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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤
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åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä
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mildz
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âé÷
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ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
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Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨
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íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
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(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
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éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤
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åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä
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mildz
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âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
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äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

ספר  בבית  בקודש  פעולתו  ואודות  בריאותו  מצב  אודות  כותב  בו  טבת,  מי"א  למכתבו  במענה 

הרשת אשר ב...

בהתפתחות  בודאי  כן  שכותב,  כפי  ובהתלמידים  הספר  בית  בהתפתחות  הצלחה  שרואה  וכיון 

הלימודים, בודאי ובודאי שזה צריך להוסיף בו עידוד רוח והרמת רוח ושמחה אמתית, שהרי עפ"י האמור 

פתגם הבעש"ט אשר  וכידוע  גדולה מענין המביא שמחה למעלה.  לך שמחה  אין  ה' אלקיך  ואהבת את 

ונח"ר בטובתם חנוך על טהרת הקודש שמקרב לבן של ישראל  אהבת הקב"ה לבן ישראל איזה שיהי' 

לאבינו שבשמים, מביאה שמחה אצל ה' אלקינו שלא בערך גדולה יותר משמחת הורים ואהבתם לבנם 

יחידם שנולד להם לעת זקנותם.

מהאמור מובן שכשיתבונן בחלקו הטוב פעולתו האמורה, תקותי חזקה שייטיב לבו ויגרום בו לא 

רק מנוחה וטוב לבב אלא גם שמחה, וממילא תביא גם בריאות ובהצלחה במילוי הוראת הרופא שעושה 

כפי שכותב במכתבו זה.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שעל שמו וברוחו 

מתנהלין בתי ספר הרשת, ועבודתו בהם תוסיף בההתעוררות ר"ר שלו, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



 מפתח  כלליד

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

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

   מי שם אליו' הויויאמר ה "מאמר ד  )ג

ה   ....  ט"יתש'ה ,שבטח "מבה ,טבת ג"כ, שמותשבת פרשת 

  ,שמותפרשת  שבתשיחת   )ד

חי   .................  ט"יתש'ה ,ח שבט"מבה ,טבת ג"כ

    שמותפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כד  ..............................................  איכרך ) ק"בלה(

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

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

לא  ..............  שמותפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

בל  ............  שמותפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

בע  ................  שמותפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

גע  .....................................שמותפרשת לשבוע  

פג  ..............  שמותפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

טפ   ............  שמותפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

הק   ...........  שמותפרשת לשבוע יום פרק אחד ל –  )יד

יבק  ..............  שמותפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

טזק  ..............................  קה תהלים פרק, ד פרק במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יז

חקי  ..............................................    ביאור קהתי

זכק  ............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

חכק  .............................................  ף מגעד ד זלמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

ונק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

זנק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

זנק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

נטק  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

טנק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

סק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

סק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כז

סאק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

סבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

סגק  ...........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

סגק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סהק  ................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

עדק  ......................  שמותפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

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

    
   


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

Ó‡iÂ מי אֹו לאדם ּפה ׂשם מי אליו הוי' «…∆ֲִִֵֶָָָָָָָ

עּור  אֹו פּקח אֹו חרׁש אֹו אּלם ִִִֵֵֵֵֵַָיׂשּום

הוי' אנכי ּבירּוׁשלמי 1הלא ואיתא ּבׁשעה 2. ְְְֲֲִִִִַָָָָָָֹֹ

האֹוכלּוסין  ּכל נעׂשה ּפרעה, מּלפני מׁשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּברח

סּומים. ּומהם חרׁשים ּומהם אילמים מהם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶׁשּלֹו,

מדּברים. היּו ולא מׁשה, היכן לאילמים, ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹאמר

לּסּומים, אמר ׁשֹומעין. היּו ולא לחרׁשים, ְְְִִִֵַַַַָָָֹאמר

מי  למׁשה, הּקּב"ה ׁשאמר הּוא רֹואים. היּו ְְִִֶֶַַָָָָֹֹולא

גֹו'. חרׁש אֹו אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ִִֵֵֵֶָָָָָׂשם

נעׂשה  זה ׁשּכל ׁשּכיון למׁשה ה' ׁשאמר ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוזהּו

ּכׁשּיל עכׁשו ׁשּגם ּפׁשיטא הרי הּצלתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשביל

ּבׁשליחּותֹו. ׁשּיצליח נס הּקּב"ה יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלפרעה

להבין  היה 3וצרי לא מׁשה הּצלת ּדבׁשביל , ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

חרׁשים  אּלמים יהיּו ּפרעה עבדי ׁשּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹצֹור

ּבאיׁש רק הּנס ׁשּיהיה אפׁשר היה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוסּומים,

ולּמה  להם, נראה יהיה ׁשּלא ּבמׁשה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹאחד,

ׁשּיעׂשּו ּפרעה עבדי ּבכל הּנס להיֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוצר

אחד  ּבאיׁש ׁשּנס ּומּובן וסּומים, אּלמים ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָחרׁשים

והגם  אנׁשים. ּבהרּבה מּנס יֹותר קל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָהּוא

ׁשהרי  וקׁשה, קל ענין ׁשּי לא יתּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלגּביּה

מּכלֿמקֹום  אצלֹו, ּבהׁשואה והּכל יכֹול, ּכל ְְְְִֶַַָָָָָֹֹהּוא

קׁשה  הּלׁשֹון ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי

יםֿסּוף  ּכקריעת יםֿסּוף 4לזּוגם ׁשּקריעת ּדכיון , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

קׁשה. הּוא לכן הּטבע, מּדרכי הּיֹוצא נס ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא

ׁשעלה  ּכיון מּכלֿמקֹום ּבהׁשואה, הּוא הּכל יתּבר ׁשּלגּביּה ּדהגם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוהינּו,

ּבדר  העֹולם הנהגת ׁשּתהיה הּטבע,ּברצֹונֹו ׁשינּוי ׁשהּוא הּנס הּנה לכן הּטבע,  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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יא.1) ד, לא.2)שמות פ"א, שמו"ר גם וראה רפ"ט. תרל"ד 3)ברכות פה שם מי וגו' ויאמר ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). קלג ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הנ"ל ד"ה ואילך). צז ע' תרל"ד א.4)(סה"מ ב, סוטה

    
את  רבנו משה על הטיל הוא ברוך הקדוש שכאשר השבוע בפרשת מסופר

דברים  איש "לא - משה לו אמר ממצרים, ישראל בני את להוציא השליחות

לכך: ובתשובה אנכי". לשון וכבד פה כבד אנכי...

ÂÈÏ‡ 'ÈÂ‰ Ó‡iÂ וכי משה Ì„‡Ïאל ‰t ÌN ÈÓ:רש"י ומפרש «…∆¬»»≈»ƒ»∆»»»
לפני  נדון כשהיית לדבר למדך "מי

המצרי" על ÌeNÈפרעה ÈÓ B‡ƒ»
Ìl‡ פרעה עשה "מי רש"י: ומפרש ƒ≈

הריגתך, במצוות נתאמץ שלא אלם

שמעו  שלא חרשים משרתיו ואת

ההורגים  ולאפקלטורין עליך, בצוותו

מן  שברחת ראו שלא עוורים עשאם מי

ונמלטת  ÁwÙהבימה B‡ LÁ B‡≈≈ƒ≈«
ÈÎ‡ ‡Ï‰ eÚ B‡:רש"י ופירש ƒ≈¬…»…ƒ

זאת" כל עשיתי ה' .ÈÂ‰1'"ששמי ¬»»
‡˙È‡ÂמובאÈÓÏLeÈa2 ¿ƒ»ƒ«¿ƒ

ÈÙlÓ ‰LÓ ÁaL ‰ÚLa¿»»∆»«…∆ƒƒ¿≈
,‰Út המצרי את שהרג לאחר «¿…

,BlL ÔÈÒeÏÎB‡‰ Ïk ‰NÚ«¬»»»¿ƒ∆
ÌÈLÁ Ì‰Óe ÌÈÓÏÈ‡ Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆≈¿ƒ
Ó‡ .ÌÈÓeÒ Ì‰Óe≈∆ƒ»«
‡ÏÂ ,‰LÓ ÔÎÈ‰ ,ÌÈÓÏÈ‡Ï»ƒ¿ƒ≈»…∆¿…
,ÌÈLÁÏ Ó‡ .ÌÈa„Ó eÈ‰»¿«¿ƒ»««≈¿ƒ
Ó‡ .ÔÈÚÓBL eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ»«
.ÌÈ‡B eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓeqÏ«ƒ¿…»ƒ
,‰LÓÏ ‰"aw‰ Ó‡L ‡e‰∆»««»»¿…∆

זה מאמר הפותח t‰בפסוק ÌN ÈÓƒ»∆
B‡ Ìl‡ ÌeNÈ ÈÓ B‡ Ì„‡Ï»»»ƒ»ƒ≈
'‰ Ó‡L e‰ÊÂ .'B‚ LÁ≈≈¿∆∆»«
‰NÚ ‰Ê ÏkL ÔÂÈkL ‰LÓÏ¿…∆∆≈»∆»∆«¬»

,B˙Ïv‰ ÏÈLa את להציל וכדי ƒ¿ƒ«»»
עשה  ה' בשעתו פרעה מיד משה

חרשים  לאילמים, רבים אנשים

ÌbLועיוורים ‡ËÈLt È‰¬≈¿ƒ»∆«
‰ÚÙÏ CÏiLk ÂLÎÚ בשליחות «¿»¿∆≈≈¿«¿…

ממצרים  ישראל בני הוצאת של

ÁÈÏˆiL Ò ‰"aw‰ ‰NÚÈ«¬∆«»»≈∆«¿ƒ«
B˙eÁÈÏLa לחשוש מה לו שאין כך ƒ¿ƒ

פה  כבד דברים... איש "לא שהוא מכך

לשון". ÔÈ‰Ïוכבוד CÈˆÂ3, ¿»ƒ¿»ƒ
בתלמוד  ז"ל חכמינו דברי של לגופם

לעיל שהובאו ÏÈLc¿ƒ¿ƒירושלמי
‰LÓ ˙Ïv‰ יוכל לא שפרעה «»«…∆

אותו Út‰לתפוס È„Ú ÏkL CBˆ ‰È‰ ‡Ï ז"ל חכמינו ובלשון …»»∆∆»«¿≈«¿…
שלו" אוכלוסין ÌÈÓeÒÂ,"כל ÌÈLÁ ÌÈÓl‡ eÈ‰È,לדבר טבעם היפך ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ולראות ‡LÙלשמוע ‰È‰ È‰L יתכןLÈ‡a ˜ Òp‰ ‰È‰iL ∆¬≈»»∆¿»∆ƒ¿∆«≈«¿ƒ
,Ì‰Ï ‰‡ ‰È‰È ‡lL ,‰LÓa ,„Á‡ לאינו יהפוך משה ואם ∆»¿…∆∆…ƒ¿∆ƒ¿∆»∆

אותו  להסגיר יוכל לא אחד אף נראה,

פרעה  BÈ‰Ï˙לידי  Cˆe‰ ‰nÏÂ¿»»¿«ƒ¿
eNÚiL ‰Út È„Ú ÏÎa Òp‰«≈¿»«¿≈«¿…∆≈»
,ÌÈÓeÒÂ ÌÈÓl‡ ÌÈLÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

„Á‡ LÈ‡a ÒpL ÔeÓe משה »∆≈¿ƒ∆»
בלבד  ÒpÓרבנו ˙BÈ Ï˜ ‡e‰«≈ƒ≈

ÌÈL‡ ‰a‰a.פרעה עבדי כל ¿«¿≈¬»ƒ
dÈa‚lL Ì‚‰Â'ה‡Ï Ca˙È «¬«∆¿«≈ƒ¿»≈…

È‰L ,‰L˜Â Ï˜ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»«¿»∆∆¬≈
‰‡ÂL‰a Ïk‰Â ,ÏBÎÈ Ïk ‡e‰…»¿«…¿«¿»»

,BÏˆ‡ שנס לא כך רבים באנשים ∆¿
נס  מאשר יותר 'קושי' לגביו מהווה

אחד  ‰Èבאדם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
Ï"Ê eÈ˙Ba È„a eÈˆÓ»ƒ¿ƒ¿≈«≈«
˙ÚÈ˜k Ì‚eÊÏ ‰L˜ ÔBLl‰«»»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

ÛeÒŒÌÈ4ŒÌÈ ˙ÚÈwL ÔÂÈÎc , «¿≈»∆¿ƒ««
ÈÎcÓ ‡ˆBi‰ Ò ‡e‰ ÛeÒ≈«≈ƒ«¿≈

‰L˜ ‡e‰ ÔÎÏ ,Úh‰ הרי «∆«»≈»∆
בו  שיש נס מגדירים ז"ל שחכמינו

כביכול, כ"קושי", הטבע מגדרי יציאה

הוא. ברוך הקדוש ¿»¿eÈ‰Â,מצד
היא  ה"קושי" »¬»Ì‚‰cמשמעות

‡e‰ Ïk‰ Ca˙È dÈa‚lL∆¿«≈ƒ¿»≈«…
,‰‡ÂL‰a קריעת שגם בוודאי ואכן ¿«¿»»

שנמשל  הזיווגים עניין וכן סוף, ים

דבר  של לאמיתו הם סוף, ים לקריעת

הפשוט  במובן לגביו "קשים" לא כלל

"קשה" ÔÂÈkשל ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
LBBˆa ‰ÏÚ ברוך הקדוש של ∆»»ƒ¿

‰ÌÏBÚהוא  ˙‚‰‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»«»»
,Úh‰ C„a בניסים ולא ¿∆∆«∆«

הטבע  מגדרי ‰p‰שיוצאים ÔÎÏ»≈ƒ≈
‡e‰ ,Úh‰ ÈeÈL ‡e‰L Òp‰«≈∆ƒ«∆«

ÏBÎÈk ‰L˜ ÔÈÚ הנהגה זוהי כי ƒ¿»»∆ƒ¿»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה  מפתח  כללי

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

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

   מי שם אליו' הויויאמר ה "מאמר ד  )ג

ה   ....  ט"יתש'ה ,שבטח "מבה ,טבת ג"כ, שמותשבת פרשת 

  ,שמותפרשת  שבתשיחת   )ד

חי   .................  ט"יתש'ה ,ח שבט"מבה ,טבת ג"כ

    שמותפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כד  ..............................................  איכרך ) ק"בלה(

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

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

לא  ..............  שמותפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

בל  ............  שמותפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

בע  ................  שמותפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י
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פג  ..............  שמותפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא
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:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

טפ   ............  שמותפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

הק   ...........  שמותפרשת לשבוע יום פרק אחד ל –  )יד

יבק  ..............  שמותפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

טזק  ..............................  קה תהלים פרק, ד פרק במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יז

חקי  ..............................................    ביאור קהתי

זכק  ............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

חכק  .............................................  ף מגעד ד זלמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

ונק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

זנק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

זנק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

נטק  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

טנק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

סק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

סק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כז

סאק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

סבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

סגק  ...........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

סגק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סהק  ................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

עדק  ......................  שמותפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

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

    
   


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

Ó‡iÂ מי אֹו לאדם ּפה ׂשם מי אליו הוי' «…∆ֲִִֵֶָָָָָָָ

עּור  אֹו פּקח אֹו חרׁש אֹו אּלם ִִִֵֵֵֵֵַָיׂשּום

הוי' אנכי ּבירּוׁשלמי 1הלא ואיתא ּבׁשעה 2. ְְְֲֲִִִִַָָָָָָֹֹ

האֹוכלּוסין  ּכל נעׂשה ּפרעה, מּלפני מׁשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּברח

סּומים. ּומהם חרׁשים ּומהם אילמים מהם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶׁשּלֹו,

מדּברים. היּו ולא מׁשה, היכן לאילמים, ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹאמר

לּסּומים, אמר ׁשֹומעין. היּו ולא לחרׁשים, ְְְִִִֵַַַַָָָֹאמר

מי  למׁשה, הּקּב"ה ׁשאמר הּוא רֹואים. היּו ְְִִֶֶַַָָָָֹֹולא

גֹו'. חרׁש אֹו אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ִִֵֵֵֶָָָָָׂשם

נעׂשה  זה ׁשּכל ׁשּכיון למׁשה ה' ׁשאמר ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוזהּו

ּכׁשּיל עכׁשו ׁשּגם ּפׁשיטא הרי הּצלתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשביל

ּבׁשליחּותֹו. ׁשּיצליח נס הּקּב"ה יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלפרעה

להבין  היה 3וצרי לא מׁשה הּצלת ּדבׁשביל , ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

חרׁשים  אּלמים יהיּו ּפרעה עבדי ׁשּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹצֹור

ּבאיׁש רק הּנס ׁשּיהיה אפׁשר היה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוסּומים,

ולּמה  להם, נראה יהיה ׁשּלא ּבמׁשה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹאחד,

ׁשּיעׂשּו ּפרעה עבדי ּבכל הּנס להיֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹהּוצר

אחד  ּבאיׁש ׁשּנס ּומּובן וסּומים, אּלמים ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָחרׁשים

והגם  אנׁשים. ּבהרּבה מּנס יֹותר קל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָהּוא

ׁשהרי  וקׁשה, קל ענין ׁשּי לא יתּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלגּביּה

מּכלֿמקֹום  אצלֹו, ּבהׁשואה והּכל יכֹול, ּכל ְְְְִֶַַָָָָָֹֹהּוא

קׁשה  הּלׁשֹון ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי

יםֿסּוף  ּכקריעת יםֿסּוף 4לזּוגם ׁשּקריעת ּדכיון , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

קׁשה. הּוא לכן הּטבע, מּדרכי הּיֹוצא נס ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא

ׁשעלה  ּכיון מּכלֿמקֹום ּבהׁשואה, הּוא הּכל יתּבר ׁשּלגּביּה ּדהגם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוהינּו,

ּבדר  העֹולם הנהגת ׁשּתהיה הּטבע,ּברצֹונֹו ׁשינּוי ׁשהּוא הּנס הּנה לכן הּטבע,  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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יא.1) ד, לא.2)שמות פ"א, שמו"ר גם וראה רפ"ט. תרל"ד 3)ברכות פה שם מי וגו' ויאמר ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). קלג ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הנ"ל ד"ה ואילך). צז ע' תרל"ד א.4)(סה"מ ב, סוטה

    
את  רבנו משה על הטיל הוא ברוך הקדוש שכאשר השבוע בפרשת מסופר

דברים  איש "לא - משה לו אמר ממצרים, ישראל בני את להוציא השליחות

לכך: ובתשובה אנכי". לשון וכבד פה כבד אנכי...

ÂÈÏ‡ 'ÈÂ‰ Ó‡iÂ וכי משה Ì„‡Ïאל ‰t ÌN ÈÓ:רש"י ומפרש «…∆¬»»≈»ƒ»∆»»»
לפני  נדון כשהיית לדבר למדך "מי

המצרי" על ÌeNÈפרעה ÈÓ B‡ƒ»
Ìl‡ פרעה עשה "מי רש"י: ומפרש ƒ≈

הריגתך, במצוות נתאמץ שלא אלם

שמעו  שלא חרשים משרתיו ואת

ההורגים  ולאפקלטורין עליך, בצוותו

מן  שברחת ראו שלא עוורים עשאם מי

ונמלטת  ÁwÙהבימה B‡ LÁ B‡≈≈ƒ≈«
ÈÎ‡ ‡Ï‰ eÚ B‡:רש"י ופירש ƒ≈¬…»…ƒ

זאת" כל עשיתי ה' .ÈÂ‰1'"ששמי ¬»»
‡˙È‡ÂמובאÈÓÏLeÈa2 ¿ƒ»ƒ«¿ƒ

ÈÙlÓ ‰LÓ ÁaL ‰ÚLa¿»»∆»«…∆ƒƒ¿≈
,‰Út המצרי את שהרג לאחר «¿…

,BlL ÔÈÒeÏÎB‡‰ Ïk ‰NÚ«¬»»»¿ƒ∆
ÌÈLÁ Ì‰Óe ÌÈÓÏÈ‡ Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆≈¿ƒ
Ó‡ .ÌÈÓeÒ Ì‰Óe≈∆ƒ»«
‡ÏÂ ,‰LÓ ÔÎÈ‰ ,ÌÈÓÏÈ‡Ï»ƒ¿ƒ≈»…∆¿…
,ÌÈLÁÏ Ó‡ .ÌÈa„Ó eÈ‰»¿«¿ƒ»««≈¿ƒ
Ó‡ .ÔÈÚÓBL eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ»«
.ÌÈ‡B eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓeqÏ«ƒ¿…»ƒ
,‰LÓÏ ‰"aw‰ Ó‡L ‡e‰∆»««»»¿…∆

זה מאמר הפותח t‰בפסוק ÌN ÈÓƒ»∆
B‡ Ìl‡ ÌeNÈ ÈÓ B‡ Ì„‡Ï»»»ƒ»ƒ≈
'‰ Ó‡L e‰ÊÂ .'B‚ LÁ≈≈¿∆∆»«
‰NÚ ‰Ê ÏkL ÔÂÈkL ‰LÓÏ¿…∆∆≈»∆»∆«¬»

,B˙Ïv‰ ÏÈLa את להציל וכדי ƒ¿ƒ«»»
עשה  ה' בשעתו פרעה מיד משה

חרשים  לאילמים, רבים אנשים

ÌbLועיוורים ‡ËÈLt È‰¬≈¿ƒ»∆«
‰ÚÙÏ CÏiLk ÂLÎÚ בשליחות «¿»¿∆≈≈¿«¿…

ממצרים  ישראל בני הוצאת של

ÁÈÏˆiL Ò ‰"aw‰ ‰NÚÈ«¬∆«»»≈∆«¿ƒ«
B˙eÁÈÏLa לחשוש מה לו שאין כך ƒ¿ƒ

פה  כבד דברים... איש "לא שהוא מכך

לשון". ÔÈ‰Ïוכבוד CÈˆÂ3, ¿»ƒ¿»ƒ
בתלמוד  ז"ל חכמינו דברי של לגופם

לעיל שהובאו ÏÈLc¿ƒ¿ƒירושלמי
‰LÓ ˙Ïv‰ יוכל לא שפרעה «»«…∆

אותו Út‰לתפוס È„Ú ÏkL CBˆ ‰È‰ ‡Ï ז"ל חכמינו ובלשון …»»∆∆»«¿≈«¿…
שלו" אוכלוסין ÌÈÓeÒÂ,"כל ÌÈLÁ ÌÈÓl‡ eÈ‰È,לדבר טבעם היפך ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ולראות ‡LÙלשמוע ‰È‰ È‰L יתכןLÈ‡a ˜ Òp‰ ‰È‰iL ∆¬≈»»∆¿»∆ƒ¿∆«≈«¿ƒ
,Ì‰Ï ‰‡ ‰È‰È ‡lL ,‰LÓa ,„Á‡ לאינו יהפוך משה ואם ∆»¿…∆∆…ƒ¿∆ƒ¿∆»∆

אותו  להסגיר יוכל לא אחד אף נראה,

פרעה  BÈ‰Ï˙לידי  Cˆe‰ ‰nÏÂ¿»»¿«ƒ¿
eNÚiL ‰Út È„Ú ÏÎa Òp‰«≈¿»«¿≈«¿…∆≈»
,ÌÈÓeÒÂ ÌÈÓl‡ ÌÈLÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

„Á‡ LÈ‡a ÒpL ÔeÓe משה »∆≈¿ƒ∆»
בלבד  ÒpÓרבנו ˙BÈ Ï˜ ‡e‰«≈ƒ≈

ÌÈL‡ ‰a‰a.פרעה עבדי כל ¿«¿≈¬»ƒ
dÈa‚lL Ì‚‰Â'ה‡Ï Ca˙È «¬«∆¿«≈ƒ¿»≈…

È‰L ,‰L˜Â Ï˜ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»«¿»∆∆¬≈
‰‡ÂL‰a Ïk‰Â ,ÏBÎÈ Ïk ‡e‰…»¿«…¿«¿»»

,BÏˆ‡ שנס לא כך רבים באנשים ∆¿
נס  מאשר יותר 'קושי' לגביו מהווה

אחד  ‰Èבאדם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
Ï"Ê eÈ˙Ba È„a eÈˆÓ»ƒ¿ƒ¿≈«≈«
˙ÚÈ˜k Ì‚eÊÏ ‰L˜ ÔBLl‰«»»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

ÛeÒŒÌÈ4ŒÌÈ ˙ÚÈwL ÔÂÈÎc , «¿≈»∆¿ƒ««
ÈÎcÓ ‡ˆBi‰ Ò ‡e‰ ÛeÒ≈«≈ƒ«¿≈

‰L˜ ‡e‰ ÔÎÏ ,Úh‰ הרי «∆«»≈»∆
בו  שיש נס מגדירים ז"ל שחכמינו

כביכול, כ"קושי", הטבע מגדרי יציאה

הוא. ברוך הקדוש ¿»¿eÈ‰Â,מצד
היא  ה"קושי" »¬»Ì‚‰cמשמעות

‡e‰ Ïk‰ Ca˙È dÈa‚lL∆¿«≈ƒ¿»≈«…
,‰‡ÂL‰a קריעת שגם בוודאי ואכן ¿«¿»»

שנמשל  הזיווגים עניין וכן סוף, ים

דבר  של לאמיתו הם סוף, ים לקריעת

הפשוט  במובן לגביו "קשים" לא כלל

"קשה" ÔÂÈkשל ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
LBBˆa ‰ÏÚ ברוך הקדוש של ∆»»ƒ¿

‰ÌÏBÚהוא  ˙‚‰‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»«»»
,Úh‰ C„a בניסים ולא ¿∆∆«∆«

הטבע  מגדרי ‰p‰שיוצאים ÔÎÏ»≈ƒ≈
‡e‰ ,Úh‰ ÈeÈL ‡e‰L Òp‰«≈∆ƒ«∆«

ÏBÎÈk ‰L˜ ÔÈÚ הנהגה זוהי כי ƒ¿»»∆ƒ¿»
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ו       

ׁשּבענין  מּובן ּומּזה ּכביכֹול. קׁשה ענין ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָהּוא

קטן  נס הּוא אם חילּוק ּכן ּגם יׁש ּגּופא ִִִִֵֵֵַַָָָהּניסים

הּוא  הרי יֹותר, ּגדֹול ּׁשהּנס מה וכל ּגדֹול, ְֲֵֵֵֶַַָָָאֹו

ז"ל  רּבֹותינּו וכלׁשֹון יֹותר, נס.5קׁשה ּבתֹו נס ְְְִֵֵֵֵֶַַָ

ּגילּוי  ּדהמׁשכת הענין מּכללּות ּגם ְְְְְִִִַַַַָָָָָוכּמּובן

האדם  עב ֹודת עלֿידי  ׁשּנעׂשה ּבעֹולם ְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹאלקּות

מּצד  ּבעֹולם ׁשּיׁש האלקּות ּכי ּדוקא, ְְֱִִֵֶַַָָָָֹלקֹונֹו

ּגילּוי  ׁשּיהיה ּובכדי והסּתר. ּבהעלם הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַעצמֹו

ּדוקא. עבֹודה ׁשל ענין להיֹות צרי ְְְֱֲִִִֶַָָָָֹאלקּות,

ּתכלית  הּוא אלקּות ּגילּוי ׁשענין ּדהגם ְְְְֱֲִִִֶַַַַַֹוהינּו,

עבֹודה  לזה צרי מּכלֿמקֹום הּבריאה, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָּכונת

והנהגה  טבעית הנהגה ענין הּוא ודּוגמתֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּדוקא.

העֹולמֹות, ׁשּלצֹור האלקית ׁשהחּיּות ְֱִִִֶֶֶַַָָָֹניסית,

יׁשּבֹותּו לא ולילה יֹום ׁשּכתּוב נמׁש6ּכמֹו , ְְְְִִֶַָָָָֹ

הּטבע  הנהגת ענין והּוא עבֹודה, ּבלי ּגם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָמעצמֹו

ּגילּוי  ׁשּיהיה ּכדי א עבֹודה. לזה צרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

הּנה  ניסית, הנהגה ענין ׁשהּוא ּבעֹולם, ְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹאלקּות

ענין  ׁשּזהּו לפי והינּו ּדוקא, עבֹודה צרי זה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָעל

כן  ּוכמֹו ויגיעה. עבֹודה זה על צרי ולכן ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָקׁשה,

ּגדֹול  ּׁשהּנס מה ּכל הּנה ּגּופא, הּניסים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבענין

מּובן  זה ּומּכל  יֹותר. עבֹודה לזה צרי ְֲִִֵֵֶֶָָָָיֹותר,

ּבאיׁש מהּנס יֹותר קׁשה הּוא אנׁשים ּבכּמה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּנס

ׁשּיהיּו הּוצר לּמה יּוקׁשה, ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָאחד.

יכֹול  היה הרי ועורים, חרׁשים אּלמים ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָּכּולם

להבין  צרי ועֹוד לבד. ּבמׁשה רק הּנס ,7להיֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
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א.5) צז, כב.6)שבת ח, ד"ה 7)נח עה. ע' שמות באוה"ת פה שם מי וגו' ויאמר ד"ה תשפג. ע' יתרו אוה"ת גם ראה

עז). ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח פד). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז הנ"ל

    
עולמו. את לנהל רוצה הוא ברוך הקדוש שבו מהסדר וחריגה שינוי בה שיש

‰fÓe אכן הטבע מגדרי שיציאה כלפי מכך כביכול, כ"קושי", מוגדרת ƒ∆
Ùeb‡מעלה, ÌÈÒÈp‰ ÔÈÚaL ÔeÓ עצמו˜eÏÈÁ Ôk Ìb LÈ הבדל »∆¿ƒ¿««ƒƒ»≈«≈ƒ

ÔË˜ Ò ‡e‰ Ì‡ הטבע מגדרי מועטים ויציאה שינוי רק בו ‡Bשיש ƒ≈»»
ÏB„b ויציאה שינוי בו שיש נס »

הטבע, מגדרי Ó‰גדולים ÏÎÂ¿»«
,˙BÈ ÏB„b Òp‰M והחריגה ∆«≈»≈

בולטת  ויותר גדולה יותר הטבע מגדרי

,˙BÈ ‰L˜ ‡e‰ È‰,'ה לגבי ¬≈»∆≈
Ï"Êכביכול, eÈ˙Ba ÔBLÏÎÂ5 ¿ƒ¿«≈«

Ò CB˙a Ò וארא מסופר בפרשת ≈¿≈
אהרן  פרעה, לפני ואהרן משה שבבוא

לתנין  נהפך והמטה מטהו את השליך

מטהו  איש השליכו מצרים חרטומי וגם

"ויבלע  – ואז לתנינים הפכו והמטות

כך  על ואמרו מטותם". את אהרן מטה

נס" בתוך "נס זה שהיה ז"ל חכמינו

ונהפך  אהרן מטה חזר תחילה שכן

מטותם  את בלע אז ורק למטה מתנין

"ויבלע  נאמר לא (ולכן החרטומים של

הרי  אהרן"), "מטה אלא אהרן" תנין

הטבע  שינוי שבהם ניסים שיש

היא  הרגילה העולם מהנהגת והחריגה

נס". בתוך "נס במיוחד, גדולה

"קושי", של זה לעניין דוגמא ומביא

יותר  גדולים ניסים לחולל כביכול,

קטנים: מניסים

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ¿»»ƒ¿»
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰c¿«¿»«ƒ¡…

ÌÏBÚa המשכת של הכללי התוכן »»
בתורת  כלומר בעולם, אלוקות וגילוי

וקיום  חיות שכל מבואר החסידות

האלוקי  האור ידי על היא העולם

נעלם  זה שאור אלא תמיד בו שנמצא

ויש  העלם) מלשון ("עולם" ונסתר

אורות  בעולם ולגלות למטה מלמעלה להמשיך וכן שלו ההתגלות את לפעול

האלוקי NÚpL‰נוספים  האור על נוספת במידה בעולם האלוקות גילוי ∆«¬∆
נעשה  בו, קיים Èkשכבר ,‡˜Âc BB˜Ï Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿«¿»ƒ

BÓˆÚ „vÓ ÌÏBÚa LiL ˙e˜Ï‡‰ ומתקיים נברא הוא שבכוחה »¡…∆≈»»ƒ««¿
zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ‡e‰.העולם של והחומריות הגשמיות È„Îeבתוך ¿∆¿≈¿∆¿≈ƒ¿≈
,˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰È‰iL הזה העולם ÔÈÚהגשמי בתוך ˙BÈ‰Ï CÈˆ ∆ƒ¿∆ƒ¡…»ƒƒ¿ƒ¿»

‰„BÚ ÏL האדם מצד מיוחד ÔÈÚLומאמץ Ì‚‰c ,eÈ‰Â .‡˜Âc ∆¬»«¿»¿«¿«¬«∆ƒ¿«
,‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÈÏÎz ‡e‰ ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb של ולכאורה רצונו ƒ¡…«¿ƒ«»««¿ƒ»

מקרה  בכל להתקיים צריך הוא ברוך ÊÏ‰הקדוש CÈˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ¿∆
‡˜Âc ‰„BÚ."ו"קושי במאמץ כרוך לאמור B˙Ó‚e„Âוהדבר בדומה ¬»«¿»¿¿»

ללא  ממילא, נמשך כלל בדרך העולמות לקיום הנמשך האלוקי שהאור לעיל

תוספת  ידי על דוקא באה הנוספת האלוקית ההארה ואילו מיוחדת, פעולה

האדם  ‰‰‚‰בעבודת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»»
,˙ÈÒÈ ‰‚‰‰Â ˙ÈÚËƒ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ
CBˆlL ˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰L∆««»¡…ƒ∆¿∆

,˙BÓÏBÚ‰ והקיום החיות היינו »»
שלהם e˙kLהרגילים BÓk¿∆»

לאחר  הוא ברוך הקדוש בהבטחת

העולם  את להחריב יוסיף שלא המבול

e˙BaLÈאלא ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ6 »«¿»…ƒ¿
הנמשכת  האלוקית לחיות והכוונה

הרגיל  הקיום לצורך הפסק, ללא תמיד,

העולם, של BÓˆÚÓוהקבוע CLÓƒ¿»≈«¿
‰„BÚ ÈÏa Ìb,האדם e‰Â‡מצד «¿ƒ¬»¿

‰ ÔÈÚÔÈ‡L Úh‰ ˙‚‰ ƒ¿««¿»««∆«∆≈
‰„BÚ ‰ÊÏ CÈˆ האלוקי והאור »ƒ¿∆¬»

מקרה. בכל נמשך כך לשם »‡Cהנחוץ
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆ƒ¡…

,ÌÏBÚa אלקות המשכת רק ולא »»
והסתר  ÔÈÚבהעלם ‡e‰L∆ƒ¿«

,˙ÈÒÈ ‰‚‰‰ ההנהגה היפך «¿»»ƒƒ
האור  על והסתר העלם של הרגילה

ˆCÈהאלוקי  ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆»ƒ
ÈÙÏ eÈ‰Â ,‡˜Âc ‰„BÚ¬»«¿»¿«¿¿ƒ

,‰L˜ ÔÈÚ e‰fL בתוספת הכרוך ∆∆ƒ¿»»∆
לרגילות  Ê‰מעבר ÏÚ CÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ«∆

ÔÎ BÓÎe .‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ¬»ƒƒ»¿≈
‡Ùeb ÌÈÒÈp‰ ÔÈÚa,עצמו‰p‰ ¿ƒ¿««ƒƒ»ƒ≈

˙BÈ ÏB„b Òp‰M ‰Ó Ïk»«∆«≈»≈
יותר, בולטת הטבע מגדרי והיציאה

˙BÈ ‰„BÚ ‰ÊÏ CÈˆ ובכל »ƒ¿∆¬»≈
יתכן  לא בוודאי שאמנם מבואר אופן

בדומה  "קושי" הוא ברוך הקדוש אצל

כרגיל  שלא הנהגה זאת, עם אך המושג, של הפשוט במובן ומאמץ לקושי

בהחלט  היא כרגיל שלא בגלוי אלוקית הארה שגורמת הטבע מדרכי ויציאה

למעלה. (כביכול) "קשה" ‡ÌÈLענין ‰nÎa Òp‰L ÔeÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆«≈¿«»¬»ƒ
רבים  באנשים וניכר נראה הטבע שינוי Òp‰Óכאשר ˙BÈ ‰L˜ ‡e‰»∆≈≈«≈
‰L˜eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .„Á‡ LÈ‡a הקושיא יותר עוד מתחזקת ¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿∆

לעיל, פרעהnÏ‰שנשאלה אל משה הסגרת את למנוע להיות ‰Cˆeכדי »»¿«
ÌÏekנס eÈ‰iLפרעה עבדי ‰Èכל ,ÌÈÂÚÂ ÌÈLÁ ÌÈÓl‡ ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈

„Ï ‰LÓa ˜ Òp‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰?.יראוהו שלא »»»ƒ¿«≈«¿…∆¿«
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מׁשמע  לאדם, ּפה ׂשם מי הּפסּוק ְְְִִֶַַַָָָָָּדמלׁשֹון

ּובאמת  לדּבר, ׁשהתחיל למׁשה נס ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנעׂשה

ערל  ואני מׁשה אמר לאחריֿכן ׁשּגם ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמצינּו

ּבּמדרׁש8ׂשפתים  איתא וכן הּפסּוק 9, אּלה 10על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

למׁשה, ּדיּבּור לֹו מּנין מׁשה, ּדּבר אׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּדברים

לׁשֹון  ּוכבד ּפה ּכבד היה ֿ 11והלא ׁשּבמּתן אּלא , ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשאֹופן  לֹומר צרי ּכן ועל מׁשה. נתרּפא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּתֹורה

אֹו ּפנים, מּׁשני ּבאחד היה לפרעה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהליכתֹו

 ֿ (אף ּבטֹוב ּדּבר ּפרעה אצל ׁשהיה זֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבׁשעה

היה  אחרּֿכ וגם לפרעה הליכתֹו ׁשּקֹודם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹעלּֿפי

ּכבד  היה ּגּופא זֹו ּבׁשעה ׁשּגם אֹו ׂשפתים), ְְְֲִֶַַַַָָָָָָערל

אצל  ּדבריו נׁשמעּו ּומּכלֿמקֹום לׁשֹון, ּוכבד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּפה

יֹותר  ּגדֹול נס זה הרי האֹופּנים ּולב' ְְֲִֵֵֵֶַַָָֹּפרעה.

ּפה  ּכבד ׁשהיה ׁשאף לגמרי, נתרּפא איּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמאׁשר

מהּו להבין, וצרי הצליח. מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִַַָָָָכּו',

היה  והרי יֹותר, ּגדֹול נס להיֹות ׁשהּוצר ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטעם

מּיד. להתרּפאֹות ְְְִִַַָיכֹול

ּפה ÔÈÚ‰Âב) ׂשם מי ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְִִֵֶֶַָָ

ּכמֹו זה הרי קמּוצה, ּבלמ"ד ְְְֲֵֶֶָָָָָלאדם,

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבֹואר הּידיעה, ּבה"א 12האדם, ְְְְִֵַַָָָָָָ

העליֹון, אדם ּדהינּו הּידּוע, האדם על ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשרֹומז

ׁשּכתּוב  ּכמראה 13ּכמֹו ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ְְְְְְִֵֵֶַַַָ

לֹו אין הרי ּביאּור, צרי ּגּופא הא אמנם, ְֲִֵֵֵָָָָָָָאדם.

כּו' אדם.14ּדמּות ּכמראה עליו לֹומר ׁשּי ואי , ְְְְֵֵַַַָָָָָ

ממּלא  המׁשכֹות, מיני ב' ׁשּיׁש הּוא, הענין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָא

סֹובב  ּבחינת הּנה עלמין. ּכל וסֹובב עלמין ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָּכל

אמנם  ּדמּות, לֹו ׁשאין ּבאֹופן היא עלמין ְְְְִִֵֶֶָָָָּכל

אדם  ּכמראה נקרא עלמין ּכל ממּלא .15ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יתּבר אצלֹו למעלה ׁשהם ּכמֹו אּלּו ענינים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּוב'
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ל.8) ו, בתחלתו.9)וארא א.10)דב"ר א, י.11)דברים ד, ב.12)שמות נב, כו.13)פרשתנו א, "יגדל".14)יחזקאל פיוט

חלק. פ' סנהדרין להרמב"ם המשניות בפירוש העיקרים מי"ג הג' גֿד.15)עיקר פא, מטות לקו"ת ראה

    
ÔÈ‰Ï CÈˆ „BÚÂ7,Ì„‡Ï ‰t ÌN ÈÓ ˜eÒt‰ ÔBLÏÓc , ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»ƒ»∆»»»

,a„Ï ÏÈÁ˙‰L ‰LÓÏ Ò ‰NÚpL ÚÓLÓ הדברים שהרי «¿«∆«¬»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿«≈
לניסים בהמשך ששם אמורים כשם כן ואם לכן, קודם פרעה בעבדי שנעשו

נס  היא פה" "כבד היותו למרות לדבר יכול שמשה העובדה גם כך נס היה

לדבר  יכול היה לא לכן וכעת שקודם

לדבר  הצליח eÈˆÓכן ˙Ó‡e∆¡∆»ƒ
ÔÎŒÈÁ‡Ï ÌbL הפרשה בהמשך ∆«¿«¬≈≈

ÏÚ È‡Â ‰LÓ Ó‡»«…∆«¬ƒ¬«
ÌÈ˙ÙN8‡˙È‡ ÔÎÂ מובא , ¿»»ƒ¿≈ƒ»
L„na9˜eÒt‰ ÏÚ10‰l‡ «ƒ¿»««»≈∆

,‰LÓ ac L‡ ÌÈc‰«¿»ƒ¬∆ƒ∆…∆
‡Ï‰Â ,‰LÓÏ eaÈc BÏ ÔÈpÓƒ«ƒƒ¿…∆«¬…

ÔBLÏ „Îe ‰t „k ‰È‰11, »»¿«∆¿«»
‡t˙ ‰BzŒÔzÓaL ‡l‡∆»∆¿««»ƒ¿«≈

Ôk ÏÚÂ .‰LÓ לפני שכעת, כיוון …∆¿«≈
כבד יציאת  היה עדיין משה מצרים,

אל  לדבר שיוכל נס לו שנעשה אלא פה

ÔÙB‡Lפרעה  ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆∆
„Á‡a ‰È‰ ‰ÚÙÏ B˙ÎÈÏ‰¬ƒ»¿«¿…»»¿∆»

ÌÈt ÈMÓ,אופניםB‡ היה שהנס ƒ¿≈»ƒ
‡ˆÏבכך  ‰È‰L BÊ ‰ÚLaL∆¿»»∆»»≈∆

BËa ac ‰Út נס לו ונעשה «¿…ƒ≈¿
שעה  Ì„BwLלפי ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆∆

CkŒÁ‡ Ì‚Â ‰ÚÙÏ B˙ÎÈÏ‰¬ƒ»¿«¿…¿«««»
ÌbL B‡ ,(ÌÈ˙ÙN ÏÚ ‰È‰»»¬«¿»«ƒ∆«

‡Ùeb BÊ ‰ÚLa עמד שבה עצמה ¿»»»
עדיין לפני  t‰פרעה „k ‰È‰»»¿«∆

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÔBLÏ „Îe¿«»ƒ»»
.‰Út Ïˆ‡ ÂÈc eÚÓLƒ¿¿¿»»≈∆«¿…

ÌÈpÙB‡‰ 'Ïe לענייננו שנוגע ומה ¿»«ƒ
(א) האמורים האופנים שבשני הוא

לפי  נס לו נעשה לפרעה שדיבר שבעת

זאת  ובכל פה כבד שנותר ב) שעה.

פרעה) אצל נשמעו Ê‰דבריו È‰¬≈∆
elÈ‡ L‡Ó ˙BÈ ÏB„b Ò≈»≈≈¬∆ƒ

,ÈÓ‚Ï ‡t˙ יש הזו בצורה כי ƒ¿«≈¿«¿≈
מיוחד  חידוש È‰L‰כאן Û‡L∆«∆»»

ŒÏkÓונשאר  ,'eÎ ‰t „k¿«∆ƒ»
ÓÁÈÏˆ‰ ÌB˜ פרעה אל לדבר »ƒ¿ƒ«

והשפיעו. פעלו CÈˆÂ¿»ƒודבריו
È‰Â ,˙BÈ ÏB„b Ò ˙BÈ‰Ï Cˆe‰L ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï¿»ƒ««««∆¿«ƒ¿≈»≈«¬≈

?.„iÓ ˙B‡t˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ובאותו כפולה, היא שהשאלה ונמצא »»»¿ƒ¿«¿ƒ«

קטן  יותר נס ולא פרעה עבדי בכל שינוי שחולל גדול נס נעשה למה עניין:

ובכל  פה כבד נשאר שמשה גדול נס נעשה למה וכן בלבד, במשה שינוי של

לעיל)? האמורים האופנים (באחד קטן יותר נס התרחש ולא ופעל דיבר זאת

e˙kM ‰Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (זה t‰בפסוק ÌN ÈÓ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«∆»ƒ»∆
,‰ˆeÓ˜ „"ÓÏa ,Ì„‡Ï ולא »»»¿»∆¿»

בשווא  BÓkבלמ"ד ‰Ê È‰ אילו ¬≈∆¿
כתוב  a‰"‡היה ,Ì„‡‰»»»¿≈

‰B˙'a ‡BÓk ,‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»«¿»¿»
'B‡12 הזקן הביטוי ÊÓBLלרבנו ∆≈

‰Úe„i,"האדם" Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«»«
BÓk ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ eÈ‰c¿«¿»»»∆¿¿

e˙kL13 שראה העליונה במרכבה ∆»
eÓc˙יחזקאל  ‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ¿«¿«ƒ≈¿

Ì„‡ ‰‡Ók ברוך שהקדוש הרי ¿«¿≈»»
העליון. "אדם" נקרא «¿«‡ÌÓ,הוא

‡Ùeb האומר ‰‡ הפסוק עצמו, זה »»
"אדם" הוא ברוך הקדוש CÈ»̂ƒכלפי

˙eÓc BÏ ÔÈ‡ È‰ ,e‡Èa הגוף ≈¬≈≈¿
גוף לו eÎ14CiL'ואין CÈ‡Â ,¿≈«»

?.Ì„‡ ‰‡Ók ÂÈÏÚ ÓBÏ«»»¿«¿≈»»
ÈÈÓ ' LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈ƒ≈

˙BÎLÓ‰,בעולם אלוקי אור של «¿»
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ אלוקית הארה ¿«≈»»¿ƒ

הקליטה  לכלי בהתאם מצומצמת

נברא  וכל עולם כל של התפיסה ויכולת

ÔÈÓÏÚ Ïk BÒÂ אלוקית הארה ¿≈»»¿ƒ
בעולמות  מתלבשת שלא מוגבלת לא

עליהם  'סובבת' אלא ובנבראים

Ïkמלמעלה. BÒ ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«≈»
BÏ ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‡È‰ ÔÈÓÏÚ»¿ƒƒ¿∆∆≈

˙eÓc מוגבלת לא הארה בהיותה כי ¿
והגדרה, 'ציור' כל לה «¿«‡ÌÓאין

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ומצומצמת  מוגבלת «¿˜ƒ‡הארה

Ì„‡ ‰‡Ók15 אור של והדמיון ¿«¿≈»»
כי  הוא ל"אדם" עלמין כל ה"ממלא

מחולקת  שבאדם שהחיות כשם

יש  מהם אחד שלכל שונים לאברים

האלוקית  החיות כך שונה, פעולה

מתחלקת  עלמין" כל "ממלא מבחינת

עניינו. לפי נברא לכל ומאירה ושונות רבות ‡elלהארות ÌÈÈÚ 'e של ƒ¿»ƒ≈
עלמין" כל עלמין""סובב כל ‡ˆBÏו"ממלא ‰ÏÚÓÏ Ì‰L BÓk¿∆≈¿«¿»∆¿
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ז        

ׁשּבענין  מּובן ּומּזה ּכביכֹול. קׁשה ענין ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָהּוא

קטן  נס הּוא אם חילּוק ּכן ּגם יׁש ּגּופא ִִִִֵֵֵַַָָָהּניסים

הּוא  הרי יֹותר, ּגדֹול ּׁשהּנס מה וכל ּגדֹול, ְֲֵֵֵֶַַָָָאֹו

ז"ל  רּבֹותינּו וכלׁשֹון יֹותר, נס.5קׁשה ּבתֹו נס ְְְִֵֵֵֵֶַַָ

ּגילּוי  ּדהמׁשכת הענין מּכללּות ּגם ְְְְְִִִַַַַָָָָָוכּמּובן

האדם  עב ֹודת עלֿידי  ׁשּנעׂשה ּבעֹולם ְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹאלקּות

מּצד  ּבעֹולם ׁשּיׁש האלקּות ּכי ּדוקא, ְְֱִִֵֶַַָָָָֹלקֹונֹו

ּגילּוי  ׁשּיהיה ּובכדי והסּתר. ּבהעלם הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַעצמֹו

ּדוקא. עבֹודה ׁשל ענין להיֹות צרי ְְְֱֲִִִֶַָָָָֹאלקּות,

ּתכלית  הּוא אלקּות ּגילּוי ׁשענין ּדהגם ְְְְֱֲִִִֶַַַַַֹוהינּו,

עבֹודה  לזה צרי מּכלֿמקֹום הּבריאה, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָּכונת

והנהגה  טבעית הנהגה ענין הּוא ודּוגמתֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּדוקא.

העֹולמֹות, ׁשּלצֹור האלקית ׁשהחּיּות ְֱִִִֶֶֶַַָָָֹניסית,

יׁשּבֹותּו לא ולילה יֹום ׁשּכתּוב נמׁש6ּכמֹו , ְְְְִִֶַָָָָֹ

הּטבע  הנהגת ענין והּוא עבֹודה, ּבלי ּגם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָמעצמֹו

ּגילּוי  ׁשּיהיה ּכדי א עבֹודה. לזה צרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

הּנה  ניסית, הנהגה ענין ׁשהּוא ּבעֹולם, ְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹאלקּות

ענין  ׁשּזהּו לפי והינּו ּדוקא, עבֹודה צרי זה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָעל

כן  ּוכמֹו ויגיעה. עבֹודה זה על צרי ולכן ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָקׁשה,

ּגדֹול  ּׁשהּנס מה ּכל הּנה ּגּופא, הּניסים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבענין

מּובן  זה ּומּכל  יֹותר. עבֹודה לזה צרי ְֲִִֵֵֶֶָָָָיֹותר,

ּבאיׁש מהּנס יֹותר קׁשה הּוא אנׁשים ּבכּמה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּנס

ׁשּיהיּו הּוצר לּמה יּוקׁשה, ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָאחד.

יכֹול  היה הרי ועורים, חרׁשים אּלמים ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָּכּולם

להבין  צרי ועֹוד לבד. ּבמׁשה רק הּנס ,7להיֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
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א.5) צז, כב.6)שבת ח, ד"ה 7)נח עה. ע' שמות באוה"ת פה שם מי וגו' ויאמר ד"ה תשפג. ע' יתרו אוה"ת גם ראה

עז). ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח פד). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז הנ"ל

    
עולמו. את לנהל רוצה הוא ברוך הקדוש שבו מהסדר וחריגה שינוי בה שיש

‰fÓe אכן הטבע מגדרי שיציאה כלפי מכך כביכול, כ"קושי", מוגדרת ƒ∆
Ùeb‡מעלה, ÌÈÒÈp‰ ÔÈÚaL ÔeÓ עצמו˜eÏÈÁ Ôk Ìb LÈ הבדל »∆¿ƒ¿««ƒƒ»≈«≈ƒ

ÔË˜ Ò ‡e‰ Ì‡ הטבע מגדרי מועטים ויציאה שינוי רק בו ‡Bשיש ƒ≈»»
ÏB„b ויציאה שינוי בו שיש נס »

הטבע, מגדרי Ó‰גדולים ÏÎÂ¿»«
,˙BÈ ÏB„b Òp‰M והחריגה ∆«≈»≈

בולטת  ויותר גדולה יותר הטבע מגדרי

,˙BÈ ‰L˜ ‡e‰ È‰,'ה לגבי ¬≈»∆≈
Ï"Êכביכול, eÈ˙Ba ÔBLÏÎÂ5 ¿ƒ¿«≈«

Ò CB˙a Ò וארא מסופר בפרשת ≈¿≈
אהרן  פרעה, לפני ואהרן משה שבבוא

לתנין  נהפך והמטה מטהו את השליך

מטהו  איש השליכו מצרים חרטומי וגם

"ויבלע  – ואז לתנינים הפכו והמטות

כך  על ואמרו מטותם". את אהרן מטה

נס" בתוך "נס זה שהיה ז"ל חכמינו

ונהפך  אהרן מטה חזר תחילה שכן

מטותם  את בלע אז ורק למטה מתנין

"ויבלע  נאמר לא (ולכן החרטומים של

הרי  אהרן"), "מטה אלא אהרן" תנין

הטבע  שינוי שבהם ניסים שיש

היא  הרגילה העולם מהנהגת והחריגה

נס". בתוך "נס במיוחד, גדולה

"קושי", של זה לעניין דוגמא ומביא

יותר  גדולים ניסים לחולל כביכול,

קטנים: מניסים

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ¿»»ƒ¿»
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰c¿«¿»«ƒ¡…

ÌÏBÚa המשכת של הכללי התוכן »»
בתורת  כלומר בעולם, אלוקות וגילוי

וקיום  חיות שכל מבואר החסידות

האלוקי  האור ידי על היא העולם

נעלם  זה שאור אלא תמיד בו שנמצא

ויש  העלם) מלשון ("עולם" ונסתר

אורות  בעולם ולגלות למטה מלמעלה להמשיך וכן שלו ההתגלות את לפעול

האלוקי NÚpL‰נוספים  האור על נוספת במידה בעולם האלוקות גילוי ∆«¬∆
נעשה  בו, קיים Èkשכבר ,‡˜Âc BB˜Ï Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿«¿»ƒ

BÓˆÚ „vÓ ÌÏBÚa LiL ˙e˜Ï‡‰ ומתקיים נברא הוא שבכוחה »¡…∆≈»»ƒ««¿
zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ‡e‰.העולם של והחומריות הגשמיות È„Îeבתוך ¿∆¿≈¿∆¿≈ƒ¿≈
,˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰È‰iL הזה העולם ÔÈÚהגשמי בתוך ˙BÈ‰Ï CÈˆ ∆ƒ¿∆ƒ¡…»ƒƒ¿ƒ¿»

‰„BÚ ÏL האדם מצד מיוחד ÔÈÚLומאמץ Ì‚‰c ,eÈ‰Â .‡˜Âc ∆¬»«¿»¿«¿«¬«∆ƒ¿«
,‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÈÏÎz ‡e‰ ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb של ולכאורה רצונו ƒ¡…«¿ƒ«»««¿ƒ»

מקרה  בכל להתקיים צריך הוא ברוך ÊÏ‰הקדוש CÈˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ¿∆
‡˜Âc ‰„BÚ."ו"קושי במאמץ כרוך לאמור B˙Ó‚e„Âוהדבר בדומה ¬»«¿»¿¿»

ללא  ממילא, נמשך כלל בדרך העולמות לקיום הנמשך האלוקי שהאור לעיל

תוספת  ידי על דוקא באה הנוספת האלוקית ההארה ואילו מיוחדת, פעולה

האדם  ‰‰‚‰בעבודת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»»
,˙ÈÒÈ ‰‚‰‰Â ˙ÈÚËƒ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ
CBˆlL ˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰L∆««»¡…ƒ∆¿∆

,˙BÓÏBÚ‰ והקיום החיות היינו »»
שלהם e˙kLהרגילים BÓk¿∆»

לאחר  הוא ברוך הקדוש בהבטחת

העולם  את להחריב יוסיף שלא המבול

e˙BaLÈאלא ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ6 »«¿»…ƒ¿
הנמשכת  האלוקית לחיות והכוונה

הרגיל  הקיום לצורך הפסק, ללא תמיד,

העולם, של BÓˆÚÓוהקבוע CLÓƒ¿»≈«¿
‰„BÚ ÈÏa Ìb,האדם e‰Â‡מצד «¿ƒ¬»¿

‰ ÔÈÚÔÈ‡L Úh‰ ˙‚‰ ƒ¿««¿»««∆«∆≈
‰„BÚ ‰ÊÏ CÈˆ האלוקי והאור »ƒ¿∆¬»

מקרה. בכל נמשך כך לשם »‡Cהנחוץ
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆ƒ¡…

,ÌÏBÚa אלקות המשכת רק ולא »»
והסתר  ÔÈÚבהעלם ‡e‰L∆ƒ¿«

,˙ÈÒÈ ‰‚‰‰ ההנהגה היפך «¿»»ƒƒ
האור  על והסתר העלם של הרגילה

ˆCÈהאלוקי  ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆»ƒ
ÈÙÏ eÈ‰Â ,‡˜Âc ‰„BÚ¬»«¿»¿«¿¿ƒ

,‰L˜ ÔÈÚ e‰fL בתוספת הכרוך ∆∆ƒ¿»»∆
לרגילות  Ê‰מעבר ÏÚ CÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ«∆

ÔÎ BÓÎe .‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ¬»ƒƒ»¿≈
‡Ùeb ÌÈÒÈp‰ ÔÈÚa,עצמו‰p‰ ¿ƒ¿««ƒƒ»ƒ≈

˙BÈ ÏB„b Òp‰M ‰Ó Ïk»«∆«≈»≈
יותר, בולטת הטבע מגדרי והיציאה

˙BÈ ‰„BÚ ‰ÊÏ CÈˆ ובכל »ƒ¿∆¬»≈
יתכן  לא בוודאי שאמנם מבואר אופן

בדומה  "קושי" הוא ברוך הקדוש אצל

כרגיל  שלא הנהגה זאת, עם אך המושג, של הפשוט במובן ומאמץ לקושי

בהחלט  היא כרגיל שלא בגלוי אלוקית הארה שגורמת הטבע מדרכי ויציאה

למעלה. (כביכול) "קשה" ‡ÌÈLענין ‰nÎa Òp‰L ÔeÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆«≈¿«»¬»ƒ
רבים  באנשים וניכר נראה הטבע שינוי Òp‰Óכאשר ˙BÈ ‰L˜ ‡e‰»∆≈≈«≈
‰L˜eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .„Á‡ LÈ‡a הקושיא יותר עוד מתחזקת ¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿∆

לעיל, פרעהnÏ‰שנשאלה אל משה הסגרת את למנוע להיות ‰Cˆeכדי »»¿«
ÌÏekנס eÈ‰iLפרעה עבדי ‰Èכל ,ÌÈÂÚÂ ÌÈLÁ ÌÈÓl‡ ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈

„Ï ‰LÓa ˜ Òp‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰?.יראוהו שלא »»»ƒ¿«≈«¿…∆¿«
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מׁשמע  לאדם, ּפה ׂשם מי הּפסּוק ְְְִִֶַַַָָָָָּדמלׁשֹון

ּובאמת  לדּבר, ׁשהתחיל למׁשה נס ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנעׂשה

ערל  ואני מׁשה אמר לאחריֿכן ׁשּגם ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמצינּו

ּבּמדרׁש8ׂשפתים  איתא וכן הּפסּוק 9, אּלה 10על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

למׁשה, ּדיּבּור לֹו מּנין מׁשה, ּדּבר אׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּדברים

לׁשֹון  ּוכבד ּפה ּכבד היה ֿ 11והלא ׁשּבמּתן אּלא , ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשאֹופן  לֹומר צרי ּכן ועל מׁשה. נתרּפא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּתֹורה

אֹו ּפנים, מּׁשני ּבאחד היה לפרעה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהליכתֹו

 ֿ (אף ּבטֹוב ּדּבר ּפרעה אצל ׁשהיה זֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבׁשעה

היה  אחרּֿכ וגם לפרעה הליכתֹו ׁשּקֹודם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹעלּֿפי

ּכבד  היה ּגּופא זֹו ּבׁשעה ׁשּגם אֹו ׂשפתים), ְְְֲִֶַַַַָָָָָָערל

אצל  ּדבריו נׁשמעּו ּומּכלֿמקֹום לׁשֹון, ּוכבד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּפה

יֹותר  ּגדֹול נס זה הרי האֹופּנים ּולב' ְְֲִֵֵֵֶַַָָֹּפרעה.

ּפה  ּכבד ׁשהיה ׁשאף לגמרי, נתרּפא איּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמאׁשר

מהּו להבין, וצרי הצליח. מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִַַָָָָכּו',

היה  והרי יֹותר, ּגדֹול נס להיֹות ׁשהּוצר ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטעם

מּיד. להתרּפאֹות ְְְִִַַָיכֹול

ּפה ÔÈÚ‰Âב) ׂשם מי ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְִִֵֶֶַָָ

ּכמֹו זה הרי קמּוצה, ּבלמ"ד ְְְֲֵֶֶָָָָָלאדם,

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבֹואר הּידיעה, ּבה"א 12האדם, ְְְְִֵַַָָָָָָ

העליֹון, אדם ּדהינּו הּידּוע, האדם על ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשרֹומז

ׁשּכתּוב  ּכמראה 13ּכמֹו ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ְְְְְְִֵֵֶַַַָ

לֹו אין הרי ּביאּור, צרי ּגּופא הא אמנם, ְֲִֵֵֵָָָָָָָאדם.

כּו' אדם.14ּדמּות ּכמראה עליו לֹומר ׁשּי ואי , ְְְְֵֵַַַָָָָָ

ממּלא  המׁשכֹות, מיני ב' ׁשּיׁש הּוא, הענין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָא

סֹובב  ּבחינת הּנה עלמין. ּכל וסֹובב עלמין ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָּכל

אמנם  ּדמּות, לֹו ׁשאין ּבאֹופן היא עלמין ְְְְִִֵֶֶָָָָּכל

אדם  ּכמראה נקרא עלמין ּכל ממּלא .15ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יתּבר אצלֹו למעלה ׁשהם ּכמֹו אּלּו ענינים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּוב'
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חלק. פ' סנהדרין להרמב"ם המשניות בפירוש העיקרים מי"ג הג' גֿד.15)עיקר פא, מטות לקו"ת ראה

    
ÔÈ‰Ï CÈˆ „BÚÂ7,Ì„‡Ï ‰t ÌN ÈÓ ˜eÒt‰ ÔBLÏÓc , ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»ƒ»∆»»»

,a„Ï ÏÈÁ˙‰L ‰LÓÏ Ò ‰NÚpL ÚÓLÓ הדברים שהרי «¿«∆«¬»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿«≈
לניסים בהמשך ששם אמורים כשם כן ואם לכן, קודם פרעה בעבדי שנעשו

נס  היא פה" "כבד היותו למרות לדבר יכול שמשה העובדה גם כך נס היה

לדבר  יכול היה לא לכן וכעת שקודם

לדבר  הצליח eÈˆÓכן ˙Ó‡e∆¡∆»ƒ
ÔÎŒÈÁ‡Ï ÌbL הפרשה בהמשך ∆«¿«¬≈≈

ÏÚ È‡Â ‰LÓ Ó‡»«…∆«¬ƒ¬«
ÌÈ˙ÙN8‡˙È‡ ÔÎÂ מובא , ¿»»ƒ¿≈ƒ»
L„na9˜eÒt‰ ÏÚ10‰l‡ «ƒ¿»««»≈∆

,‰LÓ ac L‡ ÌÈc‰«¿»ƒ¬∆ƒ∆…∆
‡Ï‰Â ,‰LÓÏ eaÈc BÏ ÔÈpÓƒ«ƒƒ¿…∆«¬…

ÔBLÏ „Îe ‰t „k ‰È‰11, »»¿«∆¿«»
‡t˙ ‰BzŒÔzÓaL ‡l‡∆»∆¿««»ƒ¿«≈

Ôk ÏÚÂ .‰LÓ לפני שכעת, כיוון …∆¿«≈
כבד יציאת  היה עדיין משה מצרים,

אל  לדבר שיוכל נס לו שנעשה אלא פה

ÔÙB‡Lפרעה  ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆∆
„Á‡a ‰È‰ ‰ÚÙÏ B˙ÎÈÏ‰¬ƒ»¿«¿…»»¿∆»

ÌÈt ÈMÓ,אופניםB‡ היה שהנס ƒ¿≈»ƒ
‡ˆÏבכך  ‰È‰L BÊ ‰ÚLaL∆¿»»∆»»≈∆

BËa ac ‰Út נס לו ונעשה «¿…ƒ≈¿
שעה  Ì„BwLלפי ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆∆

CkŒÁ‡ Ì‚Â ‰ÚÙÏ B˙ÎÈÏ‰¬ƒ»¿«¿…¿«««»
ÌbL B‡ ,(ÌÈ˙ÙN ÏÚ ‰È‰»»¬«¿»«ƒ∆«

‡Ùeb BÊ ‰ÚLa עמד שבה עצמה ¿»»»
עדיין לפני  t‰פרעה „k ‰È‰»»¿«∆

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÔBLÏ „Îe¿«»ƒ»»
.‰Út Ïˆ‡ ÂÈc eÚÓLƒ¿¿¿»»≈∆«¿…

ÌÈpÙB‡‰ 'Ïe לענייננו שנוגע ומה ¿»«ƒ
(א) האמורים האופנים שבשני הוא

לפי  נס לו נעשה לפרעה שדיבר שבעת

זאת  ובכל פה כבד שנותר ב) שעה.

פרעה) אצל נשמעו Ê‰דבריו È‰¬≈∆
elÈ‡ L‡Ó ˙BÈ ÏB„b Ò≈»≈≈¬∆ƒ

,ÈÓ‚Ï ‡t˙ יש הזו בצורה כי ƒ¿«≈¿«¿≈
מיוחד  חידוש È‰L‰כאן Û‡L∆«∆»»

ŒÏkÓונשאר  ,'eÎ ‰t „k¿«∆ƒ»
ÓÁÈÏˆ‰ ÌB˜ פרעה אל לדבר »ƒ¿ƒ«

והשפיעו. פעלו CÈˆÂ¿»ƒודבריו
È‰Â ,˙BÈ ÏB„b Ò ˙BÈ‰Ï Cˆe‰L ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï¿»ƒ««««∆¿«ƒ¿≈»≈«¬≈

?.„iÓ ˙B‡t˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ובאותו כפולה, היא שהשאלה ונמצא »»»¿ƒ¿«¿ƒ«

קטן  יותר נס ולא פרעה עבדי בכל שינוי שחולל גדול נס נעשה למה עניין:

ובכל  פה כבד נשאר שמשה גדול נס נעשה למה וכן בלבד, במשה שינוי של

לעיל)? האמורים האופנים (באחד קטן יותר נס התרחש ולא ופעל דיבר זאת

e˙kM ‰Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (זה t‰בפסוק ÌN ÈÓ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«∆»ƒ»∆
,‰ˆeÓ˜ „"ÓÏa ,Ì„‡Ï ולא »»»¿»∆¿»

בשווא  BÓkבלמ"ד ‰Ê È‰ אילו ¬≈∆¿
כתוב  a‰"‡היה ,Ì„‡‰»»»¿≈

‰B˙'a ‡BÓk ,‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»«¿»¿»
'B‡12 הזקן הביטוי ÊÓBLלרבנו ∆≈

‰Úe„i,"האדם" Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«»«
BÓk ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ eÈ‰c¿«¿»»»∆¿¿

e˙kL13 שראה העליונה במרכבה ∆»
eÓc˙יחזקאל  ‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ¿«¿«ƒ≈¿

Ì„‡ ‰‡Ók ברוך שהקדוש הרי ¿«¿≈»»
העליון. "אדם" נקרא «¿«‡ÌÓ,הוא

‡Ùeb האומר ‰‡ הפסוק עצמו, זה »»
"אדם" הוא ברוך הקדוש CÈ»̂ƒכלפי

˙eÓc BÏ ÔÈ‡ È‰ ,e‡Èa הגוף ≈¬≈≈¿
גוף לו eÎ14CiL'ואין CÈ‡Â ,¿≈«»

?.Ì„‡ ‰‡Ók ÂÈÏÚ ÓBÏ«»»¿«¿≈»»
ÈÈÓ ' LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈ƒ≈

˙BÎLÓ‰,בעולם אלוקי אור של «¿»
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ אלוקית הארה ¿«≈»»¿ƒ

הקליטה  לכלי בהתאם מצומצמת

נברא  וכל עולם כל של התפיסה ויכולת

ÔÈÓÏÚ Ïk BÒÂ אלוקית הארה ¿≈»»¿ƒ
בעולמות  מתלבשת שלא מוגבלת לא

עליהם  'סובבת' אלא ובנבראים

Ïkמלמעלה. BÒ ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«≈»
BÏ ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‡È‰ ÔÈÓÏÚ»¿ƒƒ¿∆∆≈

˙eÓc מוגבלת לא הארה בהיותה כי ¿
והגדרה, 'ציור' כל לה «¿«‡ÌÓאין

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ומצומצמת  מוגבלת «¿˜ƒ‡הארה

Ì„‡ ‰‡Ók15 אור של והדמיון ¿«¿≈»»
כי  הוא ל"אדם" עלמין כל ה"ממלא

מחולקת  שבאדם שהחיות כשם

יש  מהם אחד שלכל שונים לאברים

האלוקית  החיות כך שונה, פעולה

מתחלקת  עלמין" כל "ממלא מבחינת

עניינו. לפי נברא לכל ומאירה ושונות רבות ‡elלהארות ÌÈÈÚ 'e של ƒ¿»ƒ≈
עלמין" כל עלמין""סובב כל ‡ˆBÏו"ממלא ‰ÏÚÓÏ Ì‰L BÓk¿∆≈¿«¿»∆¿
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ח       

אחד, ּבׁשם נכללים ׁשּלכן הּיחּוד, ּבתכלית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהם

מּלׁשֹון הּוא ּדקדֹוׁש הבּדלה,הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִַַָָָָָ

מּלׁשֹון  ּוברּוֿהּוא ה'ּסֹובב', ּבחינת על ְְְִִֵֵַַַָָּדקאי

ב' ׁשהם 'ממּלא', על ּדקאי והמׁשכה, ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּברכה

אחד. ּבׁשם נכללים ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהפכים,

e‡Èe הּנה ו'סֹובב', 'ממּלא' ּבחינת ענין ≈ְְְְִִִֵֵֵַַַ

עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת על קאי ְְִִֵֵַַָָָָקדֹוׁש

ׁשהּוא  ּכפי ה'ּסֹובב' ּבחינת עצם על הּכּונה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואין

ּבחינת  עצם ׁשהרי מעֹולמֹות, לגמרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָמּובדל

ּבגרמיּה מלה קדׁש נקרא ֿ 16ה'ּסֹובב' מהּֿׁשאין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ענין  על מֹורה הּוא"ו הרי ּבוא"ו, קדֹוׁש ְְֲִֵֵֶַַַָָָּכן

הבּדלה, ּבדר היא ׁשההמׁשכה אּלא ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָההמׁשכה,

מּובדל  ׁשהּוא ּכמֹו הּקו) (עצם הּקו ּבחינת ְְְְִֶֶֶַַַַַָוהּוא

ּדקאי  ,ּברּו ּבחינת ּגם נמׁש ּומּזה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָמעֹולמֹות.

קצר  קו המׁשכת ענין ׁשהּוא 'ממּלא', ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

המׁשכֹות  ב' וענין העֹולמֹות. ער לפי ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּומצּומצם

הּנה  ּבּנבראים, ּפעּולתן ּפֹועלֹות ׁשהן ּכפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו

הּבליּֿגבּול. המׁשכת נעׂשה ה'ּסֹובב' ּבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָמּצד

המׁשכה  ׁשהרי מּמׁש, ּבליּֿגבּול על הּכּונה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָואין

קדׁש מּבחינת ולא ּבוא"ו, קדֹוׁש מּבחינת היא ְְְְִִִִִֶַַָָֹֹזֹו

המׁשכת  על היא הּכּונה אּלא ּבגרמיּה, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָמלה

ועלּֿדר ההגּבלה, ּבגדר ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּבליּֿגבּול

ּׁשּכתּוב  הּים 17מה ּכחֹול יׂשראל ּבני מסּפר והיה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

מסּפר  ּבגדר ׁשהּוא הינּו יּספר, ולא יּמד לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאׁשר
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ב.16) צד, א.17)זח"ג ב, הושע

    
,„eÁi‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ Ca˙È ומתגלים מאירים שהם כפי רק כי ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ«ƒ

מזו  זו ונבדלות שונות הארות שתי הם הם לנבראים שהדברים כפי אבל

מתגלה  שב'סובב' רק אלוקית התגלות הם האופנים שני כי אחד הכול למעלה,

הגבול  כוח מתגלה וב'ממלא' הבליֿגבול, ÌÈÏÏÎכוח ÔÎlL שני ∆»≈ƒ¿»ƒ
‰ŒLB„wהעניינים  ,„Á‡ ÌLa¿≈∆»«»

‡e‰ LB„˜c ,‡e‰ŒCea»¿»
,‰Ïc‰ ÔBLlÓ זו שהרי ƒ¿«¿»»

'קדושה' המושג של המשמעות

מהחולין  והבדלה ≈«¿È‡˜cפרישות
‰'Bq'שמכוון  ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««≈

וריחוק  הבדלה של באופן שמאיר

ÔBLlÓמהעולם, ‡e‰ŒCee»ƒ¿
,‰ÎLÓ‰Â ‰Îa כמבואר ¿»»¿«¿»»

ש'ברכה' המשכה בחסידות פירושה

מלמעלה  אלוקי אור של והתגלות

שמצינו  (כמו המשנה למטה בלשון

הגפן", את "המבריך – כלאיים בדיני

לארץ  הגפן עץ ענפי את מכופף כלומר

וכד') נוסף עץ להצמיח ‡cÈ˜כדי ¿»≈
'שמכוון  Ì‰L ,'‡lÓÓ' ÏÚ«¿«≈∆≈

ÌÈÎÙ‰ ואופן האורות מהות מצד ¬»ƒ
שלהם, ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒההארה
יחד  גם ÌLaשניהם ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ¿≈

„Á‡ כולל הוא " ברוך "הקדוש והשם ∆»
יחד. שניהם את

'‡lÓÓ' ˙ÈÁa ÔÈÚ e‡Èe≈ƒ¿«¿ƒ«¿«≈
'BÒ'Â,יותר ‰p‰בפרטיות ¿≈ƒ≈

LB„˜ מובדל שכאמור ˜‡Èפירושו »»≈
Ïkמכוון  BÒ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«≈»

ÔÈÓÏÚ מתלבשת בעולמות שלא »¿ƒ
עליהם  מאירה אלא בפנימיות

מסוימת  שבמידה באופן 'מלמעלה'

נבדלת  נשארת האלוקית ההארה

ÌˆÚמהעולמות, ÏÚ ‰ek‰ ÔÈ‡Â¿≈««»»«∆∆
,˙BÓÏBÚÓ ÈÓ‚Ï Ï„eÓ ‡e‰L ÈÙk 'Bq'‰ ˙ÈÁa כנזכר ¿ƒ««≈¿ƒ∆¿»¿«¿≈≈»

אור  עצם לעיל את יש האיןֿסוף ובבחינת מוגבל לא אלוקי אור הוא ה'סובב'

המוגבלים  העולמות כי מהעולמות לגמרי מובדל שהוא מוגבל הבלתי האור

ש'קדוש' כאן באמור אבל אותו להכיל יכולים לא ומוגבלת מוגדרת כמציאות

מוגבל  הבלתי האיןֿסוף האור ומהות לעצמיות הכוונה אין ה'סובב' אור הוא

dÈÓ‚a ‰ÏÓ L„˜ ‡˜ 'Bq'‰ ˙ÈÁa ÌˆÚ È‰L16, ∆¬≈∆∆¿ƒ««≈ƒ¿»…∆ƒ»¿«¿≈
שהיא  ואומר אחרת או כזו לדרגה המתייחס תיאור שהוא מ"קדוש" בשונה

(כשם  עצמה בפני מילה הוא בזוהר נאמר "קדש" על והבדלה, קדושה בבחינת

כתואר) ולא Â"‡Âa,עצם LB„˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó הדל"ת ‰Èאחרי «∆≈≈»¿»¬≈

,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰BÓ Â"‡e‰ האות לעניין בחסידות כמבואר «»∆«ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה והשפעה המשכה על מורה ארוך כקו שצורתה הוי' בשם וא"ו

LÓ‰‰L ‡l‡‰Î'ה'סובב האלוקי האור של וההתגלות ‰È‡והירידה ∆»∆««¿»»ƒ
‰Ïc‰ C„a,ובנבראים בעולמות פנימית בהתלבשות e‰Â‡ולא ¿∆∆«¿»»¿

Âw‰ ˙ÈÁa וחסידות בקבלה מבואר ¿ƒ«««
 ֿ הקדושֿברוך של ברצונו עלה שכאשר

המוגבלים, העולמות את לברוא הוא

מוגבל  הלא הגדול אורו את צמצם הוא

לפנות  כדי הצידה' אותו 'סילק וכביכול

ולאחר  לבריאה, כמובן) (רוחני, מקום

חזר  הראשון' 'צמצום הנקרא זה הליך

כי  'קו' הקרוי מצומצם באור והאיר

הבליֿגבול  האיןֿסוף לאור יחסית הוא

אלא  קו כמו ודק מועט אור הוא

בתחילת  שהוא כפי הקו לאור שהכוונה

מאיןֿסוף  ‰Âwהארתו ÌˆÚ) ולא ∆∆««
ממנו  והתפשטות הארה BÓkרק (¿

‡e‰L עדיין˙BÓÏBÚÓ Ï„eÓ ∆¿»≈»
המוגבלים  בעולמות ויומשך שירד וכדי

של  ארוכה שורה עוד לעבור עליו

הקו fÓe‰צמצומים. CLÓמאור ƒ∆ƒ¿»
נוסף,לאחר  ומיעוט צמצום אחרי מכן,

ÏÚ È‡˜c ,Cea ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«»¿»≈«
ÔÈÚ ‡e‰L ,'‡lÓÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈∆ƒ¿«
ÌˆÓeˆÓe ˆ˜ Â˜ ˙ÎLÓ‰«¿»««»»¿¿»

CÚ ÈÙÏ הקליטה ליכולת בהתאמה ¿ƒ∆∆
של  ««‰BÓÏBÚ˙.והתפיסה

el‡ ˙BÎLÓ‰ ' ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿««¿»≈
עלמין" כל ו"ממלא עלמין" כל "סובב

Ô˙ÏeÚt ˙BÏÚBt Ô‰L ÈÙk¿ƒ∆≈¬¿»»
התחתונים,ÌÈ‡paומשפיעות  «ƒ¿»ƒ

'Bq'‰ ˙ÈÁa „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«¿ƒ««≈
˙ÎLÓ‰ ‰NÚ האלוקי האור «¬∆«¿»«

ÏebŒÈÏa‰.ובנבראים בעולמות «¿ƒ¿
,LnÓ ÏebŒÈÏa ÏÚ ‰ek‰ ÔÈ‡Â מאיר מלהיות לחלוטין שנבדל ¿≈««»»«¿ƒ¿«»

בעולמות Â"‡Âa,ומתגלה LB„˜ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ È‰L∆¬≈«¿»»ƒƒ¿ƒ«»¿»
האור של העצמית למהות מתייחסת לא הקדושה ÈÁaÓ˙שבה ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ«

dÈÓ‚a ‰ÏÓ L„˜ וה הקדושה עניין של שבה המהות עצם הוא הבדלה …∆ƒ»¿«¿≈
e‰L‡האור, ÈÙk ÏebŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰ ÏÚ ‡È‰ ‰ek‰ ‡l‡∆»««»»ƒ««¿»««¿ƒ¿¿ƒ∆

,‰Ïa‚‰‰ „‚a כדי מסוים צמצום שעבר לאחר הבליֿגבול האור כלומר ¿∆∆««¿»»
מוגבלים גדרים בתוך גם ולפעול e˙kMלהאיר ‰Ó CcŒÏÚÂ17 בין ¿«∆∆«∆»

הגאולה  הנביאים יעודי ידי על Ï‡NÈשנאמרו Èa tÒÓ ‰È‰Â לעתיד ¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
ÙqÈ,לבוא  ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï L‡ Ìi‰ ÏBÁk סותר הפסוק ולכאורה ¿«»¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈
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חֹול  ּוכמֹו יּספר, לא ּומּכלֿמקֹום ְְְְִִִֵַָָָֹוהתחּלקּות,

הּוא  ּגרּגיר ׁשּכל התחּלקּות, ּבגדר ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָהּים

ׁשהרי  מסּפר, ּבגדר ּגם והּוא מחבירֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָנבּדל

לסּפֹור  אפׁשר אזי ּבכלי, חֹול ּגרּגירי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָּכׁשּנֹותנים

ּומּכלֿמקֹום  ּבּכלי, נמצאים חֹול ּגרּגירי ְְְִִִִִֵַַַָָָָּכּמה

הּנה  יֹותר, ּובעֹומק מסּפר. ּבלי הם ּביחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכּולם

 ֿ מּכל ּומסּפר, ּבהתחּלקּות ׁשאינֹו עפר ּגּוׁש ְְְְִִִֵֶַַָָָָּגם

ׁשהרי  ּומסּפר, התחּלקּות ּבגדר הּוא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָמקֹום

ּגרּגירי  ריּבּוי יהיּו אזי ׁשּבתֹוכֹו, הּמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַּכׁשּיֹוציאּו

ׁשּבתֹוכֹו הּמים מּצד ורק ּבלי חֹול, הּוא הרי ְְְֲִִִֵֶַַַַ

ּדּוגמא  זה הרי ּכן ואם ּומסּפר, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָהתחּלקּות

הגּבלה. ּבגדר ׁשהּוא ּכפי הּבליּֿגבּול ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָלהמׁשכת

ּדאיתא  ּבּמלאכים, ּגם מצינּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָועלּֿדרֿזה

רבבן 18ּבּגמרא  ורּבֹוא גֹו' אלפים מסּפר 19אלף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשהם  והינּו, מסּפר. אין ולגדּודיו אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָּגדּוד

מחברֹו, נבּדל ּגדּוד ּכל ׁשהרי התחּלקּות, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבגדר

מסּפר  יׁש ּגדּוד ּבכל ׁשהרי מסּפר, ּבגדר ּגם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהם

וכל  מסּפר. אין ׁשּלגדּודיו אּלא ׁשּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָלּמלאכים

אמנם  ה'ּסֹובב'. ּבחינת ׁשּמּצד ּבהמׁשכה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

ּבהגּבלה  היא 'ממּלא' ּבחינת ׁשּמּצד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר וכּמּובן מה 20מּמׁש, ְֲִֵַַַַַַַָָ

עלֿידי  והרי כּו', הּגּוף את ממּלאה ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה

עניני  את ּגם למּדֹוד  אפׁשר הּגּוף, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָהגּבלֹות

ּבּגּוף. הּמתלּבׁשים ְְְִִַַַַָָהּנׁשמה

למעלה ‡ÌÓג) הּוא יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו »¿»ְְְְִֵַַַָָ

רק  לא הּנ"ל, ההמׁשכֹות ְִַַַַַָֹמב'
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ב.18) יג, י.19)חגיגה ז, א.20)דניאל י, ברכות וראה ח. פ"ד, ויק"ר א. קג, תהלים מדרש

    
שבו  מראשו עצמו, נאמר את שבו לסופו "מספר" יהיה ישראל לבני כי נאמר

אלא  אותו) לספור יוכלו (לא יספר" ולא אותו) למדוד יוכלו (לא ימד "לא

הכתוב  e˜lÁ˙‰Â˙,פירוש tÒÓ „‚a ‡e‰L eÈ‰ מושלל ולא «¿∆¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿
מספר  מהמושג ÏBÁלמעשה ÌB˜ÓŒÏkÓeלחלוטין BÓÎe ,ÙqÈ ‡Ï ƒ»»…ƒ»≈¿

,˙e˜lÁ˙‰ „‚a ‡e‰L Ìi‰«»∆¿∆∆ƒ¿«¿
Ïc ‡e‰ Èbb ÏkL∆»«¿ƒƒ¿»
„‚a Ìb ‡e‰Â ,BÈÁÓ≈¬≈¿«¿∆∆
ÌÈ˙BpLk È‰L ,tÒÓƒ¿»∆¬≈¿∆¿ƒ

ÏBÁ ÈÈbb יחסית ÈÏÎa,מועטים «¿ƒ≈ƒ¿ƒ
‰nk BtÒÏ LÙ‡ ÈÊ‡¬«∆¿»ƒ¿«»
,ÈÏka ÌÈ‡ˆÓ ÏBÁ ÈÈbb«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ
מהותו  שבעצם לומר אפשר אי כן ואם

מספירה מושלל הים «ŒÏkÓeƒחול
ÈÏa Ì‰ „ÁÈa ÌÏek ÌB˜Ó»»¿««≈¿ƒ

tÒÓ,בנמשל בענייננו, גם וכן ƒ¿»
מוגבלת  בלתי אלוקית בהארה מדובר

מושללת  שהיא כך כדי עד לא אבל

(וכפי  והגדר הגבול ממושג לחלוטין

ה'סובב' אור שגם בחסידות שמדייקים

אור  כלומר עלמין", כל "סובב נקרא

לעולמות). ושייכות קשר לו שיש

Leb Ìb ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓBÚe¿∆≈ƒ≈«
ÙÚ אחת למציאות והפך שנדבק »»

tÒÓe ˙e˜lÁ˙‰a BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
לג  מחולק איננו רגירים ולמעשה

אותו, לספור אפשרות ואין נפרדים

È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ מהותו מצד ƒ»»¬≈
,tÒÓe ˙e˜lÁ˙‰ „‚a ‡e‰¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈn‰ e‡ÈˆBiLk È‰L∆¬≈¿∆ƒ««ƒ
ÈeaÈ eÈ‰È ÈÊ‡ ,BÎB˙aL∆¿¬«ƒ¿ƒ
ÌÈn‰ „vÓ ˜Â ,ÏBÁ ÈÈbb«¿ƒ≈¿«ƒ«««ƒ

BÎB˙aL עצמו מצד לא ‰Èאבל ∆¿¬≈
,tÒÓe ˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa ‡e‰¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
‡Ó‚ec ‰Ê È‰ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¬≈∆¿»
ÈÙk ÏebŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»««¿ƒ¿¿ƒ

.‰Ïa‚‰ „‚a ‡e‰L∆¿∆∆«¿»»
‰ÊŒCcŒÏÚÂ בלי" ובין מספר" ו"אין "מספר" בין זה מעין שילוב ¿«∆∆∆

ו"הגבלה" È‡c˙‡גבול" ,ÌÈÎ‡Ïna Ìb eÈˆÓ מובא‡Óba18 »ƒ«««¿»ƒ¿ƒ»«¿»»
Ô ‡BaÂ 'B‚ ÌÈÙÏ‡ ÛÏ‡19,„Á‡ „e„b tÒÓ ∆∆¬»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿∆»

tÒÓ ÔÈ‡ ÂÈ„e„‚ÏÂ שני בין סתירה יש שלכאורה שואלת הגמרא ¿ƒ¿»≈ƒ¿»
ומכאן  תמיהה, בלשון לגדודיו" מספר "היש נאמר אחד בפסוק פסוקים.

נאמר  אחר בפסוק ואילו מספר ללא הם הקב"ה של המלאכים שגדודי

מספר. יש שלמלאכים ומכאן קדמוהי" רבבן וריבו ישמשוניה אלפין "אלף

אחד  גדוד של מספרו הוא רבבות וריבוא שאלףֿאלפים מתרצת והגמרא

יש  המלאכים מספר בעניין גם כן ואם מספר, אין לגדודיו אבל בלבד,

מספר". ו"אין "מספר" בין ושילוב Ì‰Lחיבור ,eÈ‰Â המלאכים ¿«¿∆≈
˙e˜lÁ˙‰ „‚a לעיל המבואר בדוגמת אחת, מציאות ואינם מזה זה ¿∆∆ƒ¿«¿

הים, חול e„b„לגבי Ïk È‰L∆¬≈»¿
BÁÓ Ïc מציאות והוא ƒ¿»≈¬≈

ונבדלת, „‚aמוגדרת Ìb Ì‰Â¿≈«¿∆∆
LÈ „e„b ÏÎa È‰L ,tÒÓƒ¿»∆¬≈¿»¿≈

BaL ÌÈÎ‡ÏnÏ tÒÓ אלף" ƒ¿»««¿»ƒ∆
‡ÔÈאלפים...", ÂÈ„e„‚lL ‡l‡∆»∆ƒ¿»≈

.tÒÓƒ¿»
‰Ê ÏÎÂ שהאור כך על האמור כל ¿»∆

בין  וחיבור שילוב תוך מאיר האלוקי

וגבול  גבול ÎLÓ‰a‰בלי ‡e‰««¿»»
האלוקיוהתגלות  האור „vnLשל ∆ƒ«

ÌÓ‡ .'Bq'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««≈»¿»
˙ÈÁa „vnL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ«¿ƒ«
LnÓ ‰Ïa‚‰a ‡È‰ '‡lÓÓ'¿«≈ƒ¿«¿»»«»
בו  בא לא שבאלוקות הבליֿגבול וענין

ביטוי, Ó‡nÓלידי ÔenÎÂ¿«»ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba20‰ÓLp‰ ‰Ó «≈«««¿»»

,'eÎ Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ,כאמור ¿«¿»∆«
ית' אורו הוא עלמין' כל 'ממלא

למטה  הנמשך ומוגבל, המצומצם

והנבראים, העולמות בתוך ומתלבש

כמשל  זו, וחיות אור מרגישים והם

הגוף  בתוך המתלבשת הנשמה

חיות  בו שיש מרגיש והאדם להחיותו

ועל  הנשמה, של פעולותיה את ורואה

כל  "ממלא כזה, באופן האלוקות הארת

- במדרש ז"ל חכמינו אמרו עלמין"

כך  הגוף, את ממלא הנשמה 'מה

העולם'. את ממלא ≈¬»È‰Âהקב"ה
LÙ‡ ,Ûeb‰ ˙BÏa‚‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«∆¿»
‰ÓLp‰ ÈÈÚ ˙‡ Ìb „BcÓÏƒ¿«∆ƒ¿¿≈«¿»»

Ûeba ÌÈLaÏ˙n‰ הנשמה כי «ƒ¿«¿ƒ«
המלובשים  הנשמה שענייני כך בפנימיות, בו ומתלבשת הגוף את 'ממלאה'

בין  היחס גם הוא וכן מוגבל, שהגוף כשם מוגבלים מסויים, במובן הם, בגוף

ולפי  בפנימיות בהם מתלבש שהוא כיוון – ולנבראים לעולמות ה'ממלא' אור

מוגבל. אור זה הרי אותם ו'ממלא' ערכם,

'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ÌÓ‡ (‚»¿»«¿«ƒ¿»≈¿«¿»ƒ
,Ï"p‰ ˙BÎLÓ‰‰ לגמרי ומופשט נעלה הוא עצמו הוא ברוך והקדוש ««¿»««

הגדרה ˜מכל ‡Ïלמעלה'‡lÓÓ' ˙ÈÁaÓ,מוגבל Ìbשהוא ‡l‡ …«ƒ¿ƒ«¿«≈∆»«
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ט        

אחד, ּבׁשם נכללים ׁשּלכן הּיחּוד, ּבתכלית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהם

מּלׁשֹון הּוא ּדקדֹוׁש הבּדלה,הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִַַָָָָָ

מּלׁשֹון  ּוברּוֿהּוא ה'ּסֹובב', ּבחינת על ְְְִִֵֵַַַָָּדקאי

ב' ׁשהם 'ממּלא', על ּדקאי והמׁשכה, ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּברכה

אחד. ּבׁשם נכללים ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהפכים,

e‡Èe הּנה ו'סֹובב', 'ממּלא' ּבחינת ענין ≈ְְְְִִִֵֵֵַַַ

עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת על קאי ְְִִֵֵַַָָָָקדֹוׁש

ׁשהּוא  ּכפי ה'ּסֹובב' ּבחינת עצם על הּכּונה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואין

ּבחינת  עצם ׁשהרי מעֹולמֹות, לגמרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָמּובדל

ּבגרמיּה מלה קדׁש נקרא ֿ 16ה'ּסֹובב' מהּֿׁשאין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ענין  על מֹורה הּוא"ו הרי ּבוא"ו, קדֹוׁש ְְֲִֵֵֶַַַָָָּכן

הבּדלה, ּבדר היא ׁשההמׁשכה אּלא ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָההמׁשכה,

מּובדל  ׁשהּוא ּכמֹו הּקו) (עצם הּקו ּבחינת ְְְְִֶֶֶַַַַַָוהּוא

ּדקאי  ,ּברּו ּבחינת ּגם נמׁש ּומּזה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָמעֹולמֹות.

קצר  קו המׁשכת ענין ׁשהּוא 'ממּלא', ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

המׁשכֹות  ב' וענין העֹולמֹות. ער לפי ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּומצּומצם

הּנה  ּבּנבראים, ּפעּולתן ּפֹועלֹות ׁשהן ּכפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו

הּבליּֿגבּול. המׁשכת נעׂשה ה'ּסֹובב' ּבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָמּצד

המׁשכה  ׁשהרי מּמׁש, ּבליּֿגבּול על הּכּונה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָואין

קדׁש מּבחינת ולא ּבוא"ו, קדֹוׁש מּבחינת היא ְְְְִִִִִֶַַָָֹֹזֹו

המׁשכת  על היא הּכּונה אּלא ּבגרמיּה, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָמלה

ועלּֿדר ההגּבלה, ּבגדר ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּבליּֿגבּול

ּׁשּכתּוב  הּים 17מה ּכחֹול יׂשראל ּבני מסּפר והיה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

מסּפר  ּבגדר ׁשהּוא הינּו יּספר, ולא יּמד לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאׁשר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ב.16) צד, א.17)זח"ג ב, הושע

    
,„eÁi‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ Ca˙È ומתגלים מאירים שהם כפי רק כי ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ«ƒ

מזו  זו ונבדלות שונות הארות שתי הם הם לנבראים שהדברים כפי אבל

מתגלה  שב'סובב' רק אלוקית התגלות הם האופנים שני כי אחד הכול למעלה,

הגבול  כוח מתגלה וב'ממלא' הבליֿגבול, ÌÈÏÏÎכוח ÔÎlL שני ∆»≈ƒ¿»ƒ
‰ŒLB„wהעניינים  ,„Á‡ ÌLa¿≈∆»«»

‡e‰ LB„˜c ,‡e‰ŒCea»¿»
,‰Ïc‰ ÔBLlÓ זו שהרי ƒ¿«¿»»

'קדושה' המושג של המשמעות

מהחולין  והבדלה ≈«¿È‡˜cפרישות
‰'Bq'שמכוון  ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««≈

וריחוק  הבדלה של באופן שמאיר

ÔBLlÓמהעולם, ‡e‰ŒCee»ƒ¿
,‰ÎLÓ‰Â ‰Îa כמבואר ¿»»¿«¿»»

ש'ברכה' המשכה בחסידות פירושה

מלמעלה  אלוקי אור של והתגלות

שמצינו  (כמו המשנה למטה בלשון

הגפן", את "המבריך – כלאיים בדיני

לארץ  הגפן עץ ענפי את מכופף כלומר

וכד') נוסף עץ להצמיח ‡cÈ˜כדי ¿»≈
'שמכוון  Ì‰L ,'‡lÓÓ' ÏÚ«¿«≈∆≈

ÌÈÎÙ‰ ואופן האורות מהות מצד ¬»ƒ
שלהם, ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒההארה
יחד  גם ÌLaשניהם ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ¿≈

„Á‡ כולל הוא " ברוך "הקדוש והשם ∆»
יחד. שניהם את

'‡lÓÓ' ˙ÈÁa ÔÈÚ e‡Èe≈ƒ¿«¿ƒ«¿«≈
'BÒ'Â,יותר ‰p‰בפרטיות ¿≈ƒ≈

LB„˜ מובדל שכאמור ˜‡Èפירושו »»≈
Ïkמכוון  BÒ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«≈»

ÔÈÓÏÚ מתלבשת בעולמות שלא »¿ƒ
עליהם  מאירה אלא בפנימיות

מסוימת  שבמידה באופן 'מלמעלה'

נבדלת  נשארת האלוקית ההארה

ÌˆÚמהעולמות, ÏÚ ‰ek‰ ÔÈ‡Â¿≈««»»«∆∆
,˙BÓÏBÚÓ ÈÓ‚Ï Ï„eÓ ‡e‰L ÈÙk 'Bq'‰ ˙ÈÁa כנזכר ¿ƒ««≈¿ƒ∆¿»¿«¿≈≈»

אור  עצם לעיל את יש האיןֿסוף ובבחינת מוגבל לא אלוקי אור הוא ה'סובב'

המוגבלים  העולמות כי מהעולמות לגמרי מובדל שהוא מוגבל הבלתי האור

ש'קדוש' כאן באמור אבל אותו להכיל יכולים לא ומוגבלת מוגדרת כמציאות

מוגבל  הבלתי האיןֿסוף האור ומהות לעצמיות הכוונה אין ה'סובב' אור הוא

dÈÓ‚a ‰ÏÓ L„˜ ‡˜ 'Bq'‰ ˙ÈÁa ÌˆÚ È‰L16, ∆¬≈∆∆¿ƒ««≈ƒ¿»…∆ƒ»¿«¿≈
שהיא  ואומר אחרת או כזו לדרגה המתייחס תיאור שהוא מ"קדוש" בשונה

(כשם  עצמה בפני מילה הוא בזוהר נאמר "קדש" על והבדלה, קדושה בבחינת

כתואר) ולא Â"‡Âa,עצם LB„˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó הדל"ת ‰Èאחרי «∆≈≈»¿»¬≈

,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰BÓ Â"‡e‰ האות לעניין בחסידות כמבואר «»∆«ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה והשפעה המשכה על מורה ארוך כקו שצורתה הוי' בשם וא"ו

LÓ‰‰L ‡l‡‰Î'ה'סובב האלוקי האור של וההתגלות ‰È‡והירידה ∆»∆««¿»»ƒ
‰Ïc‰ C„a,ובנבראים בעולמות פנימית בהתלבשות e‰Â‡ולא ¿∆∆«¿»»¿

Âw‰ ˙ÈÁa וחסידות בקבלה מבואר ¿ƒ«««
 ֿ הקדושֿברוך של ברצונו עלה שכאשר

המוגבלים, העולמות את לברוא הוא

מוגבל  הלא הגדול אורו את צמצם הוא

לפנות  כדי הצידה' אותו 'סילק וכביכול

ולאחר  לבריאה, כמובן) (רוחני, מקום

חזר  הראשון' 'צמצום הנקרא זה הליך

כי  'קו' הקרוי מצומצם באור והאיר

הבליֿגבול  האיןֿסוף לאור יחסית הוא

אלא  קו כמו ודק מועט אור הוא

בתחילת  שהוא כפי הקו לאור שהכוונה

מאיןֿסוף  ‰Âwהארתו ÌˆÚ) ולא ∆∆««
ממנו  והתפשטות הארה BÓkרק (¿

‡e‰L עדיין˙BÓÏBÚÓ Ï„eÓ ∆¿»≈»
המוגבלים  בעולמות ויומשך שירד וכדי

של  ארוכה שורה עוד לעבור עליו

הקו fÓe‰צמצומים. CLÓמאור ƒ∆ƒ¿»
נוסף,לאחר  ומיעוט צמצום אחרי מכן,

ÏÚ È‡˜c ,Cea ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«»¿»≈«
ÔÈÚ ‡e‰L ,'‡lÓÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈∆ƒ¿«
ÌˆÓeˆÓe ˆ˜ Â˜ ˙ÎLÓ‰«¿»««»»¿¿»

CÚ ÈÙÏ הקליטה ליכולת בהתאמה ¿ƒ∆∆
של  ««‰BÓÏBÚ˙.והתפיסה

el‡ ˙BÎLÓ‰ ' ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿««¿»≈
עלמין" כל ו"ממלא עלמין" כל "סובב

Ô˙ÏeÚt ˙BÏÚBt Ô‰L ÈÙk¿ƒ∆≈¬¿»»
התחתונים,ÌÈ‡paומשפיעות  «ƒ¿»ƒ

'Bq'‰ ˙ÈÁa „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«¿ƒ««≈
˙ÎLÓ‰ ‰NÚ האלוקי האור «¬∆«¿»«

ÏebŒÈÏa‰.ובנבראים בעולמות «¿ƒ¿
,LnÓ ÏebŒÈÏa ÏÚ ‰ek‰ ÔÈ‡Â מאיר מלהיות לחלוטין שנבדל ¿≈««»»«¿ƒ¿«»

בעולמות Â"‡Âa,ומתגלה LB„˜ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ È‰L∆¬≈«¿»»ƒƒ¿ƒ«»¿»
האור של העצמית למהות מתייחסת לא הקדושה ÈÁaÓ˙שבה ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ«

dÈÓ‚a ‰ÏÓ L„˜ וה הקדושה עניין של שבה המהות עצם הוא הבדלה …∆ƒ»¿«¿≈
e‰L‡האור, ÈÙk ÏebŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰ ÏÚ ‡È‰ ‰ek‰ ‡l‡∆»««»»ƒ««¿»««¿ƒ¿¿ƒ∆

,‰Ïa‚‰‰ „‚a כדי מסוים צמצום שעבר לאחר הבליֿגבול האור כלומר ¿∆∆««¿»»
מוגבלים גדרים בתוך גם ולפעול e˙kMלהאיר ‰Ó CcŒÏÚÂ17 בין ¿«∆∆«∆»

הגאולה  הנביאים יעודי ידי על Ï‡NÈשנאמרו Èa tÒÓ ‰È‰Â לעתיד ¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
ÙqÈ,לבוא  ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï L‡ Ìi‰ ÏBÁk סותר הפסוק ולכאורה ¿«»¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈
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חֹול  ּוכמֹו יּספר, לא ּומּכלֿמקֹום ְְְְִִִֵַָָָֹוהתחּלקּות,

הּוא  ּגרּגיר ׁשּכל התחּלקּות, ּבגדר ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָהּים

ׁשהרי  מסּפר, ּבגדר ּגם והּוא מחבירֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָנבּדל

לסּפֹור  אפׁשר אזי ּבכלי, חֹול ּגרּגירי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָּכׁשּנֹותנים

ּומּכלֿמקֹום  ּבּכלי, נמצאים חֹול ּגרּגירי ְְְִִִִִֵַַַָָָָּכּמה

הּנה  יֹותר, ּובעֹומק מסּפר. ּבלי הם ּביחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכּולם

 ֿ מּכל ּומסּפר, ּבהתחּלקּות ׁשאינֹו עפר ּגּוׁש ְְְְִִִֵֶַַָָָָּגם

ׁשהרי  ּומסּפר, התחּלקּות ּבגדר הּוא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָמקֹום

ּגרּגירי  ריּבּוי יהיּו אזי ׁשּבתֹוכֹו, הּמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַּכׁשּיֹוציאּו

ׁשּבתֹוכֹו הּמים מּצד ורק ּבלי חֹול, הּוא הרי ְְְֲִִִֵֶַַַַ

ּדּוגמא  זה הרי ּכן ואם ּומסּפר, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָהתחּלקּות

הגּבלה. ּבגדר ׁשהּוא ּכפי הּבליּֿגבּול ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָלהמׁשכת

ּדאיתא  ּבּמלאכים, ּגם מצינּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָועלּֿדרֿזה

רבבן 18ּבּגמרא  ורּבֹוא גֹו' אלפים מסּפר 19אלף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשהם  והינּו, מסּפר. אין ולגדּודיו אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָּגדּוד

מחברֹו, נבּדל ּגדּוד ּכל ׁשהרי התחּלקּות, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבגדר

מסּפר  יׁש ּגדּוד ּבכל ׁשהרי מסּפר, ּבגדר ּגם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהם

וכל  מסּפר. אין ׁשּלגדּודיו אּלא ׁשּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָלּמלאכים

אמנם  ה'ּסֹובב'. ּבחינת ׁשּמּצד ּבהמׁשכה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

ּבהגּבלה  היא 'ממּלא' ּבחינת ׁשּמּצד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר וכּמּובן מה 20מּמׁש, ְֲִֵַַַַַַַָָ

עלֿידי  והרי כּו', הּגּוף את ממּלאה ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה

עניני  את ּגם למּדֹוד  אפׁשר הּגּוף, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָהגּבלֹות

ּבּגּוף. הּמתלּבׁשים ְְְִִַַַַָָהּנׁשמה

למעלה ‡ÌÓג) הּוא יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו »¿»ְְְְִֵַַַָָ

רק  לא הּנ"ל, ההמׁשכֹות ְִַַַַַָֹמב'
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שבו  מראשו עצמו, נאמר את שבו לסופו "מספר" יהיה ישראל לבני כי נאמר

אלא  אותו) לספור יוכלו (לא יספר" ולא אותו) למדוד יוכלו (לא ימד "לא

הכתוב  e˜lÁ˙‰Â˙,פירוש tÒÓ „‚a ‡e‰L eÈ‰ מושלל ולא «¿∆¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿
מספר  מהמושג ÏBÁלמעשה ÌB˜ÓŒÏkÓeלחלוטין BÓÎe ,ÙqÈ ‡Ï ƒ»»…ƒ»≈¿

,˙e˜lÁ˙‰ „‚a ‡e‰L Ìi‰«»∆¿∆∆ƒ¿«¿
Ïc ‡e‰ Èbb ÏkL∆»«¿ƒƒ¿»
„‚a Ìb ‡e‰Â ,BÈÁÓ≈¬≈¿«¿∆∆
ÌÈ˙BpLk È‰L ,tÒÓƒ¿»∆¬≈¿∆¿ƒ

ÏBÁ ÈÈbb יחסית ÈÏÎa,מועטים «¿ƒ≈ƒ¿ƒ
‰nk BtÒÏ LÙ‡ ÈÊ‡¬«∆¿»ƒ¿«»
,ÈÏka ÌÈ‡ˆÓ ÏBÁ ÈÈbb«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ
מהותו  שבעצם לומר אפשר אי כן ואם

מספירה מושלל הים «ŒÏkÓeƒחול
ÈÏa Ì‰ „ÁÈa ÌÏek ÌB˜Ó»»¿««≈¿ƒ

tÒÓ,בנמשל בענייננו, גם וכן ƒ¿»
מוגבלת  בלתי אלוקית בהארה מדובר

מושללת  שהיא כך כדי עד לא אבל

(וכפי  והגדר הגבול ממושג לחלוטין

ה'סובב' אור שגם בחסידות שמדייקים

אור  כלומר עלמין", כל "סובב נקרא

לעולמות). ושייכות קשר לו שיש

Leb Ìb ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓBÚe¿∆≈ƒ≈«
ÙÚ אחת למציאות והפך שנדבק »»

tÒÓe ˙e˜lÁ˙‰a BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
לג  מחולק איננו רגירים ולמעשה

אותו, לספור אפשרות ואין נפרדים

È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ מהותו מצד ƒ»»¬≈
,tÒÓe ˙e˜lÁ˙‰ „‚a ‡e‰¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈn‰ e‡ÈˆBiLk È‰L∆¬≈¿∆ƒ««ƒ
ÈeaÈ eÈ‰È ÈÊ‡ ,BÎB˙aL∆¿¬«ƒ¿ƒ
ÌÈn‰ „vÓ ˜Â ,ÏBÁ ÈÈbb«¿ƒ≈¿«ƒ«««ƒ

BÎB˙aL עצמו מצד לא ‰Èאבל ∆¿¬≈
,tÒÓe ˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa ‡e‰¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
‡Ó‚ec ‰Ê È‰ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¬≈∆¿»
ÈÙk ÏebŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»««¿ƒ¿¿ƒ

.‰Ïa‚‰ „‚a ‡e‰L∆¿∆∆«¿»»
‰ÊŒCcŒÏÚÂ בלי" ובין מספר" ו"אין "מספר" בין זה מעין שילוב ¿«∆∆∆

ו"הגבלה" È‡c˙‡גבול" ,ÌÈÎ‡Ïna Ìb eÈˆÓ מובא‡Óba18 »ƒ«««¿»ƒ¿ƒ»«¿»»
Ô ‡BaÂ 'B‚ ÌÈÙÏ‡ ÛÏ‡19,„Á‡ „e„b tÒÓ ∆∆¬»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿∆»

tÒÓ ÔÈ‡ ÂÈ„e„‚ÏÂ שני בין סתירה יש שלכאורה שואלת הגמרא ¿ƒ¿»≈ƒ¿»
ומכאן  תמיהה, בלשון לגדודיו" מספר "היש נאמר אחד בפסוק פסוקים.

נאמר  אחר בפסוק ואילו מספר ללא הם הקב"ה של המלאכים שגדודי

מספר. יש שלמלאכים ומכאן קדמוהי" רבבן וריבו ישמשוניה אלפין "אלף

אחד  גדוד של מספרו הוא רבבות וריבוא שאלףֿאלפים מתרצת והגמרא

יש  המלאכים מספר בעניין גם כן ואם מספר, אין לגדודיו אבל בלבד,

מספר". ו"אין "מספר" בין ושילוב Ì‰Lחיבור ,eÈ‰Â המלאכים ¿«¿∆≈
˙e˜lÁ˙‰ „‚a לעיל המבואר בדוגמת אחת, מציאות ואינם מזה זה ¿∆∆ƒ¿«¿

הים, חול e„b„לגבי Ïk È‰L∆¬≈»¿
BÁÓ Ïc מציאות והוא ƒ¿»≈¬≈

ונבדלת, „‚aמוגדרת Ìb Ì‰Â¿≈«¿∆∆
LÈ „e„b ÏÎa È‰L ,tÒÓƒ¿»∆¬≈¿»¿≈

BaL ÌÈÎ‡ÏnÏ tÒÓ אלף" ƒ¿»««¿»ƒ∆
‡ÔÈאלפים...", ÂÈ„e„‚lL ‡l‡∆»∆ƒ¿»≈

.tÒÓƒ¿»
‰Ê ÏÎÂ שהאור כך על האמור כל ¿»∆

בין  וחיבור שילוב תוך מאיר האלוקי

וגבול  גבול ÎLÓ‰a‰בלי ‡e‰««¿»»
האלוקיוהתגלות  האור „vnLשל ∆ƒ«

ÌÓ‡ .'Bq'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««≈»¿»
˙ÈÁa „vnL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ«¿ƒ«
LnÓ ‰Ïa‚‰a ‡È‰ '‡lÓÓ'¿«≈ƒ¿«¿»»«»
בו  בא לא שבאלוקות הבליֿגבול וענין

ביטוי, Ó‡nÓלידי ÔenÎÂ¿«»ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba20‰ÓLp‰ ‰Ó «≈«««¿»»

,'eÎ Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ,כאמור ¿«¿»∆«
ית' אורו הוא עלמין' כל 'ממלא

למטה  הנמשך ומוגבל, המצומצם

והנבראים, העולמות בתוך ומתלבש

כמשל  זו, וחיות אור מרגישים והם

הגוף  בתוך המתלבשת הנשמה

חיות  בו שיש מרגיש והאדם להחיותו

ועל  הנשמה, של פעולותיה את ורואה

כל  "ממלא כזה, באופן האלוקות הארת

- במדרש ז"ל חכמינו אמרו עלמין"

כך  הגוף, את ממלא הנשמה 'מה

העולם'. את ממלא ≈¬»È‰Âהקב"ה
LÙ‡ ,Ûeb‰ ˙BÏa‚‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«∆¿»
‰ÓLp‰ ÈÈÚ ˙‡ Ìb „BcÓÏƒ¿«∆ƒ¿¿≈«¿»»

Ûeba ÌÈLaÏ˙n‰ הנשמה כי «ƒ¿«¿ƒ«
המלובשים  הנשמה שענייני כך בפנימיות, בו ומתלבשת הגוף את 'ממלאה'

בין  היחס גם הוא וכן מוגבל, שהגוף כשם מוגבלים מסויים, במובן הם, בגוף

ולפי  בפנימיות בהם מתלבש שהוא כיוון – ולנבראים לעולמות ה'ממלא' אור

מוגבל. אור זה הרי אותם ו'ממלא' ערכם,

'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ÌÓ‡ (‚»¿»«¿«ƒ¿»≈¿«¿»ƒ
,Ï"p‰ ˙BÎLÓ‰‰ לגמרי ומופשט נעלה הוא עצמו הוא ברוך והקדוש ««¿»««

הגדרה ˜מכל ‡Ïלמעלה'‡lÓÓ' ˙ÈÁaÓ,מוגבל Ìbשהוא ‡l‡ …«ƒ¿ƒ«¿«≈∆»«
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י       

'סֹובב'. מּבחינת ּגם אּלא 'ממּלא', ְְְִִִִֵֵֶַַַַָמּבחינת

והתחּלקּות  הגּבלה ּבגדר הּוא ה'ּסֹובב' ּגם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי

ואחדּות  איןֿסֹוף הּוא יתּבר הּוא ואילּו ְְְְִִֵֵַַַָּכּנ"ל,

ריּבּוי, ׁשֹולל האחדּות ׁשענין והינּו, ְְְְְִִֵֶַַַָָּפׁשּוטה.

מּובן  ּכן ואם התחּלקּות, ׁשֹולל הּפׁשיטּות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָוענין

ּגם  וזהּו ה'ּסֹובב'. מּבחינת למעלה יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

ּׁשּכתּוב  מחׁשבֹותיכם.21מה מחׁשבֹותי לא ּכי ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשהּנבראים  ודיּבּור, מחׁשבה ּבענין ידּוע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּדהּנה

הּמחׁשבה, מּבחינת נתהּוּו ּדאתּכסיא ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּדעלמא

ּכי  נאמר זה ועל ה'ּסֹובב'. ּבחינת הּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָּובׁשרׁשֹו

יתּבר ׁשהּוא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹלא

למעלה  הינּו הּמחׁשבה, מּבחינת ּגם ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָלמעלה

ול  ה'ּסֹובב'. מחׁשבֹותי מּבחינת לא כן ְְְְִִֵֵַַַַָֹ

ּבאֹופן  היא האדם ׁשּמחׁשבת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָמחׁשבֹותיכם,

ׁשּמחּׁשב  ּדבׁשעה ּבמחׁשבּתֹו, נתּפס ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהאדם

יכֹול  אינֹו ּבטּלית, אֹוחזין ׁשנים ּבענין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָּבׂשכלֹו

הּוא  אבל ּבחמֹור, ּפרה  הּמחליף ּבענין ְְְֲֲֲִִַַַַַָָָלחׁשֹוב

לפי  והינּו ּבמחׁשבה, נתּפס אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָיתּבר

נתּפס  אינֹו ולכן ּכלל, ּבערּכֹו אינּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּמחׁשבה

ׁשּלמעלה  הּמחׁשבה הרי אחד ׁשּמּצד והגם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבזה.

מּיחס  יֹותר יתּבר לעצמּותֹו ויחס קירּוב לּה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָיׁש

ּבמה  ּפירּוׁש עֹוד ׁשּזהּו להאדם, האדם ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָמחׁשבת

מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא ּכי ְְְְִֵֶֶַַַָֹׁשּכתּוב

והינּו מאּומה, ּתפעל לא האדם ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמחׁשבת

ועם  ּומעׂשה, ּדיּבּור עלֿידי רק ּפֹועל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהאדם
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ח.21) נה, ישעי'

    
'BÒ' ˙ÈÁaÓ.הגבול בתוך שבא גבול בלי Ìbשהוא È‰L ƒ¿ƒ«≈∆¬≈«

Ï"pk ˙e˜lÁ˙‰Â ‰Ïa‚‰ „‚a ‡e‰ 'Bq'‰ לעיל שנתבאר כפי «≈¿∆∆«¿»»¿ƒ¿«¿««
והמלאכים, הים חול ישראל, בני ממספר והדוגמאות המשלים עם בפרטיות

‰ËeLt ˙e„Á‡Â ÛBÒŒÔÈ‡ ‡e‰ Ca˙È ‡e‰ eÏÈ‡Â כל ללא ¿ƒƒ¿»≈≈¿«¿¿»
כלשהי. והגדרה ¿»¿eÈ‰Â,'ציור'

"אחדות  של העמוקה המשמעות

היא  ‰‡e„Á˙פשוטה" ÔÈÚL∆ƒ¿«»«¿
˙eËÈLt‰ ÔÈÚÂ ,ÈeaÈ ÏÏBL≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ
Ôk Ì‡Â ,˙e˜lÁ˙‰ ÏÏBL≈ƒ¿«¿¿ƒ≈
‰ÏÚÓÏ Ca˙È ‡e‰L ÔeÓ»∆ƒ¿»≈¿«¿»

.'Bq'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««≈
Ìb e‰ÊÂשל הפנימי Ó‰הביאור ¿∆««
e˙kM21È˙BLÁÓ ‡Ï Èk ∆»ƒ…«¿¿«

Úe„È ‰p‰c .ÌÎÈ˙BLÁÓ«¿¿≈∆¿ƒ≈»«
,eaÈ„Â ‰LÁÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¬»»¿ƒ
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÈ‡p‰L∆«ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מן  ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב על

בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם

מכוסה) (עולם דאתכסיא מעלמא

מוסבר  גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא

כשם  כי החסידות בתורת כך על

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם

"יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל, למעלה, זה דרך  על

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

"עלמא  ונקראות ומכוסות נעלמות

האלוקי  האור ואילו דאתכסיא"

לנבראים  ומתגלה שיורד המצומצם

מבואר  ועוד דאתגליא" "עלמא נקרא

ש"בעלמא  שהנבראים בחסידות

ÈÁaÓ˙דאתכסיא" ee‰˙ƒ¿«ƒ¿ƒ«
‰LÁn‰,העליונהBLLe ««¿»»¿»¿

דאתכסיא" ÈÁa˙"עלמא ‡e‰¿ƒ«
'Bq'‰ נעלה אלוקי אור שהוא «≈
Ê‰מהתגלות. ÏÚÂ בחינת העליונה על Ï‡המחשבה Èk Ó‡ ¿«∆∆¡«ƒ…

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ Ca˙È ‡e‰L ,ÌÎÈ˙BLÁÓ È˙BLÁÓ«¿¿««¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'Bq'‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ ,‰LÁn‰ לעיל וכאמור ««¿»»«¿¿«¿»ƒ¿ƒ««≈

מבחינת  גם לחלוטין ומופשטת נעלית הוא ברוך הקדוש של ומהותו שעצמותו

'ציור'ÔÎÏÂה'סובב'. בשום כלל מוגדרת לא העליונה שהמחשבה כיון ¿»≈
הגדרה ÌÎÈ˙BLÁÓ,ובשום È˙BLÁÓ ‡Ï מהותי מאד הבדל ויש …«¿¿««¿¿≈∆

להבדיל  האדם, למחשבת העליונה המחשבה ‰È‡בין Ì„‡‰ ˙LÁnL∆«¿∆∆»»»ƒ
,BzLÁÓa Òt˙ Ì„‡‰L ÔÙB‡a בדבר עסוקה מחשבתו וכאשר ¿∆∆»»»ƒ¿»¿«¬«¿

בכך  'תפוס' הוא ÔÈÚaמסוים BÏÎNa MÁnL ‰ÚLc ההלכה ƒ¿»»∆¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«
על וגמרא במשנה ÈlËa˙האמורה ÔÈÊÁB‡ ÌÈL למי ויכוח ביניהם ויש ¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ

שייכת, ÔÈÚaהיא BLÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ וגמרא במשנה האמורה ההלכה ≈»«¿¿ƒ¿«
t‰על ÛÈÏÁn‰ שלוBÓÁa ולא בצידה עוברה ונמצא חברו של ««¬ƒ»»«¬

והעובר  ההחלפה לפני נולד אם ידוע

ההחלפה  אחרי שנולד או לו שייך

מסוגל  לא שאדם כיון לחברו, ושייך

אחת בבת מחשבות שתי «¬‡Ïלחשוב
Ca˙È ‡e‰ ֿ הקדושֿברוך כאשר ƒ¿»≈

כביכול, משהו, על חושב ≈‡BÈהוא
‰LÁÓa Òt˙ יתכן לא וכמובן ƒ¿»¿«¿»»

במחשבה  ו'תפוס' 'עסוק' שהוא לומר

LÁn‰L‰הזו, ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆««¿»»
,ÏÏk BkÚa dÈ‡ יחס שום ואין ≈»¿∆¿¿»

בעצמו  הקב"ה בין והשוואה

Êa‰והמחשבה  Òt˙ BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ¿»»∆
ו'תפוס' 'עסוק' שהוא לומר אפשר ואי

בכך.

È‰ „Á‡ „vnL Ì‚‰Â«¬«∆ƒ«∆»¬≈
dÏ LÈ ‰ÏÚÓlL ‰LÁn‰««¿»»∆¿«¿»≈»
Ca˙È B˙eÓˆÚÏ ÒÁÈÂ eÈ≈̃¿««¿«¿ƒ¿»≈
Ì„‡‰ ˙LÁÓ ÒÁiÓ ˙BÈ≈ƒ«««¿∆∆»»»

,Ì„‡‰Ï המשמעות כי לעיל נתבאר ¿»»»
מחשבותי  "לא הכתוב של הפנימית

עסוק  שהאדם היא מחשבותיכם"

הקדוש  ואילו שלו, במחשבה ו'נתפס'

לא  גבול ובלי יכול כל שהוא הוא ברוך

לחשוב  (ויכול במחשבותיו 'נתפס'

משום  וזאת אחת) בבת רבים דברים

"המחשבה  הוא ברוך הקדוש שאצל

רחוקה  שהיא וכיון כלל" בערכו אינה

אליו, והשוואה יחס כל לה ואין ממנו

יש  כך ועל בה. 'נתפס' אינו ממילא

שאדרבה, מצינו שלכאורה לתמוה

המחשבה  של והשייכות היחס

של  מהיחס יותר ושייכות, קשר קירוב, בדרך היא הקב"ה אל שלמעלה

האדם  אל שלמטה ולמטה e‰fLהמחשבה למעלה בין ההבדל של זה ענין ∆∆
לחושב  המחשבה בין והיחס הקירוב e˙kLבמידת ‰Óa LeÈt „BÚ≈¿«∆»

,ÌÎÈ˙BLÁÓ È˙BLÁÓ ‡Ï Èkהוא ‰‡„Ìוההבדל ˙LÁnL ƒ…«¿¿««¿¿≈∆∆«¿∆∆»»»
ÏÚBt Ì„‡‰L eÈ‰Â ,‰Óe‡Ó ÏÚÙz ‡Ï שחוץ מה על ומשפיע …ƒ¿«¿»¿«¿∆»»»≈

NÚÓe‰,ממנו eaÈc È„ÈŒÏÚ ˜ כוחות שדרכם האמצעים הם ורק ««¿≈ƒ«¬∆
המחשבה  גם הוא ברוך הקדוש אצל ואילו ולעשות, לפעול יכולים נפשו

העושה  של לעצמיותו מתייחסות הפעולות סוף שסוף וכיוון פועלת, (כביכול)
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ּפֹועלים  אינם והּמעׂשה הּדיּבּור ׁשּגם ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָהיֹות

הּוא  מאין ׁשּיׁש לפי זהּו הּנה מאין, יׁש ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַלהּוֹות

נעׂשה  מּיׁש יׁש ענין אבל הּבֹורא, ּבחיק ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָרק

מלּכא  אמר ּוכמֹו האדם, ּומעׂשה ּדיּבּור ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָעלֿידי

טּורא  ׁשלטֹון 22עקר מל ּבדבר מחׁשבת 23, א . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

למעלה  מהּֿׁשאיןּֿכן מאּומה. ּתפעל לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹהאדם

רּבֹותינּו ּוכמאמר מאין, יׁש מהּוה הּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהרי

העֹולמֹות,24ז"ל  ּכל נבראּו אחת ׁשּבמחׁשבה ְְְְִֶַַַַָָָָָ

ולכן  עּמֹו, מאּוחדת היא ׁשהּמחׁשבה לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהינּו

ּגם  ּכ מאין, יׁש מהּוה יתּבר ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשם

ׁשעלֿידי  ואףֿעלּֿפי מאין. יׁש מהּוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָמחׁשבּתֹו

 ֿ מּכל ההתהּוּות, ענין נעׂשה יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמחׁשבּתֹו

 ֿ ּבאין והיא ּבמחׁשבּתֹו, ּכלל נתּפס אינֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָמקֹום

ה'ּסֹובב' ּבחינת ׁשּגם וכּנ"ל ּכלל, אליו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָערֹו

ּכלל. יתּבר אליו ְְֲִֵֵֵָָָאיןֿערֹו

הם p‰Â‰ד) ו'סֹובב' 'ממּלא' ׁשּבחינת מאחר ¿ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַ

צרי הרי ּכלל, ְְֲֲִֵֵָָּבאיןֿערֹו

עבֹודת  עלֿידי היא והמׁשכתם ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָלהמׁשיכם,

ּוכמֹו ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום יׂשראל ְְְְְִִִִֵַָָנׁשמֹות

אני 25ׁשּכתּוב  מעלה ּכתיב, אּתם אֹותם, ועׂשיתם ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָ

עבֹודת  ׁשעלֿידי והינּו עׂשאּוני, ּכאילּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָעליכם

רמ"ח  ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום יׂשראל ְְְְְִִִִֵַַָָנׁשמֹות

ּדמלּכא  אברין רמ"ח ּכנגד ׁשהם ,26ּפקּודין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּדמלּכא  אברין רמ"ח ּבנין ּבחינת 27נעׂשה , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
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ב.22) ג, ד.23)ב"ב ח, ועוד.24)קהלת ב. ט, שה"ש לקו"ת א. כ, זח"ב ויק"ר 25)ראה א. קיג, זח"ג ג. כו, בחוקותי

ז. סע"א).26)פל"ה, (עד, ת"ל תקו"ז ראה התיקונים. בשם רפכ"ג שם.27)תניא תניא ראה

    
מאשר  יותר לעצמותו קרובה הוא ברוך הקדוש שמחשבת נמצא והפועל,

לעיל  להמבואר לכאורה, בסתירה, וזאת האדם, לעצם קרובה האדם מחשבת

בערכו"! "שלא היא למעלה שהמחשבה

ההבדל  ענין של לגופו שאלה עולה תחילה אבל להלן, יבוא כך על המענה

והמעשה  הדיבור ובין המחשבה בין

ולמטה: למעלה

eaÈc‰ ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆««ƒ
ÌÈÏÚBt ÌÈ‡ ‰NÚn‰Â¿««¬∆≈»¬ƒ

,ÔÈ‡Ó LÈ ˙Be‰Ï האמור על ¿«≈≈«ƒ
למחשבה  (בניגוד האדם שמחשבת

מאומה, לפעול יכולה לא העליונה)

הדיבור  ידי על דווקא היא ופעולתו

גם  והרי – השאלה נשאלת והמעשה,

לא  בעצם האדם של והמעשה הדיבור

חידוש  בה שיש פעולה פועלים

בניגוד  שהרי מיוחדת וחשיבות

"יש" לברוא הקב"ה של לפעולתו

האדם  מציאות) (לא מ"אין" (מציאות)

פעולותיו  וכל זאת לעשות מסוגל אינו

בא  כך ועל מ"יש", "יש" הם ומעשיו

האדם  של היכולת שחוסר המענה

על  קושיא איננו מ"אין" "יש" לברוא

דיבור  ובין מחשבה בין האמור ההבדל

על  פועל כן האדם בעצם שכן ומעשה,

סיבה  שיש רק ומעשה דיבור ידי

יש  בריאה כוללת לא פעולתו שבגללה

כי  LiLמאין, ÈÙÏ e‰Ê ‰p‰ƒ≈∆¿ƒ∆≈
,‡Ba‰ ˜ÈÁa ˜ ‡e‰ ÔÈ‡Ó≈«ƒ«¿≈«≈
אופן  בשום זאת לעשות יכול לא ונברא

LiÓ LÈ ÔÈÚ Ï‡ כן‰NÚ ¬»ƒ¿«≈ƒ≈«¬∆
,Ì„‡‰ ‰NÚÓe eaÈc È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¬≈»»»
˜Ú ‡kÏÓ Ó‡ BÓÎe¿»««¿»»«

‡eË22, נעקר וההר אומר המלך »
שכתוב  CÏÓוכמו „aƒ¿«∆∆

ÔBËÏL23 לפעול כוח יש האדם של למעשה) (וכלֿשכן שלדיבור הרי ƒ¿
לעצם  סותר שאינו אחר עניין הוא מאין יש לברוא היכולת וחוסר ולהשפיע,

מעשה. ידי ועל דיבור ידי על לפעול ‰‡היכולת ˙LÁÓ C‡‡Ï Ì„ ««¿∆∆»»»…
‰Óe‡Ó ÏÚÙz האדם לנפש מחוץ והשפעה פעולה שום למחשבה ואין ƒ¿«¿»

ÏÚÓÏ‰עצמו. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó הוא ברוך הקדוש של ‰Èבמחשבתו «∆≈≈¿«¿»¬≈
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe ,ÔÈ‡Ó LÈ ‰e‰Ó ‰LÁn‰24 ««¿»»¿«»≈≈«ƒ¿«¬««≈«

ÈÙÏ eÈ‰Â ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk e‡ ˙Á‡ ‰LÁÓaL∆¿«¿»»««ƒ¿¿»»»¿«¿¿ƒ

BnÚ ˙„Áe‡Ó ‡È‰ ‰LÁn‰L שהמחשבה לעיל שנתבאר וכמו ∆««¿»»ƒ¿∆∆ƒ
יחס  לה יש בעצמו) הקב"ה של בערכו לא היא אחד שמצד (למרות העליונה

עצמו, האדם אל האדם של המחשבה מאשר יותר האלוקות לעצמיות וקירוב

ÔÎÏÂ הרי האלוקות, עם מאוחדת העליונה שהמחשבה e‰L‡בגלל ÌLk ¿»≈¿≈∆
Ck ,ÔÈ‡Ó LÈ ‰e‰Ó Ca˙Èƒ¿»≈¿«∆≈≈«ƒ»
.ÔÈ‡Ó LÈ ‰e‰Ó BzLÁÓ Ìb««¿«¿¿«»≈≈«ƒ
È„ÈŒÏÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«¿≈
ÔÈÚ ‰NÚ Ca˙È BzLÁÓ«¿«¿ƒ¿»≈«¬∆ƒ¿«
BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ»»≈
‡È‰Â ,BzLÁÓa ÏÏk Òt˙ƒ¿»¿»¿«¬«¿¿ƒ

,ÏÏk ÂÈÏ‡ CBÚŒÔÈ‡a כל ועם ¿≈¬≈»¿»
העליונה, המחשבה של מעלתה

ולא  בה 'נתפס' לא ומהותו עצמותו

שבגלל  מהאדם (בשונה בה 'עסוק'

לחשוב  יכול לא במחשבה ה'תפיסה'

יחד) מחשבות ÌbLשתי Ï"pÎÂ¿««∆«
'Bq'‰ ˙ÈÁa היא שבמהותה ¿ƒ««≈

מוגבלת  בלתי ¬≈‡CBÚŒÔÈהארה
Ca˙È ÂÈÏ‡בעצמוÏÏk ועצמות ≈»ƒ¿»≈¿»

מכל  למעלה היא האלוקות ומהות

של  ההגדרה גם כולל כלל, הגדרה

עלמין'. כל 'סובב

˙ÈÁaL Á‡Ó ‰p‰Â („¿ƒ≈≈««∆¿ƒ«
ŒÔÈ‡a Ì‰ 'BÒ'Â '‡lÓÓ'¿«≈¿≈≈¿≈

ÏÏk CBÚ ומהות עצמות ולגבי ¬¿»
ושום  יחס שום להם אין האלוקות

ÌÎÈLÓ‰Ïהשוואה, CÈˆ È‰¬≈»ƒ¿«¿ƒ»
מיוחדות, פעולות ידי «««¿»¿Ì˙ÎLÓ‰Âעל

˙BÓL ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«ƒ¿
,˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜a Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ«»ƒ¿
הממשיכה  מיוחדת פעולה שהיא

שקיים אלוקו  האלוקי לכוח בנוסף ת

וההתהוות  הקיום לצורך בעולמות

e˙kLבלבד  BÓÎe25Ì˙ÈNÚÂ ¿∆»«¬ƒ∆
È˙k Ìz‡ ,Ì˙B‡,ישראל בני שאתם, הוא החסר הכתיב של ומשמעו »«∆¿ƒ

ז"ל חכמינו מאמר כהמשך eÏÈ‡kהעושים, ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ
,Èe‡NÚ,כביכולÏ‡NÈ ˙BÓL ˙„BÚ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â ¬»ƒ¿«¿∆«¿≈¬«ƒ¿ƒ¿»≈

ÔÈ„e˜t Á"Ó ,˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜a,והציוויים הפקודות רמ"ח ¿ƒ«»ƒ¿¿«¿ƒ
מצוותֿעשה  רמ"ח בזוהר Ì‰Lהם ‡ÔÈככתוב Á"Ó „‚k ∆≈¿∆∆¿«≈»ƒ

‡kÏÓc26, רמ"ח יש שבאדם כשם המלך", "אברי רמ"ח כנגד מכוונים ¿«¿»
"אברים" רמ"ח יש כביכול, למעלה, כך Á"Óאברים, ÔÈa ‰NÚ«¬∆ƒ¿«¿«
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יי        

'סֹובב'. מּבחינת ּגם אּלא 'ממּלא', ְְְִִִִֵֵֶַַַַָמּבחינת

והתחּלקּות  הגּבלה ּבגדר הּוא ה'ּסֹובב' ּגם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי

ואחדּות  איןֿסֹוף הּוא יתּבר הּוא ואילּו ְְְְִִֵֵַַַָּכּנ"ל,

ריּבּוי, ׁשֹולל האחדּות ׁשענין והינּו, ְְְְְִִֵֶַַַָָּפׁשּוטה.

מּובן  ּכן ואם התחּלקּות, ׁשֹולל הּפׁשיטּות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָוענין

ּגם  וזהּו ה'ּסֹובב'. מּבחינת למעלה יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

ּׁשּכתּוב  מחׁשבֹותיכם.21מה מחׁשבֹותי לא ּכי ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשהּנבראים  ודיּבּור, מחׁשבה ּבענין ידּוע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּדהּנה

הּמחׁשבה, מּבחינת נתהּוּו ּדאתּכסיא ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּדעלמא

ּכי  נאמר זה ועל ה'ּסֹובב'. ּבחינת הּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָּובׁשרׁשֹו

יתּבר ׁשהּוא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹלא

למעלה  הינּו הּמחׁשבה, מּבחינת ּגם ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָלמעלה

ול  ה'ּסֹובב'. מחׁשבֹותי מּבחינת לא כן ְְְְִִֵֵַַַַָֹ

ּבאֹופן  היא האדם ׁשּמחׁשבת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָמחׁשבֹותיכם,

ׁשּמחּׁשב  ּדבׁשעה ּבמחׁשבּתֹו, נתּפס ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהאדם

יכֹול  אינֹו ּבטּלית, אֹוחזין ׁשנים ּבענין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָּבׂשכלֹו

הּוא  אבל ּבחמֹור, ּפרה  הּמחליף ּבענין ְְְֲֲֲִִַַַַַָָָלחׁשֹוב

לפי  והינּו ּבמחׁשבה, נתּפס אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָיתּבר

נתּפס  אינֹו ולכן ּכלל, ּבערּכֹו אינּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּמחׁשבה

ׁשּלמעלה  הּמחׁשבה הרי אחד ׁשּמּצד והגם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבזה.

מּיחס  יֹותר יתּבר לעצמּותֹו ויחס קירּוב לּה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָיׁש

ּבמה  ּפירּוׁש עֹוד ׁשּזהּו להאדם, האדם ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָמחׁשבת

מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא ּכי ְְְְִֵֶֶַַַָֹׁשּכתּוב

והינּו מאּומה, ּתפעל לא האדם ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמחׁשבת

ועם  ּומעׂשה, ּדיּבּור עלֿידי רק ּפֹועל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהאדם
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ח.21) נה, ישעי'

    
'BÒ' ˙ÈÁaÓ.הגבול בתוך שבא גבול בלי Ìbשהוא È‰L ƒ¿ƒ«≈∆¬≈«

Ï"pk ˙e˜lÁ˙‰Â ‰Ïa‚‰ „‚a ‡e‰ 'Bq'‰ לעיל שנתבאר כפי «≈¿∆∆«¿»»¿ƒ¿«¿««
והמלאכים, הים חול ישראל, בני ממספר והדוגמאות המשלים עם בפרטיות

‰ËeLt ˙e„Á‡Â ÛBÒŒÔÈ‡ ‡e‰ Ca˙È ‡e‰ eÏÈ‡Â כל ללא ¿ƒƒ¿»≈≈¿«¿¿»
כלשהי. והגדרה ¿»¿eÈ‰Â,'ציור'

"אחדות  של העמוקה המשמעות

היא  ‰‡e„Á˙פשוטה" ÔÈÚL∆ƒ¿«»«¿
˙eËÈLt‰ ÔÈÚÂ ,ÈeaÈ ÏÏBL≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ
Ôk Ì‡Â ,˙e˜lÁ˙‰ ÏÏBL≈ƒ¿«¿¿ƒ≈
‰ÏÚÓÏ Ca˙È ‡e‰L ÔeÓ»∆ƒ¿»≈¿«¿»

.'Bq'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««≈
Ìb e‰ÊÂשל הפנימי Ó‰הביאור ¿∆««
e˙kM21È˙BLÁÓ ‡Ï Èk ∆»ƒ…«¿¿«

Úe„È ‰p‰c .ÌÎÈ˙BLÁÓ«¿¿≈∆¿ƒ≈»«
,eaÈ„Â ‰LÁÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¬»»¿ƒ
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÈ‡p‰L∆«ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מן  ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב על

בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם

מכוסה) (עולם דאתכסיא מעלמא

מוסבר  גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא

כשם  כי החסידות בתורת כך על

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם

"יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל, למעלה, זה דרך  על

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

"עלמא  ונקראות ומכוסות נעלמות

האלוקי  האור ואילו דאתכסיא"

לנבראים  ומתגלה שיורד המצומצם

מבואר  ועוד דאתגליא" "עלמא נקרא

ש"בעלמא  שהנבראים בחסידות

ÈÁaÓ˙דאתכסיא" ee‰˙ƒ¿«ƒ¿ƒ«
‰LÁn‰,העליונהBLLe ««¿»»¿»¿

דאתכסיא" ÈÁa˙"עלמא ‡e‰¿ƒ«
'Bq'‰ נעלה אלוקי אור שהוא «≈
Ê‰מהתגלות. ÏÚÂ בחינת העליונה על Ï‡המחשבה Èk Ó‡ ¿«∆∆¡«ƒ…

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ Ca˙È ‡e‰L ,ÌÎÈ˙BLÁÓ È˙BLÁÓ«¿¿««¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'Bq'‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ ,‰LÁn‰ לעיל וכאמור ««¿»»«¿¿«¿»ƒ¿ƒ««≈

מבחינת  גם לחלוטין ומופשטת נעלית הוא ברוך הקדוש של ומהותו שעצמותו

'ציור'ÔÎÏÂה'סובב'. בשום כלל מוגדרת לא העליונה שהמחשבה כיון ¿»≈
הגדרה ÌÎÈ˙BLÁÓ,ובשום È˙BLÁÓ ‡Ï מהותי מאד הבדל ויש …«¿¿««¿¿≈∆

להבדיל  האדם, למחשבת העליונה המחשבה ‰È‡בין Ì„‡‰ ˙LÁnL∆«¿∆∆»»»ƒ
,BzLÁÓa Òt˙ Ì„‡‰L ÔÙB‡a בדבר עסוקה מחשבתו וכאשר ¿∆∆»»»ƒ¿»¿«¬«¿

בכך  'תפוס' הוא ÔÈÚaמסוים BÏÎNa MÁnL ‰ÚLc ההלכה ƒ¿»»∆¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«
על וגמרא במשנה ÈlËa˙האמורה ÔÈÊÁB‡ ÌÈL למי ויכוח ביניהם ויש ¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ

שייכת, ÔÈÚaהיא BLÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ וגמרא במשנה האמורה ההלכה ≈»«¿¿ƒ¿«
t‰על ÛÈÏÁn‰ שלוBÓÁa ולא בצידה עוברה ונמצא חברו של ««¬ƒ»»«¬

והעובר  ההחלפה לפני נולד אם ידוע

ההחלפה  אחרי שנולד או לו שייך

מסוגל  לא שאדם כיון לחברו, ושייך

אחת בבת מחשבות שתי «¬‡Ïלחשוב
Ca˙È ‡e‰ ֿ הקדושֿברוך כאשר ƒ¿»≈

כביכול, משהו, על חושב ≈‡BÈהוא
‰LÁÓa Òt˙ יתכן לא וכמובן ƒ¿»¿«¿»»

במחשבה  ו'תפוס' 'עסוק' שהוא לומר

LÁn‰L‰הזו, ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆««¿»»
,ÏÏk BkÚa dÈ‡ יחס שום ואין ≈»¿∆¿¿»

בעצמו  הקב"ה בין והשוואה

Êa‰והמחשבה  Òt˙ BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ¿»»∆
ו'תפוס' 'עסוק' שהוא לומר אפשר ואי

בכך.

È‰ „Á‡ „vnL Ì‚‰Â«¬«∆ƒ«∆»¬≈
dÏ LÈ ‰ÏÚÓlL ‰LÁn‰««¿»»∆¿«¿»≈»
Ca˙È B˙eÓˆÚÏ ÒÁÈÂ eÈ≈̃¿««¿«¿ƒ¿»≈
Ì„‡‰ ˙LÁÓ ÒÁiÓ ˙BÈ≈ƒ«««¿∆∆»»»

,Ì„‡‰Ï המשמעות כי לעיל נתבאר ¿»»»
מחשבותי  "לא הכתוב של הפנימית

עסוק  שהאדם היא מחשבותיכם"

הקדוש  ואילו שלו, במחשבה ו'נתפס'

לא  גבול ובלי יכול כל שהוא הוא ברוך

לחשוב  (ויכול במחשבותיו 'נתפס'

משום  וזאת אחת) בבת רבים דברים

"המחשבה  הוא ברוך הקדוש שאצל

רחוקה  שהיא וכיון כלל" בערכו אינה

אליו, והשוואה יחס כל לה ואין ממנו

יש  כך ועל בה. 'נתפס' אינו ממילא

שאדרבה, מצינו שלכאורה לתמוה

המחשבה  של והשייכות היחס

של  מהיחס יותר ושייכות, קשר קירוב, בדרך היא הקב"ה אל שלמעלה

האדם  אל שלמטה ולמטה e‰fLהמחשבה למעלה בין ההבדל של זה ענין ∆∆
לחושב  המחשבה בין והיחס הקירוב e˙kLבמידת ‰Óa LeÈt „BÚ≈¿«∆»

,ÌÎÈ˙BLÁÓ È˙BLÁÓ ‡Ï Èkהוא ‰‡„Ìוההבדל ˙LÁnL ƒ…«¿¿««¿¿≈∆∆«¿∆∆»»»
ÏÚBt Ì„‡‰L eÈ‰Â ,‰Óe‡Ó ÏÚÙz ‡Ï שחוץ מה על ומשפיע …ƒ¿«¿»¿«¿∆»»»≈

NÚÓe‰,ממנו eaÈc È„ÈŒÏÚ ˜ כוחות שדרכם האמצעים הם ורק ««¿≈ƒ«¬∆
המחשבה  גם הוא ברוך הקדוש אצל ואילו ולעשות, לפעול יכולים נפשו

העושה  של לעצמיותו מתייחסות הפעולות סוף שסוף וכיוון פועלת, (כביכול)
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ּפֹועלים  אינם והּמעׂשה הּדיּבּור ׁשּגם ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָהיֹות

הּוא  מאין ׁשּיׁש לפי זהּו הּנה מאין, יׁש ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַלהּוֹות

נעׂשה  מּיׁש יׁש ענין אבל הּבֹורא, ּבחיק ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָרק

מלּכא  אמר ּוכמֹו האדם, ּומעׂשה ּדיּבּור ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָעלֿידי

טּורא  ׁשלטֹון 22עקר מל ּבדבר מחׁשבת 23, א . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

למעלה  מהּֿׁשאיןּֿכן מאּומה. ּתפעל לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹהאדם

רּבֹותינּו ּוכמאמר מאין, יׁש מהּוה הּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהרי

העֹולמֹות,24ז"ל  ּכל נבראּו אחת ׁשּבמחׁשבה ְְְְִֶַַַַָָָָָ

ולכן  עּמֹו, מאּוחדת היא ׁשהּמחׁשבה לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהינּו

ּגם  ּכ מאין, יׁש מהּוה יתּבר ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשם

ׁשעלֿידי  ואףֿעלּֿפי מאין. יׁש מהּוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָמחׁשבּתֹו

 ֿ מּכל ההתהּוּות, ענין נעׂשה יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמחׁשבּתֹו

 ֿ ּבאין והיא ּבמחׁשבּתֹו, ּכלל נתּפס אינֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָמקֹום

ה'ּסֹובב' ּבחינת ׁשּגם וכּנ"ל ּכלל, אליו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָערֹו

ּכלל. יתּבר אליו ְְֲִֵֵֵָָָאיןֿערֹו

הם p‰Â‰ד) ו'סֹובב' 'ממּלא' ׁשּבחינת מאחר ¿ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַ

צרי הרי ּכלל, ְְֲֲִֵֵָָּבאיןֿערֹו

עבֹודת  עלֿידי היא והמׁשכתם ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָלהמׁשיכם,

ּוכמֹו ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום יׂשראל ְְְְְִִִִֵַָָנׁשמֹות

אני 25ׁשּכתּוב  מעלה ּכתיב, אּתם אֹותם, ועׂשיתם ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָ

עבֹודת  ׁשעלֿידי והינּו עׂשאּוני, ּכאילּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָעליכם

רמ"ח  ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום יׂשראל ְְְְְִִִִֵַַָָנׁשמֹות

ּדמלּכא  אברין רמ"ח ּכנגד ׁשהם ,26ּפקּודין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּדמלּכא  אברין רמ"ח ּבנין ּבחינת 27נעׂשה , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
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ב.22) ג, ד.23)ב"ב ח, ועוד.24)קהלת ב. ט, שה"ש לקו"ת א. כ, זח"ב ויק"ר 25)ראה א. קיג, זח"ג ג. כו, בחוקותי

ז. סע"א).26)פל"ה, (עד, ת"ל תקו"ז ראה התיקונים. בשם רפכ"ג שם.27)תניא תניא ראה

    
מאשר  יותר לעצמותו קרובה הוא ברוך הקדוש שמחשבת נמצא והפועל,

לעיל  להמבואר לכאורה, בסתירה, וזאת האדם, לעצם קרובה האדם מחשבת

בערכו"! "שלא היא למעלה שהמחשבה

ההבדל  ענין של לגופו שאלה עולה תחילה אבל להלן, יבוא כך על המענה

והמעשה  הדיבור ובין המחשבה בין

ולמטה: למעלה

eaÈc‰ ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆««ƒ
ÌÈÏÚBt ÌÈ‡ ‰NÚn‰Â¿««¬∆≈»¬ƒ

,ÔÈ‡Ó LÈ ˙Be‰Ï האמור על ¿«≈≈«ƒ
למחשבה  (בניגוד האדם שמחשבת

מאומה, לפעול יכולה לא העליונה)

הדיבור  ידי על דווקא היא ופעולתו

גם  והרי – השאלה נשאלת והמעשה,

לא  בעצם האדם של והמעשה הדיבור

חידוש  בה שיש פעולה פועלים

בניגוד  שהרי מיוחדת וחשיבות

"יש" לברוא הקב"ה של לפעולתו

האדם  מציאות) (לא מ"אין" (מציאות)

פעולותיו  וכל זאת לעשות מסוגל אינו

בא  כך ועל מ"יש", "יש" הם ומעשיו

האדם  של היכולת שחוסר המענה

על  קושיא איננו מ"אין" "יש" לברוא

דיבור  ובין מחשבה בין האמור ההבדל

על  פועל כן האדם בעצם שכן ומעשה,

סיבה  שיש רק ומעשה דיבור ידי

יש  בריאה כוללת לא פעולתו שבגללה

כי  LiLמאין, ÈÙÏ e‰Ê ‰p‰ƒ≈∆¿ƒ∆≈
,‡Ba‰ ˜ÈÁa ˜ ‡e‰ ÔÈ‡Ó≈«ƒ«¿≈«≈
אופן  בשום זאת לעשות יכול לא ונברא

LiÓ LÈ ÔÈÚ Ï‡ כן‰NÚ ¬»ƒ¿«≈ƒ≈«¬∆
,Ì„‡‰ ‰NÚÓe eaÈc È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¬≈»»»
˜Ú ‡kÏÓ Ó‡ BÓÎe¿»««¿»»«

‡eË22, נעקר וההר אומר המלך »
שכתוב  CÏÓוכמו „aƒ¿«∆∆

ÔBËÏL23 לפעול כוח יש האדם של למעשה) (וכלֿשכן שלדיבור הרי ƒ¿
לעצם  סותר שאינו אחר עניין הוא מאין יש לברוא היכולת וחוסר ולהשפיע,

מעשה. ידי ועל דיבור ידי על לפעול ‰‡היכולת ˙LÁÓ C‡‡Ï Ì„ ««¿∆∆»»»…
‰Óe‡Ó ÏÚÙz האדם לנפש מחוץ והשפעה פעולה שום למחשבה ואין ƒ¿«¿»

ÏÚÓÏ‰עצמו. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó הוא ברוך הקדוש של ‰Èבמחשבתו «∆≈≈¿«¿»¬≈
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe ,ÔÈ‡Ó LÈ ‰e‰Ó ‰LÁn‰24 ««¿»»¿«»≈≈«ƒ¿«¬««≈«

ÈÙÏ eÈ‰Â ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk e‡ ˙Á‡ ‰LÁÓaL∆¿«¿»»««ƒ¿¿»»»¿«¿¿ƒ

BnÚ ˙„Áe‡Ó ‡È‰ ‰LÁn‰L שהמחשבה לעיל שנתבאר וכמו ∆««¿»»ƒ¿∆∆ƒ
יחס  לה יש בעצמו) הקב"ה של בערכו לא היא אחד שמצד (למרות העליונה

עצמו, האדם אל האדם של המחשבה מאשר יותר האלוקות לעצמיות וקירוב

ÔÎÏÂ הרי האלוקות, עם מאוחדת העליונה שהמחשבה e‰L‡בגלל ÌLk ¿»≈¿≈∆
Ck ,ÔÈ‡Ó LÈ ‰e‰Ó Ca˙Èƒ¿»≈¿«∆≈≈«ƒ»
.ÔÈ‡Ó LÈ ‰e‰Ó BzLÁÓ Ìb««¿«¿¿«»≈≈«ƒ
È„ÈŒÏÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«¿≈
ÔÈÚ ‰NÚ Ca˙È BzLÁÓ«¿«¿ƒ¿»≈«¬∆ƒ¿«
BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ»»≈
‡È‰Â ,BzLÁÓa ÏÏk Òt˙ƒ¿»¿»¿«¬«¿¿ƒ

,ÏÏk ÂÈÏ‡ CBÚŒÔÈ‡a כל ועם ¿≈¬≈»¿»
העליונה, המחשבה של מעלתה

ולא  בה 'נתפס' לא ומהותו עצמותו

שבגלל  מהאדם (בשונה בה 'עסוק'

לחשוב  יכול לא במחשבה ה'תפיסה'

יחד) מחשבות ÌbLשתי Ï"pÎÂ¿««∆«
'Bq'‰ ˙ÈÁa היא שבמהותה ¿ƒ««≈

מוגבלת  בלתי ¬≈‡CBÚŒÔÈהארה
Ca˙È ÂÈÏ‡בעצמוÏÏk ועצמות ≈»ƒ¿»≈¿»

מכל  למעלה היא האלוקות ומהות

של  ההגדרה גם כולל כלל, הגדרה

עלמין'. כל 'סובב

˙ÈÁaL Á‡Ó ‰p‰Â („¿ƒ≈≈««∆¿ƒ«
ŒÔÈ‡a Ì‰ 'BÒ'Â '‡lÓÓ'¿«≈¿≈≈¿≈

ÏÏk CBÚ ומהות עצמות ולגבי ¬¿»
ושום  יחס שום להם אין האלוקות

ÌÎÈLÓ‰Ïהשוואה, CÈˆ È‰¬≈»ƒ¿«¿ƒ»
מיוחדות, פעולות ידי «««¿»¿Ì˙ÎLÓ‰Âעל

˙BÓL ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«ƒ¿
,˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜a Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ«»ƒ¿
הממשיכה  מיוחדת פעולה שהיא

שקיים אלוקו  האלוקי לכוח בנוסף ת

וההתהוות  הקיום לצורך בעולמות

e˙kLבלבד  BÓÎe25Ì˙ÈNÚÂ ¿∆»«¬ƒ∆
È˙k Ìz‡ ,Ì˙B‡,ישראל בני שאתם, הוא החסר הכתיב של ומשמעו »«∆¿ƒ

ז"ל חכמינו מאמר כהמשך eÏÈ‡kהעושים, ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ
,Èe‡NÚ,כביכולÏ‡NÈ ˙BÓL ˙„BÚ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â ¬»ƒ¿«¿∆«¿≈¬«ƒ¿ƒ¿»≈

ÔÈ„e˜t Á"Ó ,˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜a,והציוויים הפקודות רמ"ח ¿ƒ«»ƒ¿¿«¿ƒ
מצוותֿעשה  רמ"ח בזוהר Ì‰Lהם ‡ÔÈככתוב Á"Ó „‚k ∆≈¿∆∆¿«≈»ƒ

‡kÏÓc26, רמ"ח יש שבאדם כשם המלך", "אברי רמ"ח כנגד מכוונים ¿«¿»
"אברים" רמ"ח יש כביכול, למעלה, כך Á"Óאברים, ÔÈa ‰NÚ«¬∆ƒ¿«¿«
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יב       

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין והּטעם אדם. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמראה

הם  ׁשּיׂשראל לפי זה הרי ּדוקא, יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודת

ראׁש לי ּבמֹוחין 28ּבחינת היא ההמׁשכה ּותחּלת , ְְְְִִִִִַַַַָָֹ

ֶָֹׁשּבראׁש.

ÔÈÚ‰Â היא העבֹודה ּכללּות ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָָָ

ּכּידּוע  ׁשמע', 'קריאת ְְֲִַַַַַָעבֹודת

רמ"ח  ּכנגד ּתיבין רמ"ח יׁש ׁשמע' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּב'קריאת

ֿ 29מצֹותֿעׂשה  ׁשּלפני ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּוכמֹו , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּוא 30זה  ׁשמע' ּד'קריאת העבֹודה ׁשּכללּות , ְְְֲִִֶֶַַָָָ

ה'מסירּות  נמׁש ּומּזה נפׁש', ה'מסירּות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָענין

ועלֿידי  ּבפרט. ּומצוה מצוה לכל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָנפׁש'

ההמׁשכה  נעׂשית ׁשמע' ּד'קריאת נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָה'מסירת

ׁשּלאחרי  ׁשּזהּו ׁשּבראׁש, הּמֹוחין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבבחינת

והיּו אֹומרים ּבאחד, נפׁשֹו למסֹור ְְְְְֲִִֶַָָָָהעבֹודה

ּבם  ודּברּת גֹו' האּלה על 31הּדברים ּדקאי , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּתהיה 32הּתֹורה  ׁשּבכדי והינּו מֹוחין, ּבחינת , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

הקּדמת  להיֹות צריכה ּבמֹוחין, ְְְְְִִִַַַַָָָָההמׁשכה

לפי  הּוא הּדבר וטעם נפׁש'. ְְְִִֶֶַַַַָָה'מסירּות

מּבחינת  למעלה הּוא יתּבר ּומהּותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשעצמּותֹו

הּמֹוחין  את להמׁשי ּכדי ולכן ּכּנ"ל, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמֹוחין

עלֿידי  זה הרי מהּמֹוחין, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבחינה

ה'מסיר  לפעֹול עבֹודת ּבכדי ּובפרט נפׁש'. ּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

ׁשּלמעלה  לבחינה העלאה הּמֹוחין ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָּבבחינת

ּתֹורה  מחּבר ׁשהיה ּדוד עלּֿדר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּמֹוחין,

ה'מסירּות 33ּבהּקּב"ה  ּבחינת צרי לזה הּנה , ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

מּלבד  הּנה ּגּופא  ׁשּבראׁש זאת, ועֹוד ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹנפׁש'.
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ועוד.28) פ"א. הלולב שער פע"ח ב. טו, להצ"צ בסהמ"צ הובא פכ"ב.29)זהר הק"ש שער פע"ח ופרצת 30)ראה ד"ה

.(255 ע' חכ"ג (תו"מ פ"ה תשח"י עקב וֿז.31)דש"פ ו, 32268)ואתחנן ע' ח"ז לקו"ש שם. ובפרש"י ב יט, יומא ראה

.16 הערה 39 ע' חי"ט .2 עבודת 33)הערה (לבעמח"ס יעקב תולעת ב. רכב, בזח"ג רע"מ (סנ"ח). סקצ"ו הבהיר ספר

    
‡kÏÓc ÔÈ‡27, פיקודין "דרמ"ח כג: פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון ≈»ƒ¿«¿»

וחפצו  העליון רצון פנימיות הן שהמצוות לפי דמלכא אברין רמ"ח אינון

חיותם  כל כי להחיותם ותחתונים העליונים העולמות בכל  המלובש האמיתי

המצוות  שמעשה ונמצא כנודע. התחתונים של המצוות במעשה תלוי ושפעם

לפנימיות  הפנימי לבוש הוא וקיומן

אור  נמשך זה שממעשה העליון רצון

בעולמות, להתלבש העליון רצון וחיות

דרךֿמשל  דמלכא אברי נקראים ולכן

לבוש  הם האדם גוף שאברי כמו

וכל... מכל אליה לגמרי ובטלים לנפשו

המצות  מעשה של החיות דרךֿמשל כך

רצון  לגבי לגמרי בטל הוא וקיומן

ממש  לו ונעשה בו המלובש העליון

שלגביה  זו ובחינה לנשמה." כגוף

דמלכא" ל"אברין נמשל העליון הרצון

‡„Ìהיא  ‰‡Ók ˙ÈÁa ובזה ¿ƒ«¿«¿≈»»
המאמר  שבתחילת השאלה מיושבת

"כמראה  למעלה לומר אפשר איך

– הגוף" דמות לו "אין והרי אדם"

דמלכא" "אברין לבחינת היא שהכוונה

נמשל, הוא ברוך הקדוש שבהם

אדם". ל"מראה »»»¿ÌÚh‰Âכביכול,
‰Ê ÔÈÚL אלוקות המשכת של ∆ƒ¿»∆

ו"בניין" ומצוות תורה ידי על בעולם

דמלכא" "אברין ŒÏÚבחינת ‰NÚ«¬∆«
‡˜Âc Ï‡NÈ ˙„BÚ È„ÈÈ‰ , ¿≈¬«ƒ¿»≈«¿»¬≈

˙ÈÁa Ì‰ Ï‡NiL ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ∆ƒ¿»≈≈¿ƒ«
L‡ ÈÏ28‰ÎLÓ‰‰ ˙lÁ˙e , ƒ…¿ƒ«««¿»»

בחינה כל של È‰ƒ‡וההתגלות
L‡aL ÔÈÁBÓa שהולך כפי ¿ƒ∆»…
ומבאר.

˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
‰„BÚ‰ האדם של ‰È‡הרוחנית »¬»ƒ

,'ÚÓL ˙‡È˜' ˙„BÚ בה שיש ¬«¿ƒ«¿«
התורה  ולימוד שמים מלכות עול קבלת

עיקריים  עניינים שהם המצוות ועול

ה' בעבודת ÔÈÈzוכלליים Á"Ó LÈ 'ÚÓL ˙‡È˜'aL Úe„ik«»«∆ƒ¿ƒ«¿«≈¿«≈ƒ
NÚŒ˙BˆÓ‰מילים  Á"Ó „‚k29, את כוללת שמע שקריאת הרי ¿∆∆¿«ƒ¿¬≈

המצוות  ÊŒÈÙlL‰כללות ÌÈÓ‡na ‡a˙pL BÓÎe30, ¿∆ƒ¿»≈««¬»ƒ∆ƒ¿≈∆
˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÚÓL ˙‡È˜'c ‰„BÚ‰ ˙eÏÏkL∆¿»»¬»ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿««¿ƒ

,'LÙ:רש"י ופירש נפשך" ובכל לבבך בכל אלוקיך ה' את "ואהבת ככתוב ∆∆
נפשך" את נוטל ה'] לאהבת [המנגד הוא מלכות fÓe‰"אפילו עול מקבלת ƒ∆

נפש  מסירות כדי עד שמע בקריאת ÏÎÏשמים 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ CLÓƒ¿»«¿ƒ∆∆¿»
ËÙa ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ.שמע בקריאת נכללות È„ÈŒÏÚÂשכולן ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«¿≈

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ 'ÚÓL ˙‡È˜'c 'LÙ ˙ÈÒÓ'‰ האור של «¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¿««¬≈««¿»»
העליון  e‰fLהאלוקי ,L‡aL ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa לפי הטעם, ƒ¿ƒ««ƒ∆»…∆∆

העניינים  ≈¬»¿∆ÈÁ‡lLפנימיות
„Á‡a BLÙ BÒÓÏ ‰„BÚ‰, »¬»ƒ¿«¿¿∆»

בכל  ואהבת... ישראל... 'שמע באמירת

‰ÌÈcנפשך", eÈ‰Â ÌÈÓB‡¿ƒ¿»«¿»ƒ
Ìa za„Â 'B‚ ‰l‡‰31È‡˜c , »≈∆¿ƒ«¿»»¿»≈

‰Bz‰ ÏÚ32, חכמתו שהתורה, ««»
הוא, ברוך הקדוש ÈÁa˙של ‡È‰¿ƒ«

‰È‰zL È„ÎaL eÈ‰Â ,ÔÈÁBÓƒ¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎÈˆ ,ÔÈÁBÓa ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿ƒ»
˙eÈÒÓ'‰ ˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««¿ƒ

c‰ ÌÚËÂ .'LÙ מה מפני ∆∆¿«««»»
הכנה  ידי על היא ה'מוחין' המשכת

הּוא נפש מסירות של ÈÙÏ¿ƒוהקדמה
Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚL∆«¿«ƒ¿»≈
ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ

,Ï"pk אין העליונה המחשבה שגם ««
ומהותו  עצמותו לגבי כלל ערך לה

˙‡ CÈLÓ‰Ï È„k ÔÎÏÂ¿»≈¿≈¿«¿ƒ∆
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰Ê È‰ ,ÔÈÁBn‰Ó≈«ƒ¬≈∆«¿≈
'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ˙„BÚ¬««¿ƒ∆∆
מהמוחין. שלמעלה באלוקות ש'נוגעת'

˙ÈÁa ÏBÚÙÏ È„Îa ËÙeƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÈÁÏ ‰‡ÏÚ‰ ÔÈÁBn‰«ƒ«¬»»ƒ¿ƒ»

,ÔÈÁBn‰Ó ‰ÏÚÓlL עבודת ∆¿«¿»≈«ƒ
להיות  יכולה אלוקות בהמשכת האדם

שפועלת  בהמשכה – אופנים בשני

להאיר  העליון האלוקי האור של ירידה

האדם  מצד בהתעוררות או למטה

האור  של העלאה שפועלת למטה

ולעניינינו  למעלה, מלמטה האלוקי

וההקדמה  ההכנה היא נפש המסירות

ובעולם), (באדם למטה העליונים) (המוחין מלמעלה אלוקות להמשכת הן

במוחין  לפעול – למדרגה ממדרגה אלוקות להעלאת והן לעיל, כמבואר

מהמוחין  שלמעלה למדרגה aÁÓהעלאה ‰È‰L „Âc CcŒÏÚ«∆∆»ƒ∆»»¿«≈
‰"aw‰a ‰Bz33, דוד של התורה שלימוד וחסידות בקבלה כמבואר »«»»

למעלה  אלוקי אור ותוספת עילוי פועל שהיה באופן היה ÊÏ‰המלך ‰p‰ƒ≈¿∆
.'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ˙ÈÁa CÈ»̂ƒ¿ƒ««¿ƒ∆∆
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ּביניהם, וההפרׁש הּגּולּגֹולת. ּכן ּגם יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּמֹוחין

ּדעֹותיהם  אין ׁשהרי התחּלקּות, יׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּבמֹוחין

ׁשוים.34ׁשוֹות  ּכּולם ּבּגּולּגֹולת מהּֿׁשאיןּֿכן , ְִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא  ׁשּגּולּגֹולת הרּוחני, ּבּמבנה ּגם הּוא כן ְְְִִֵֶֶֶַַָָּוכמֹו

והמׁשכת  ׁשוים. ּכּולם ּובזה הרצֹון, ְְְִִֶַַַָָָָָָּבחינת

 ֿ ּדרעּותא העבֹודה עלֿידי היא ּגלּגלּתא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻּבחינת

ּכּולם  ׁשּבזה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדלּבא

ׁשּבּגדֹולים. הּגדֹול עד ׁשּבּקטּנים מּקטן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוים,

ּדראׁשֿהּׁשנה, העבֹודה ּגּבי ׁשּמצינּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹּוכמֹו

רּבא 35ּדכתיב  ּדינא (יֹומא הּיֹום נּצבים )36אּתם ְִִִִִֶַַַָָָָ

עצי מחֹוטב גֹו' ׁשבטיכם ראׁשיכם גֹו' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּכּולכם

ּביחד  ּכּולם ׁשּכֹולל ,מימי ׁשֹואב והינּו37עד , ְְְֵֵֵֶֶַַַַָ

העבֹודה  היא ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשהעבֹודה ְְֲֲִִֶַָָָָָָֹלפי

ּובזה  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּדרעּותאּֿדלּבא

ּדרעּותאּֿדלּבא  העבֹודה ועלֿידי ׁשוים. ְְְְֲִִִֵַָָָָָָּכּולם

הּגּולּגֹולת. ּבחינת המׁשכת ְְְֲִֶֶַַַַַָנעׂשה

BÓÎe הּספירֹות ּכל ּבנין להמׁשי צרי כן ¿ְְְְִִִִֵַַַָָ

ׁשעלֿידי  והינּו למּטה, העבֹודה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

החסד. מּדת ּבנין נעׂשה וחסד, ּצדקה ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָעׂשּית

ּגּבֹור  איזהּו הּגבּורֹות, ּבבחינת העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָועלֿידי 

יצרֹו את הּגבּורה.38הּכֹובׁש מּדת ּבנין נעׂשה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

ּכמבֹואר  רּבים, רחמים התעֹוררּות ְְְְְֲִִִֵַַַַָועלֿידי

וּיבּך39ּבּתניא  גֹו' לרחל יעקב וּיּׁשק ,40ּבענין ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָֹ

ּגם  הּוא כן ּוכמֹו הּתפארת. מּדת ּבנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָנעׂשה
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ב  כרך תהלים נ"ך אוה"ת סע"א. נא, ג. מז, שלח לקו"ת פכ"ד. העבודה חלק הקודש עבודת ד. כח, השבת סוד הקודש)

שצ. ע' תרס"ו המשך וראה תתקיד. א.34)ס"ע לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות נצבים.35)ראה ב,36)ר"פ לאיוב תרגום

א. רלא, זח"ג נצבים.37)א. ר"פ לקו"ת רפ"ד.38)ראה ב).39)אבות (סד, יא.40)פמ"ה כט, ויצא

    
עלֿידי  המוחין, מעניין החל האלוקות, והתגלות המשכת את ומבאר והולך

יותר: ובפרטיות בעומק ומצוות, התורה בקיום ישראל בני

‡Ùeb L‡aL ,˙‡Ê „BÚÂ עלֿידי הנמשכת הבחינה שהיא עצמו, ¿…∆»…»
ראש" "לי אותיות ישראל  בני ‰ÔÈÁBnעבודת „lÓ ‰p‰ בהם שכאמור ƒ≈ƒ¿««ƒ

ההמשכה  ועיקר התחלת Ìbהיא LÈ≈«
˙ÏBbÏeb‰ Ôk נמצא שבתוכה ≈«¿∆

Ì‰ÈÈa,המוח. LÙ‰‰Â ההבדל ¿«∆¿≈≈≈∆
הראש  גולגולת ובין עצמו המוח בין

‰˙e˜lÁ˙,הוא LÈ ÔÈÁBÓaL∆«ƒ≈ƒ¿«¿
˙BÂL Ì‰È˙BÚc ÔÈ‡ È‰L34, ∆¬≈≈≈≈∆»

ההבנה  מדרגת וכן המוח פעולת ואופן

אלא  כולם אצל שווים אינם וההשגה

לחברו  מאדם ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשונים
ÌÈÂL ÌÏek ˙ÏBbÏeba בני ובכל «¿∆»»ƒ

ותפקיד  וענין תוכן לגולגולת יש האדם

לאדם. אדם בין הבדל ללא שווה

‰na Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈««ƒ¿∆
,ÈÁe‰ נפש וכוחות תכונות של »»ƒ

מהמוח ÏBbÏebL˙האדם שלמעלה ∆¿∆
בתוכה  נמצא ÈÁa˙והמוח ‡e‰¿ƒ«

ÌÈÂL ÌÏek ‰Êe ,ÔBˆ‰ בעוד »»»∆»»ƒ
יש  וההבנה השכל ובאופן שבמידת

האדם, בני בין ושונים רבים הבדלים

כללית  נטייה שהוא הרצון בכוח הרי

בנקודת  הרי מסויים, לדבר הנפש של

ששווה  בנטייה מדובר העניין וכללות

כולם. ÈÁa˙אצל ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«¿ƒ«
‡zÏbÏb בחינת למעלה, שהיא כפי À¿»¿»

מהמוחין  שלמעלה העליון הרצון

‰BÚ„‰העליונים, È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»¬»
‡aÏcŒ‡˙eÚc ונטייה הלב רצון ƒ¿»¿ƒ»

לאלוקות  הנפש של כללית

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL מתוך ∆¿«¿»ƒ««»««
ממה  שלמעלה ממדרגות הנפש, עצם

שכליים  נימוקים פי על שמתחייב

‰ÏB„bהגיוניים „Ú ÌÈpËwaL ÔËwÓ ,ÌÈÂL ÌÏek ‰ÊaL∆»∆»»ƒƒ»»∆«¿«ƒ««»
ÌÈÏB„baL שבה מסויימת פרטית  תכונה על  ולא הנפש עצם על מדובר כי ∆«¿ƒ

דרגות. חילוקי ‰BÚ„‰יש Èab eÈˆnL BÓÎe הפנימית הרוחנית ¿∆»ƒ«≈»¬»
È˙Îc ,‰M‰ŒL‡c35) ÌBi‰ ÌÈv Ìz‡"ש"היום ופירשו ¿…«»»ƒ¿ƒ«∆ƒ»ƒ«

השנה  ראש יום a‡הוא ‡Èc ‡ÓBÈ36 הגדול הדין ÌÎÏekיום ('B‚ »ƒ»«»¿∆
,EÈÓÈÓ ‡BL „Ú EÈˆÚ ËBÁÓ 'B‚ ÌÎÈËL ÌÎÈL‡»≈∆ƒ¿≈∆≈≈≈∆«≈≈∆

ÏÏBkL השנה בראש ה' עבודת על המדבר ÁÈa„הפסוק ÌÏek37, ∆≈»¿««

קיצוניים  והבדלים דרגות חילוקי הללו בסוגים יש אחרים שבדברים למרות

Œ‡˙eÚc ‰„BÚ‰ ‡È‰ ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»¬»¿…«»»ƒ»¬»ƒ¿»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‡aÏc מהשכל שלמעלה הרצון Êe‰עניין ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ««»««»∆

‰NÚ ‡aÏcŒ‡˙eÚc ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ .ÌÈÂL ÌÏek»»ƒ¿«¿≈»¬»ƒ¿»¿ƒ»«¬∆
˙ÏBbÏeb‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ««¿∆

המוחין. מבחינת שלמעלה

ÔÎ BÓÎe וגילוי שהמשכת כשם ¿≈
היא  ובעולם באדם העליונים המוחין

ישראל, בני של עבודתם ידי על  דווקא

של  העבודה לכל הכוונה ובכללות

שפועלת  המצוות וקיום התורה לימוד

דמלכא" ה"אברין "בנין" את

כך  CÈLÓ‰Ïהעליונים, CÈ»̂ƒ¿«¿ƒ
˙BÈÙq‰ Ïk ÔÈa העליונות ƒ¿«»«¿ƒ

,‰hÓÏ ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ כפי «¿≈»¬»¿«»
האדם  של עבודה איזו ומפרט שהולך

אור) תוספת (ממשיכה ה"בונה" היא

המידות  של מהספירות אחת כל את

iNÚ˙העליונות  È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈¬ƒ«
„ÒÁÂ ‰˜„v בעולם האדם ידי על ¿»»»∆∆

‰ÒÁ„הזה, ˙cÓ ÔÈa ‰NÚ«¬∆ƒ¿«ƒ««∆∆
‰BÚ„‰העליונה. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»

e‰ÊÈ‡ ,˙Beb‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿≈∆
BˆÈ ˙‡ LBk‰ Bab38, ƒ«≈∆ƒ¿

.‰eb‰ ˙cÓ ÔÈa ‰NÚ«¬∆ƒ¿«ƒ««¿»
ÌÈÓÁ ˙eBÚ˙‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿¿«¬ƒ

‡Èza ‡BÓk ,ÌÈa39 «ƒ«¿»««¿»
'B‚ ÏÁÏ ˜ÚÈ ˜MiÂ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ««¬…¿»≈

jiÂ40, בתניא הזקן רבנו ובלשון «≈¿¿
תחלה  במחשבתו "לעורר מ"ה: פרק

אלוהות  ניצוץ על ה' לפני רבים רחמים

חיי  ממקורו ירד אשר נפשו המחיה

ונתלבש  ברוךֿהוא... איןֿסוף החיים

לעור  הנמשל [הגוף דחויא במשכא

המלך  פני מאור הרחוק נחש]

על  כשיזכור ובפרט היותו בתכלית... מיום ומחשבותיו ודבוריו מעשיו כל

ה' אל וישוב נאמר זה ועל השכינה. גלות סוד והוא המה... טובים לא אשר

יעקב  וישק הכתוב שאמר וזהו ה'... שם על רבים רחמים לעורר וירחמהו

ויעקב  הנשמות. כל מקור ישראל כנסת היא רחל כי ויבך. קולו את וישא לרחל

רבים  רחמים המעורר הוא שבאצילות הרחמים מדת שהיא העליונה במידתו

העליונים...". הרחמים למקור למעלה קולו את וישא ÔÈaעליה. ‰NÚ«¬»ƒ¿«
˙‡Ùz‰ ˙cÓ.העליונה הרחמים מידת שהיא ƒ««ƒ¿∆∆
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יג        

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין והּטעם אדם. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמראה

הם  ׁשּיׂשראל לפי זה הרי ּדוקא, יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודת

ראׁש לי ּבמֹוחין 28ּבחינת היא ההמׁשכה ּותחּלת , ְְְְִִִִִַַַַָָֹ

ֶָֹׁשּבראׁש.

ÔÈÚ‰Â היא העבֹודה ּכללּות ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָָָ

ּכּידּוע  ׁשמע', 'קריאת ְְֲִַַַַַָעבֹודת

רמ"ח  ּכנגד ּתיבין רמ"ח יׁש ׁשמע' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּב'קריאת

ֿ 29מצֹותֿעׂשה  ׁשּלפני ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּוכמֹו , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּוא 30זה  ׁשמע' ּד'קריאת העבֹודה ׁשּכללּות , ְְְֲִִֶֶַַָָָ

ה'מסירּות  נמׁש ּומּזה נפׁש', ה'מסירּות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָענין

ועלֿידי  ּבפרט. ּומצוה מצוה לכל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָנפׁש'

ההמׁשכה  נעׂשית ׁשמע' ּד'קריאת נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָה'מסירת

ׁשּלאחרי  ׁשּזהּו ׁשּבראׁש, הּמֹוחין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבבחינת

והיּו אֹומרים ּבאחד, נפׁשֹו למסֹור ְְְְְֲִִֶַָָָָהעבֹודה

ּבם  ודּברּת גֹו' האּלה על 31הּדברים ּדקאי , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּתהיה 32הּתֹורה  ׁשּבכדי והינּו מֹוחין, ּבחינת , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

הקּדמת  להיֹות צריכה ּבמֹוחין, ְְְְְִִִַַַַָָָָההמׁשכה

לפי  הּוא הּדבר וטעם נפׁש'. ְְְִִֶֶַַַַָָה'מסירּות

מּבחינת  למעלה הּוא יתּבר ּומהּותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשעצמּותֹו

הּמֹוחין  את להמׁשי ּכדי ולכן ּכּנ"ל, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמֹוחין

עלֿידי  זה הרי מהּמֹוחין, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבחינה

ה'מסיר  לפעֹול עבֹודת ּבכדי ּובפרט נפׁש'. ּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

ׁשּלמעלה  לבחינה העלאה הּמֹוחין ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָּבבחינת

ּתֹורה  מחּבר ׁשהיה ּדוד עלּֿדר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּמֹוחין,

ה'מסירּות 33ּבהּקּב"ה  ּבחינת צרי לזה הּנה , ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

מּלבד  הּנה ּגּופא  ׁשּבראׁש זאת, ועֹוד ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹנפׁש'.
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ועוד.28) פ"א. הלולב שער פע"ח ב. טו, להצ"צ בסהמ"צ הובא פכ"ב.29)זהר הק"ש שער פע"ח ופרצת 30)ראה ד"ה

.(255 ע' חכ"ג (תו"מ פ"ה תשח"י עקב וֿז.31)דש"פ ו, 32268)ואתחנן ע' ח"ז לקו"ש שם. ובפרש"י ב יט, יומא ראה

.16 הערה 39 ע' חי"ט .2 עבודת 33)הערה (לבעמח"ס יעקב תולעת ב. רכב, בזח"ג רע"מ (סנ"ח). סקצ"ו הבהיר ספר

    
‡kÏÓc ÔÈ‡27, פיקודין "דרמ"ח כג: פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון ≈»ƒ¿«¿»

וחפצו  העליון רצון פנימיות הן שהמצוות לפי דמלכא אברין רמ"ח אינון

חיותם  כל כי להחיותם ותחתונים העליונים העולמות בכל  המלובש האמיתי

המצוות  שמעשה ונמצא כנודע. התחתונים של המצוות במעשה תלוי ושפעם

לפנימיות  הפנימי לבוש הוא וקיומן

אור  נמשך זה שממעשה העליון רצון

בעולמות, להתלבש העליון רצון וחיות

דרךֿמשל  דמלכא אברי נקראים ולכן

לבוש  הם האדם גוף שאברי כמו

וכל... מכל אליה לגמרי ובטלים לנפשו

המצות  מעשה של החיות דרךֿמשל כך

רצון  לגבי לגמרי בטל הוא וקיומן

ממש  לו ונעשה בו המלובש העליון

שלגביה  זו ובחינה לנשמה." כגוף

דמלכא" ל"אברין נמשל העליון הרצון

‡„Ìהיא  ‰‡Ók ˙ÈÁa ובזה ¿ƒ«¿«¿≈»»
המאמר  שבתחילת השאלה מיושבת

"כמראה  למעלה לומר אפשר איך

– הגוף" דמות לו "אין והרי אדם"

דמלכא" "אברין לבחינת היא שהכוונה

נמשל, הוא ברוך הקדוש שבהם

אדם". ל"מראה »»»¿ÌÚh‰Âכביכול,
‰Ê ÔÈÚL אלוקות המשכת של ∆ƒ¿»∆

ו"בניין" ומצוות תורה ידי על בעולם

דמלכא" "אברין ŒÏÚבחינת ‰NÚ«¬∆«
‡˜Âc Ï‡NÈ ˙„BÚ È„ÈÈ‰ , ¿≈¬«ƒ¿»≈«¿»¬≈

˙ÈÁa Ì‰ Ï‡NiL ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ∆ƒ¿»≈≈¿ƒ«
L‡ ÈÏ28‰ÎLÓ‰‰ ˙lÁ˙e , ƒ…¿ƒ«««¿»»

בחינה כל של È‰ƒ‡וההתגלות
L‡aL ÔÈÁBÓa שהולך כפי ¿ƒ∆»…
ומבאר.

˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
‰„BÚ‰ האדם של ‰È‡הרוחנית »¬»ƒ

,'ÚÓL ˙‡È˜' ˙„BÚ בה שיש ¬«¿ƒ«¿«
התורה  ולימוד שמים מלכות עול קבלת

עיקריים  עניינים שהם המצוות ועול

ה' בעבודת ÔÈÈzוכלליים Á"Ó LÈ 'ÚÓL ˙‡È˜'aL Úe„ik«»«∆ƒ¿ƒ«¿«≈¿«≈ƒ
NÚŒ˙BˆÓ‰מילים  Á"Ó „‚k29, את כוללת שמע שקריאת הרי ¿∆∆¿«ƒ¿¬≈

המצוות  ÊŒÈÙlL‰כללות ÌÈÓ‡na ‡a˙pL BÓÎe30, ¿∆ƒ¿»≈««¬»ƒ∆ƒ¿≈∆
˙eÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÚÓL ˙‡È˜'c ‰„BÚ‰ ˙eÏÏkL∆¿»»¬»ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿««¿ƒ

,'LÙ:רש"י ופירש נפשך" ובכל לבבך בכל אלוקיך ה' את "ואהבת ככתוב ∆∆
נפשך" את נוטל ה'] לאהבת [המנגד הוא מלכות fÓe‰"אפילו עול מקבלת ƒ∆

נפש  מסירות כדי עד שמע בקריאת ÏÎÏשמים 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ CLÓƒ¿»«¿ƒ∆∆¿»
ËÙa ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ.שמע בקריאת נכללות È„ÈŒÏÚÂשכולן ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«¿≈

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ 'ÚÓL ˙‡È˜'c 'LÙ ˙ÈÒÓ'‰ האור של «¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¿««¬≈««¿»»
העליון  e‰fLהאלוקי ,L‡aL ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa לפי הטעם, ƒ¿ƒ««ƒ∆»…∆∆

העניינים  ≈¬»¿∆ÈÁ‡lLפנימיות
„Á‡a BLÙ BÒÓÏ ‰„BÚ‰, »¬»ƒ¿«¿¿∆»

בכל  ואהבת... ישראל... 'שמע באמירת

‰ÌÈcנפשך", eÈ‰Â ÌÈÓB‡¿ƒ¿»«¿»ƒ
Ìa za„Â 'B‚ ‰l‡‰31È‡˜c , »≈∆¿ƒ«¿»»¿»≈

‰Bz‰ ÏÚ32, חכמתו שהתורה, ««»
הוא, ברוך הקדוש ÈÁa˙של ‡È‰¿ƒ«

‰È‰zL È„ÎaL eÈ‰Â ,ÔÈÁBÓƒ¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎÈˆ ,ÔÈÁBÓa ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿ƒ»
˙eÈÒÓ'‰ ˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««¿ƒ

c‰ ÌÚËÂ .'LÙ מה מפני ∆∆¿«««»»
הכנה  ידי על היא ה'מוחין' המשכת

הּוא נפש מסירות של ÈÙÏ¿ƒוהקדמה
Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚL∆«¿«ƒ¿»≈
ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ

,Ï"pk אין העליונה המחשבה שגם ««
ומהותו  עצמותו לגבי כלל ערך לה

˙‡ CÈLÓ‰Ï È„k ÔÎÏÂ¿»≈¿≈¿«¿ƒ∆
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰Ê È‰ ,ÔÈÁBn‰Ó≈«ƒ¬≈∆«¿≈
'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ˙„BÚ¬««¿ƒ∆∆
מהמוחין. שלמעלה באלוקות ש'נוגעת'

˙ÈÁa ÏBÚÙÏ È„Îa ËÙeƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÈÁÏ ‰‡ÏÚ‰ ÔÈÁBn‰«ƒ«¬»»ƒ¿ƒ»

,ÔÈÁBn‰Ó ‰ÏÚÓlL עבודת ∆¿«¿»≈«ƒ
להיות  יכולה אלוקות בהמשכת האדם

שפועלת  בהמשכה – אופנים בשני

להאיר  העליון האלוקי האור של ירידה

האדם  מצד בהתעוררות או למטה

האור  של העלאה שפועלת למטה

ולעניינינו  למעלה, מלמטה האלוקי

וההקדמה  ההכנה היא נפש המסירות

ובעולם), (באדם למטה העליונים) (המוחין מלמעלה אלוקות להמשכת הן

במוחין  לפעול – למדרגה ממדרגה אלוקות להעלאת והן לעיל, כמבואר

מהמוחין  שלמעלה למדרגה aÁÓהעלאה ‰È‰L „Âc CcŒÏÚ«∆∆»ƒ∆»»¿«≈
‰"aw‰a ‰Bz33, דוד של התורה שלימוד וחסידות בקבלה כמבואר »«»»

למעלה  אלוקי אור ותוספת עילוי פועל שהיה באופן היה ÊÏ‰המלך ‰p‰ƒ≈¿∆
.'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ˙ÈÁa CÈ»̂ƒ¿ƒ««¿ƒ∆∆
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ּביניהם, וההפרׁש הּגּולּגֹולת. ּכן ּגם יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּמֹוחין

ּדעֹותיהם  אין ׁשהרי התחּלקּות, יׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּבמֹוחין

ׁשוים.34ׁשוֹות  ּכּולם ּבּגּולּגֹולת מהּֿׁשאיןּֿכן , ְִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא  ׁשּגּולּגֹולת הרּוחני, ּבּמבנה ּגם הּוא כן ְְְִִֵֶֶֶַַָָּוכמֹו

והמׁשכת  ׁשוים. ּכּולם ּובזה הרצֹון, ְְְִִֶַַַָָָָָָּבחינת

 ֿ ּדרעּותא העבֹודה עלֿידי היא ּגלּגלּתא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻּבחינת

ּכּולם  ׁשּבזה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדלּבא

ׁשּבּגדֹולים. הּגדֹול עד ׁשּבּקטּנים מּקטן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוים,

ּדראׁשֿהּׁשנה, העבֹודה ּגּבי ׁשּמצינּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹּוכמֹו

רּבא 35ּדכתיב  ּדינא (יֹומא הּיֹום נּצבים )36אּתם ְִִִִִֶַַַָָָָ

עצי מחֹוטב גֹו' ׁשבטיכם ראׁשיכם גֹו' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּכּולכם

ּביחד  ּכּולם ׁשּכֹולל ,מימי ׁשֹואב והינּו37עד , ְְְֵֵֵֶֶַַַַָ

העבֹודה  היא ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשהעבֹודה ְְֲֲִִֶַָָָָָָֹלפי

ּובזה  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּדרעּותאּֿדלּבא

ּדרעּותאּֿדלּבא  העבֹודה ועלֿידי ׁשוים. ְְְְֲִִִֵַָָָָָָּכּולם

הּגּולּגֹולת. ּבחינת המׁשכת ְְְֲִֶֶַַַַַָנעׂשה

BÓÎe הּספירֹות ּכל ּבנין להמׁשי צרי כן ¿ְְְְִִִִֵַַַָָ

ׁשעלֿידי  והינּו למּטה, העבֹודה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

החסד. מּדת ּבנין נעׂשה וחסד, ּצדקה ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָעׂשּית

ּגּבֹור  איזהּו הּגבּורֹות, ּבבחינת העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָועלֿידי 

יצרֹו את הּגבּורה.38הּכֹובׁש מּדת ּבנין נעׂשה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

ּכמבֹואר  רּבים, רחמים התעֹוררּות ְְְְְֲִִִֵַַַַָועלֿידי

וּיבּך39ּבּתניא  גֹו' לרחל יעקב וּיּׁשק ,40ּבענין ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָֹ

ּגם  הּוא כן ּוכמֹו הּתפארת. מּדת ּבנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָנעׂשה
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יד       

ׁשּכאׁשר  מּגּופא, לבר ׁשהם נצחֿוהֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּבבנין

להיֹות  צריכה אזי מתעּלמים, ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָהאהבהֿויראה

ּגּופא  ּובזה מּגּופא, ּדלבר ּבנצחֿוהֹוד ְְְֲִִֶֶַַָָָָָהעבֹודה

הּוא  הּנצח ּדענין והֹוד, נצח ּבחינֹות, ב' ְְְְִִֵֵֵַַַַיׁש

לאחרי  אצלֹו מתעּלמים האהבהֿויראה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכאׁשר

ּכדבעי, הוי' ּבעֹובדי ּגם ׁשרֹואים (ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּתפּלה

אזי  האהבהֿויראה), מתעּלמים הּתפלה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּלאחרי

יתּפעל  ׁשּלא ׁשּבנפׁשֹו, הּנצח ּבחינת לעֹורר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹצרי

נֹוגעים  יהיּו לא הּמניעֹות ׁשּכל מניעֹות, ְְְְִִִִִֶַָֹמּׁשּום

ויעבד  ּכלל, אנרירן) ניט אים זאל (עס ְְְְֲִִִֶַָָָֹלֹו

הּוא  ועלֿידיֿזה ּכלל, ׁשינּוי ׁשּום ּבלי ְְְְֲִִֵֶַָָעבֹודתֹו

לא  יׂשראל נצח ׁשּלמעלה, הּנצח מּדת את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבֹונה

ׁשניתי 41יׁשּקר  לא הוי' ואני היא 42, ההֹוד וענין . ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

הּוא  ׂשכל  ּדהּנה הֹודאה, ׁשל ּבאֹופן ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָהעבֹודה

אין  מהמציאּות למעלה ׁשהּוא ּומה ְְְְִִֵֵֶַַַָמציאּות,

רק  יכֹול ׁשהּׂשכל והינּו להּׂשיג, יכֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּׂשכל

ּׁשּלמעלה  מה להּׂשיג ׁשּי ׁשאין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָלהּׂשיג

ועל  זה, ענין לתּפס יכֹול אינֹו אבל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹמּמציאּות,

ׁשאינֹו אף ּבׂשכלֹו ׁשּמֹודה ההֹודאה, ענין הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָזה

נבנית  הֹודאה, ּבבחינת העבֹודה ועלֿידי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמּׂשיג.

ּבבחינת  עבֹודה ועלֿידי ׁשּלמעלה. ההֹוד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָספירת

ּכל  ׁשּמקּׁשר ההתקּׁשרּות ענין ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָהּיסֹוד,

רמ"ח  ּכל ּכֹולל ׁשּיסֹוד וכּידּוע ּבאלקּות, ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹעניניו

כּו', אבריו ּבכל ההתקּׁשרּות ענין והּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהאברים,

ׁשּלמעלה, הּיסֹוד ספירת נבנית עלֿידיֿזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּנה

רּבֹותינּו ּכדרׁשת ּבּפה, הּתֹורה לימּוד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָועלֿידי

הּפסּוק 43ז"ל  למֹוצאיהם,44על הם חּיים ְִֵֵֶַַַַָָ

ּב ּובפרט ּבּפה, ׁשּבעלּֿפה למֹוציאיהם ּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּמלכּות  ּבחינת נבנית 45ׁשהיא עלֿידיֿזה הּנה , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשּלמעלה. הּמלכּות ְְְְִֶַַַַָספירת
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כט.41) טו, ו.42)שמואלֿא ג, רע"א.43)מלאכי נד, כב.44)עירובין ד, א).45)משלי (יז, בהקדמה תקו"ז

    
ÔÈa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe המידות,‡ÙebÓ Ï Ì‰L „B‰ÂŒÁˆ ¿≈«¿ƒ¿«≈«¿∆≈¿«ƒ»

תרין  והוד נצח גופא, "תפארת – אליהו' ב'פתח שנאמר וכמו מהגוף חוץ

חלק  היא והגבורה, החסד מידות כמו התפארת, שמידת בעוד כלומר שוקין",

שבנפש  וההוד הנצח שלו, הפנימיים והכוחות האדם של הרגשות ממערכת

חיצוניים  כוחות שהם לשוקיים נמשלו

ללכת  היכולת בפועל, מעשה של

בעבודת  הדברים ומשמעות ברגליים,

היא  ‰‡‰ÈÂŒ‰‡‰ה' L‡kL∆«¬∆»«¬»¿ƒ¿»
(אהבה) החסד במידות ששורשם

(יראה) ÌÈÓlÚ˙Óƒ¿«¿ƒוהגבורה
ביטוי  לידי באות לא והיראה והאהבה

מהם  שמונעים והסתרים העלמות בגלל

גלוי, ברגש ˆÎÈ‰להתבטא ÈÊ‡¬«¿ƒ»
„B‰ÂŒÁˆa ‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿∆«¿

,‡ÙebÓ Ïc יש ובליתֿברירה ƒ¿«ƒ»
חיצוניים, בכוחות ה' בעבודת להסתפק

המעשה  Ùeb‡כלי ‰Êe בכוחות »∆»
עצמם  BÈÁa˙,החיצוניים ' LÈ≈¿ƒ

Áˆp‰ ÔÈÚc ,„B‰Â Áˆ≈«¿¿ƒ¿««≈«
ה' L‡kLבעבודת ‡e‰∆«¬∆

ÌÈÓlÚ˙Ó ‰‡ÈÂŒ‰‰‡‰»«¬»¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÙk) ‰lÙz‰ ÈÁ‡Ï BÏˆ‡∆¿¿«¬≈«¿ƒ»¿ƒ
'ÈÂ‰ È„BÚa Ìb ÌÈ‡BL∆ƒ«¿¿≈¬»»
‰ÏÙz‰ ÈÁ‡lL ,ÈÚ„kƒ¿»≈∆¿«¬≈«¿ƒ»
‰‡ÈÂŒ‰‰‡‰ ÌÈÓlÚ˙Óƒ¿«¿ƒ»«¬»¿ƒ¿»
ה' עובד לגבי יב, פרק בתניא, כמבואר

בספר  הגדרתו כפי "בינוני" בדרגת

ותפלה  שמע קריאת בשעת ..." התניא:

וגם  למעלה דגדלות מוחין שעת שהיא

שאז  אדם לכל הכושר שעת היא למטה

לה  שלו חב"ד דעתו מקשר להעמיק '

את  ולעורר ברוךֿהוא איןֿסוף בגדולת

הימני  בחלל אש כרשפי האהבה

התורה  בקיום בו לדבקה שבלבו

כפוף  הרע... ואז מאהבה... ומצותיה

התפילה  אחר אבל לטוב... ובטל

איןֿסוף  דגדלות המוחין בהסתלקות

וניעור... חוזר הרע הרי ברוךֿהוא

הזה  עולם לתאוות תאווה ומתאווה

BÚÏותענוגיו"), CÈˆ ÈÊ‡¬«»ƒ¿≈
,BLÙaL Áˆp‰ ˙ÈÁaותקיפות חוזק ÏÚt˙Èשעניינה ‡lL ¿ƒ««≈«∆¿«¿∆…ƒ¿»≈

Ï‡Ê ÒÚ) BÏ ÌÈÚ‚B eÈ‰È ‡Ï ˙BÚÈn‰ ÏkL ,˙BÚÈÓ ÌeMÓƒ¿ƒ∆»«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ËÈ ÌÈ‡ לו אכפת יהיה ÈÏaשלא B˙„BÚ „ÚÈÂ ,ÏÏk ( ƒƒ»¿ƒ¿¿»¿«¬…¬»¿ƒ
,ÏÏk ÈeÈL ÌeL והקשיים המניעות Ba‰למרות ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ƒ¿»¿«¿≈∆∆

,‰ÏÚÓlL Áˆp‰ ˙cÓ שעל ‡˙ למעלה והנצחיות התוקף עניין שהיא ∆ƒ««≈«∆¿«¿»
נאמר  wLÈכך ‡Ï Ï‡NÈ Áˆ41È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡Â ,42. ≈«ƒ¿»≈…¿«≈«¬ƒ¬»»…»ƒƒ

„B‰‰ ÔÈÚÂ'ה ‰B„‡‰בעבודת ÏL ÔÙB‡a ‰„BÚ‰ ‡È‰ במובן ¿ƒ¿««ƒ»¬»¿∆∆»»
והתבטלות, הסכמה e‡ÈˆÓ˙של ‡e‰ ÏÎN ‰p‰c,מוגדרת‰Óe ¿ƒ≈≈∆¿ƒ«

˙e‡ÈˆÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«¿ƒ
הגדרה  להם שאין מופשטים דברים

,‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ ÏÎO‰ ÔÈ‡≈«≈∆»¿«ƒ
˜ ÏBÎÈ ÏÎO‰L eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆»«

CiL ÔÈ‡L ‚ÈO‰Ï יתכן לא ¿«ƒ∆≈«»
‚ÈO‰Ï השכל Ó‰באמצעות ¿«ƒ«

Ï‡ ,˙e‡ÈˆnÓ ‰ÏÚÓlM∆¿«¿»ƒ¿ƒ¬»
,‰Ê ÔÈÚ Òt˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿…ƒ¿»∆
עצם  את להבין יכול השכל כלומר,

מעל  הם מסויימים שדברים העובדה

הדברים  עדיין אבל בשכל לתפיסה

לא  אכן הללו והמופשטים הנעלים

בשכל  ÔÈÚנתפסים ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿«
‰„BnL ,‰‡„B‰‰ ומסכים «»»∆∆

‚ÈOÓ BÈ‡L Û‡ BÏÎNa כלשון ¿ƒ¿«∆≈«ƒ
זה  לעניין בחסידות שמובא ז"ל חכמינו

ח  כלומר "ומודים מאיר", לרבי כמים

לצד  מודה במחלוקת אחד צד לפעמים

למרות  למעשה איתו ומסכים השני

עליו. מקובלת לא השני של שדעתו

˙ÈÁa ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«
„B‰‰ ˙ÈÙÒ ˙È ,‰‡„B‰»»ƒ¿≈¿ƒ««

.‰ÏÚÓlL∆¿«¿»
˙ÈÁa ‰„BÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬»ƒ¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ,„BÒi‰«¿∆ƒ¿«

˙eM˜˙‰‰ הכוונה ולמעלה «ƒ¿«¿
והמקבל, המשפיע בין להתקשרות

היינו  ה' Ïkובעבודת M˜nL∆¿«≈»
Úe„iÎÂ ,˙e˜Ï‡a ÂÈÈÚƒ¿»»∆¡…¿«»«
Á"Ó Ïk ÏÏBk „BÒiL∆¿≈»¿«
ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‡‰»≈»ƒ¿ƒ¿«

˙eM˜˙‰‰ לאלוקות האדם של «ƒ¿«¿
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,'eÎ ÂÈ‡ ÏÎa¿»≈»»ƒ≈«¿≈
„BÒi‰ ˙ÈÙÒ ˙È ‰Ê∆ƒ¿≈¿ƒ««¿
„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈ƒ

,‰ta ‰Bz‰ רק ולא בדיבור «»«∆
Ï"Êבמחשבה  eÈ˙Ba ˙L„k43˜eÒt‰ ÏÚ44Ì‰ ÌÈiÁ ƒ¿»««≈«««»«ƒ≈

‰tŒÏÚaL ‰Bza ËÙe ,‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ,Ì‰È‡ˆBÓÏ¿»≈∆¿ƒ≈∆«∆ƒ¿»«»∆¿«∆
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡È‰L45˙ÈÙÒ ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ , ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿≈¿ƒ«

‰ÏÚÓlL ˙eÎÏn‰ היא המלכות כי הדיבור לעניין דומה שעניינה ««¿∆¿«¿»
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ההׁשּתלׁשלּות,p‰Â‰ה) ּכללּות המׁשכת ¿ƒ≈ְְְְְִַַַַָָ

עֹולמֹות  ענין הּוא ְְִִִַָָּובפרטּיּות

הּמלכּות, מּבחינת היא ְְְְֲִִִִִִַַַָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ועּתיק  ּכתר נעׂשה ּדאצילּות ׁשּמלכּות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָּכּידּוע

ׂשם 46לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  מי נאמר זה ועל . ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּיהיה  ׁשּבכדי הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּפה

הּמלכּות, עלֿידי לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָהּגילּוי

ּבחינת  ּדהינּו העליֹון, לאדם ּפה ענין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ענין  ּכללּות מּצד הּנה ּדאצילּות, ְְְֲִִִִֵַַַַָמלכּות

הּירידה  להיֹות איֿאפׁשר ּדאצילּות, ְְְְֲִִִִִֶַַַָָהּספירֹות

הּכתר  ּבחינת מּצד אם ּכי ֿ יצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָלבריאה

ּבחינת  הינּו הוי', אנכי הלא אֹומרֹו ׁשּזהּו ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּדוקא,

ּובענין  הּספירֹות, מּכל ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהעצמּות

ּכּידּוע  ּבזה, והענין הּכתר. ּבחינת הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּספירֹות

מּזה  זה הּכתרים ּבחינת 47ׁשהׁשּתלׁשלּות ולכן , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּכתר ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמלכּות

עליֹון  ּדכתר עליֹון, ּכתר מּבחינת הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשרׁשּה

מלכּות  ּכתר נעׂשית 48איהּו ׁשהּמלכּות (ׁשּזהּו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַ

ענין  וזהּו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה). ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָּכתר

ׁשּבחינת  ּכּידּוע מּזה, זה הּכתרים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָהׁשּתלׁשלּות

הּכתר  מּבחינת ּבריחּוק היא ּדאצילּות ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָחכמה

הּמלכּות  ּכי הּמלכּות, ּבחינת מאׁשר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַיֹותר

לּה יׁש לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּכתר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית

החכמה. ּבחינת מאׁשר יֹותר עליֹון לכתר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיכּות

 ֿ ּבבריאהֿיצירה הּגילּוי ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָאמנם,

הּקליּפֹות, ׁשבירת ּתחּלה להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִִַַָָָעׂשּיה,
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פ"ב.46) העקודים שער חיים עץ ד"ה 47)ראה ואילך). רס ע' תרס"ה (סה"מ תרס"ה נשא ד"ה קרח. ר"פ לקו"ת ראה

ואילך). קמח ע' ח"א תער"ב (המשך תרע"ג אליהו).48)שובה פתח (ד"ה זהר תקוני הקדמת

    
המוחין  שמעליה, הספירות של ההשפעה ונמשכת עוברת שדרכה הספירה

הרגש  ואת השכל את וביטוי גילוי לידי מביא האדם של הדיבור וכך והמידות,

שלו.

,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ˙ÎLÓ‰ ‰p‰Â המשתלשל ‰) האלוקי האור ¿ƒ≈«¿»«¿»«ƒ¿«¿¿
הדרגתי  סדר לפי למטה מלמעלה ויורד

בזו  זו אחוזות שבו המדרגות וכל

שלשלת  של eiËÙeƒ¿»ƒ˙כטבעות
Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ העולמות שהם ¿ƒ»¬ƒ»
כנבראים  ÈÁaÓ˙המוגדרים ‡È‰ƒƒ¿ƒ«

˙eÎÏnL Úe„ik ,˙eÎÏn‰««¿«»«∆«¿
˙eÏÈˆ‡c האחרונה הספירה היא «¬ƒ

שנחשב  האצילות בעולם והתחתונה

כמו  "נברא" בגדר ואינו ממש אלוקות

בריאהֿיצירהֿעשיה ∆¬»NÚ‰עולמות
˜ÈzÚÂ ˙k שלמעלה בחינות ∆∆¿«ƒ

עליון  אור היינו הספירות, מעשר

ובחינות  עולם, אותו מגדרי שלמעלה

שמעל  (האור עליון' 'כתר נקראות אלו

מעל  הוא שהכתר כשם הספירות

ש'נעתק' (האור יומין' ו'עתיק הראש)

הנבראים) במציאות מהתגלות ונבדל

ה'כתר' בתוך בחינה שהיא

‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏ46ÏÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«
‰Ê כפי דאצילות המלכות בחינת על ∆

לעולמות שהיא  המאיר 'כתר' נעשית

ÌNבריאהֿיצירהֿעשיה  ÈÓ Ó‡∆¡«ƒ»
ÈÎ‡ ‡Ï‰ 'B‚ Ì„‡Ï ‰t∆»»»¬…»…ƒ
ÈeÏÈb‰ ‰È‰iL È„ÎaL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
שהוא  כפי העליון האלוקי האור של

דאצילות ובמידות «Œ‰‡ÈÏƒ¿ƒבמוחין
È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿≈

‰t ÔÈÚ e‰fL ,˙eÎÏn‰ כפי ««¿∆∆ƒ¿«∆
פה" "מלכות אליהו' ב'פתח שנאמר

˙ÈÁa eÈ‰c ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ï»»»»∆¿¿«¿¿ƒ«
„vÓ ‰p‰ ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ«¿«¬ƒƒ≈ƒ«

˙eÏÈˆ‡c ˙BÈÙq‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkעצמן מצד שהן כפי ,LÙ‡ŒÈ‡ ¿»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ∆¿»
יכולה ‰Èi„‰לא ˙BÈ‰Ï האצילות שבעולם הנעלה האור של ƒ¿«¿ƒ»

,‡˜Âc ˙k‰ ˙ÈÁa „vÓ Ì‡ Èk ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ«¿ƒ««∆∆«¿»
כתר  נעשית דאצילות שהמלכות כפי היא בפועל וההתגלות ההמשכה כלומר,

מעולם  גם שלמעלה עצמו העליון ה'כתר' הוא הענין ושורש מקור אבל לבי"ע

‡BÓBהאצילות  e‰fL,"לאדם פה שם "מי הפסוק ‡ÈÎבהמשך ‡Ï‰ ∆∆¿¬…»…ƒ

ÔÈÚe ,˙BÈÙq‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa eÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿¿ƒ«»«¿∆¿«¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿«
˙BÈÙq‰הספירות באמצעות בפועל ויורד בא שהאור ÈÁa˙כפי ‡e‰ «¿ƒ¿ƒ«

.˙k‰«∆∆
,‰Êa ÔÈÚ‰Â כתר שנעשית דאצילות  מלכות זוהי אחד שמצד הדבר הסבר ¿»ƒ¿»»∆

באצילות  נמוכה בחינה היינו לבי"ע,

מ'כתר' נמשך הדבר שני ומצד

מאצילות  »«»Úe„ikשלמעלה
‰Ê ÌÈ˙k‰ ˙eÏLÏzL‰L∆ƒ¿«¿¿«¿»ƒ∆

‰fÓ47, האלוקי האור אמנם כלומר, ƒ∆
השתלשלות' ב'סדר לעולמות נמשך

הסוף  את רק מקבלת בחינה כל שבו

שמעליה  הדרגה של החיצוניות ואת

את  רק שתחתיה לדרגה משפיע וגם

עצמה, שלה והחיצוניות הסוף

זה  משתלשלים בחינה שבכל ה'כתרים'

שבדרגה  ה'כתר' וגם ישירות מזה

עליונה  שבדרגה ב'כתר' קשור תחתונה

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ«««¿
Œ‰‡ÈÏ ˙k ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆∆ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ בחינה היותה עם ¿ƒ»¬ƒ»
זאת  בכל באצילות, «¿«dLLאחרונה

,ÔBÈÏÚ ˙k ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«∆∆∆¿
מאצילות  ÔBÈÏÚשלמעלה ˙Îc¿∆∆∆¿

˙eÎÏÓ ˙k ‡Â‰ e‰È‡48 ƒ∆∆«¿
שזה ולמרות  הדרגות שתי בין המרחק

דבר  של לאמיתו מלכות, וזו כתר

eÎÏn‰L˙אחד עניינם  e‰fL)∆∆∆««¿
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏ ˙k ˙ÈNÚ«¬≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
ÔÈÚ e‰ÊÂ .(‰iNÚ¬ƒ»¿∆ƒ¿«
‰Ê ÌÈ˙k‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«¿»ƒ∆
‰ÓÎÁ ˙ÈÁaL Úe„ik ,‰fÓƒ∆«»«∆¿ƒ«»¿»

˙eÏÈˆ‡c הספירה היותה עם «¬ƒ
באצילות  ביותר והנעלית הראשונה

˙k‰ ˙ÈÁaÓ ˜eÁÈa ‡È‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ««∆∆
מהאצילות  L‡Óשלמעלה ˙BÈ≈≈¬∆

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa היותה עם ¿ƒ«««¿
ביותר הספירה  והתחתונה ˙kהאחרונה ˙ÈNÚpL ˙eÎÏn‰ Èkƒ««¿∆«¬≈∆∆

˙BÈ ÔBÈÏÚ ˙ÎÏ ˙eÎiL dÏ LÈ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»«»¿∆∆∆¿≈
.‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa L‡Ó≈¬∆¿ƒ««»¿»

ÈeÏÈb‰ ‰È‰iL È„Îa ,ÌÓ‡'עליון מ'כתר Œ‰‡Èaהנעלה »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ»
‰lÁz ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ של והקדמה ÈL˙הכנה ¿ƒ»¬ƒ»»ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«

,˙BtÈÏw‰ הטומאה על כוחות ומסתירים המעלימים והסטראֿאחרא «¿ƒ
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טו        

ׁשּכאׁשר  מּגּופא, לבר ׁשהם נצחֿוהֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּבבנין

להיֹות  צריכה אזי מתעּלמים, ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָהאהבהֿויראה

ּגּופא  ּובזה מּגּופא, ּדלבר ּבנצחֿוהֹוד ְְְֲִִֶֶַַָָָָָהעבֹודה

הּוא  הּנצח ּדענין והֹוד, נצח ּבחינֹות, ב' ְְְְִִֵֵֵַַַַיׁש

לאחרי  אצלֹו מתעּלמים האהבהֿויראה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכאׁשר

ּכדבעי, הוי' ּבעֹובדי ּגם ׁשרֹואים (ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּתפּלה

אזי  האהבהֿויראה), מתעּלמים הּתפלה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּלאחרי

יתּפעל  ׁשּלא ׁשּבנפׁשֹו, הּנצח ּבחינת לעֹורר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹצרי

נֹוגעים  יהיּו לא הּמניעֹות ׁשּכל מניעֹות, ְְְְִִִִִֶַָֹמּׁשּום

ויעבד  ּכלל, אנרירן) ניט אים זאל (עס ְְְְֲִִִֶַָָָֹלֹו

הּוא  ועלֿידיֿזה ּכלל, ׁשינּוי ׁשּום ּבלי ְְְְֲִִֵֶַָָעבֹודתֹו

לא  יׂשראל נצח ׁשּלמעלה, הּנצח מּדת את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבֹונה

ׁשניתי 41יׁשּקר  לא הוי' ואני היא 42, ההֹוד וענין . ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

הּוא  ׂשכל  ּדהּנה הֹודאה, ׁשל ּבאֹופן ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָהעבֹודה

אין  מהמציאּות למעלה ׁשהּוא ּומה ְְְְִִֵֵֶַַַָמציאּות,

רק  יכֹול ׁשהּׂשכל והינּו להּׂשיג, יכֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּׂשכל

ּׁשּלמעלה  מה להּׂשיג ׁשּי ׁשאין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָלהּׂשיג

ועל  זה, ענין לתּפס יכֹול אינֹו אבל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹמּמציאּות,

ׁשאינֹו אף ּבׂשכלֹו ׁשּמֹודה ההֹודאה, ענין הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָזה

נבנית  הֹודאה, ּבבחינת העבֹודה ועלֿידי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמּׂשיג.

ּבבחינת  עבֹודה ועלֿידי ׁשּלמעלה. ההֹוד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָספירת

ּכל  ׁשּמקּׁשר ההתקּׁשרּות ענין ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָהּיסֹוד,

רמ"ח  ּכל ּכֹולל ׁשּיסֹוד וכּידּוע ּבאלקּות, ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹעניניו

כּו', אבריו ּבכל ההתקּׁשרּות ענין והּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהאברים,

ׁשּלמעלה, הּיסֹוד ספירת נבנית עלֿידיֿזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּנה

רּבֹותינּו ּכדרׁשת ּבּפה, הּתֹורה לימּוד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָועלֿידי

הּפסּוק 43ז"ל  למֹוצאיהם,44על הם חּיים ְִֵֵֶַַַַָָ

ּב ּובפרט ּבּפה, ׁשּבעלּֿפה למֹוציאיהם ּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּמלכּות  ּבחינת נבנית 45ׁשהיא עלֿידיֿזה הּנה , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשּלמעלה. הּמלכּות ְְְְִֶַַַַָספירת

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
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ÔÈa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe המידות,‡ÙebÓ Ï Ì‰L „B‰ÂŒÁˆ ¿≈«¿ƒ¿«≈«¿∆≈¿«ƒ»

תרין  והוד נצח גופא, "תפארת – אליהו' ב'פתח שנאמר וכמו מהגוף חוץ

חלק  היא והגבורה, החסד מידות כמו התפארת, שמידת בעוד כלומר שוקין",

שבנפש  וההוד הנצח שלו, הפנימיים והכוחות האדם של הרגשות ממערכת

חיצוניים  כוחות שהם לשוקיים נמשלו

ללכת  היכולת בפועל, מעשה של

בעבודת  הדברים ומשמעות ברגליים,

היא  ‰‡‰ÈÂŒ‰‡‰ה' L‡kL∆«¬∆»«¬»¿ƒ¿»
(אהבה) החסד במידות ששורשם

(יראה) ÌÈÓlÚ˙Óƒ¿«¿ƒוהגבורה
ביטוי  לידי באות לא והיראה והאהבה

מהם  שמונעים והסתרים העלמות בגלל

גלוי, ברגש ˆÎÈ‰להתבטא ÈÊ‡¬«¿ƒ»
„B‰ÂŒÁˆa ‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿∆«¿

,‡ÙebÓ Ïc יש ובליתֿברירה ƒ¿«ƒ»
חיצוניים, בכוחות ה' בעבודת להסתפק

המעשה  Ùeb‡כלי ‰Êe בכוחות »∆»
עצמם  BÈÁa˙,החיצוניים ' LÈ≈¿ƒ

Áˆp‰ ÔÈÚc ,„B‰Â Áˆ≈«¿¿ƒ¿««≈«
ה' L‡kLבעבודת ‡e‰∆«¬∆

ÌÈÓlÚ˙Ó ‰‡ÈÂŒ‰‰‡‰»«¬»¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÙk) ‰lÙz‰ ÈÁ‡Ï BÏˆ‡∆¿¿«¬≈«¿ƒ»¿ƒ
'ÈÂ‰ È„BÚa Ìb ÌÈ‡BL∆ƒ«¿¿≈¬»»
‰ÏÙz‰ ÈÁ‡lL ,ÈÚ„kƒ¿»≈∆¿«¬≈«¿ƒ»
‰‡ÈÂŒ‰‰‡‰ ÌÈÓlÚ˙Óƒ¿«¿ƒ»«¬»¿ƒ¿»
ה' עובד לגבי יב, פרק בתניא, כמבואר

בספר  הגדרתו כפי "בינוני" בדרגת

ותפלה  שמע קריאת בשעת ..." התניא:

וגם  למעלה דגדלות מוחין שעת שהיא

שאז  אדם לכל הכושר שעת היא למטה

לה  שלו חב"ד דעתו מקשר להעמיק '

את  ולעורר ברוךֿהוא איןֿסוף בגדולת

הימני  בחלל אש כרשפי האהבה

התורה  בקיום בו לדבקה שבלבו

כפוף  הרע... ואז מאהבה... ומצותיה

התפילה  אחר אבל לטוב... ובטל

איןֿסוף  דגדלות המוחין בהסתלקות

וניעור... חוזר הרע הרי ברוךֿהוא

הזה  עולם לתאוות תאווה ומתאווה

BÚÏותענוגיו"), CÈˆ ÈÊ‡¬«»ƒ¿≈
,BLÙaL Áˆp‰ ˙ÈÁaותקיפות חוזק ÏÚt˙Èשעניינה ‡lL ¿ƒ««≈«∆¿«¿∆…ƒ¿»≈

Ï‡Ê ÒÚ) BÏ ÌÈÚ‚B eÈ‰È ‡Ï ˙BÚÈn‰ ÏkL ,˙BÚÈÓ ÌeMÓƒ¿ƒ∆»«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ËÈ ÌÈ‡ לו אכפת יהיה ÈÏaשלא B˙„BÚ „ÚÈÂ ,ÏÏk ( ƒƒ»¿ƒ¿¿»¿«¬…¬»¿ƒ
,ÏÏk ÈeÈL ÌeL והקשיים המניעות Ba‰למרות ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ƒ¿»¿«¿≈∆∆

,‰ÏÚÓlL Áˆp‰ ˙cÓ שעל ‡˙ למעלה והנצחיות התוקף עניין שהיא ∆ƒ««≈«∆¿«¿»
נאמר  wLÈכך ‡Ï Ï‡NÈ Áˆ41È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡Â ,42. ≈«ƒ¿»≈…¿«≈«¬ƒ¬»»…»ƒƒ

„B‰‰ ÔÈÚÂ'ה ‰B„‡‰בעבודת ÏL ÔÙB‡a ‰„BÚ‰ ‡È‰ במובן ¿ƒ¿««ƒ»¬»¿∆∆»»
והתבטלות, הסכמה e‡ÈˆÓ˙של ‡e‰ ÏÎN ‰p‰c,מוגדרת‰Óe ¿ƒ≈≈∆¿ƒ«

˙e‡ÈˆÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«¿ƒ
הגדרה  להם שאין מופשטים דברים

,‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ ÏÎO‰ ÔÈ‡≈«≈∆»¿«ƒ
˜ ÏBÎÈ ÏÎO‰L eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆»«

CiL ÔÈ‡L ‚ÈO‰Ï יתכן לא ¿«ƒ∆≈«»
‚ÈO‰Ï השכל Ó‰באמצעות ¿«ƒ«

Ï‡ ,˙e‡ÈˆnÓ ‰ÏÚÓlM∆¿«¿»ƒ¿ƒ¬»
,‰Ê ÔÈÚ Òt˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿…ƒ¿»∆
עצם  את להבין יכול השכל כלומר,

מעל  הם מסויימים שדברים העובדה

הדברים  עדיין אבל בשכל לתפיסה

לא  אכן הללו והמופשטים הנעלים

בשכל  ÔÈÚנתפסים ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿«
‰„BnL ,‰‡„B‰‰ ומסכים «»»∆∆

‚ÈOÓ BÈ‡L Û‡ BÏÎNa כלשון ¿ƒ¿«∆≈«ƒ
זה  לעניין בחסידות שמובא ז"ל חכמינו

ח  כלומר "ומודים מאיר", לרבי כמים

לצד  מודה במחלוקת אחד צד לפעמים

למרות  למעשה איתו ומסכים השני

עליו. מקובלת לא השני של שדעתו

˙ÈÁa ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«
„B‰‰ ˙ÈÙÒ ˙È ,‰‡„B‰»»ƒ¿≈¿ƒ««

.‰ÏÚÓlL∆¿«¿»
˙ÈÁa ‰„BÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬»ƒ¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ,„BÒi‰«¿∆ƒ¿«

˙eM˜˙‰‰ הכוונה ולמעלה «ƒ¿«¿
והמקבל, המשפיע בין להתקשרות

היינו  ה' Ïkובעבודת M˜nL∆¿«≈»
Úe„iÎÂ ,˙e˜Ï‡a ÂÈÈÚƒ¿»»∆¡…¿«»«
Á"Ó Ïk ÏÏBk „BÒiL∆¿≈»¿«
ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‡‰»≈»ƒ¿ƒ¿«

˙eM˜˙‰‰ לאלוקות האדם של «ƒ¿«¿
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,'eÎ ÂÈ‡ ÏÎa¿»≈»»ƒ≈«¿≈
„BÒi‰ ˙ÈÙÒ ˙È ‰Ê∆ƒ¿≈¿ƒ««¿
„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈ƒ

,‰ta ‰Bz‰ רק ולא בדיבור «»«∆
Ï"Êבמחשבה  eÈ˙Ba ˙L„k43˜eÒt‰ ÏÚ44Ì‰ ÌÈiÁ ƒ¿»««≈«««»«ƒ≈

‰tŒÏÚaL ‰Bza ËÙe ,‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ,Ì‰È‡ˆBÓÏ¿»≈∆¿ƒ≈∆«∆ƒ¿»«»∆¿«∆
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡È‰L45˙ÈÙÒ ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ , ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿≈¿ƒ«

‰ÏÚÓlL ˙eÎÏn‰ היא המלכות כי הדיבור לעניין דומה שעניינה ««¿∆¿«¿»
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ההׁשּתלׁשלּות,p‰Â‰ה) ּכללּות המׁשכת ¿ƒ≈ְְְְְִַַַַָָ

עֹולמֹות  ענין הּוא ְְִִִַָָּובפרטּיּות

הּמלכּות, מּבחינת היא ְְְְֲִִִִִִַַַָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ועּתיק  ּכתר נעׂשה ּדאצילּות ׁשּמלכּות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָּכּידּוע

ׂשם 46לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  מי נאמר זה ועל . ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּיהיה  ׁשּבכדי הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּפה

הּמלכּות, עלֿידי לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָהּגילּוי

ּבחינת  ּדהינּו העליֹון, לאדם ּפה ענין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ענין  ּכללּות מּצד הּנה ּדאצילּות, ְְְֲִִִִֵַַַַָמלכּות

הּירידה  להיֹות איֿאפׁשר ּדאצילּות, ְְְְֲִִִִִֶַַַָָהּספירֹות

הּכתר  ּבחינת מּצד אם ּכי ֿ יצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָלבריאה

ּבחינת  הינּו הוי', אנכי הלא אֹומרֹו ׁשּזהּו ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּדוקא,

ּובענין  הּספירֹות, מּכל ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהעצמּות

ּכּידּוע  ּבזה, והענין הּכתר. ּבחינת הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּספירֹות

מּזה  זה הּכתרים ּבחינת 47ׁשהׁשּתלׁשלּות ולכן , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּכתר ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמלכּות

עליֹון  ּדכתר עליֹון, ּכתר מּבחינת הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשרׁשּה

מלכּות  ּכתר נעׂשית 48איהּו ׁשהּמלכּות (ׁשּזהּו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַ

ענין  וזהּו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה). ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָּכתר

ׁשּבחינת  ּכּידּוע מּזה, זה הּכתרים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָהׁשּתלׁשלּות

הּכתר  מּבחינת ּבריחּוק היא ּדאצילּות ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָחכמה

הּמלכּות  ּכי הּמלכּות, ּבחינת מאׁשר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַיֹותר

לּה יׁש לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּכתר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית

החכמה. ּבחינת מאׁשר יֹותר עליֹון לכתר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיכּות

 ֿ ּבבריאהֿיצירה הּגילּוי ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָאמנם,

הּקליּפֹות, ׁשבירת ּתחּלה להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִִַַָָָעׂשּיה,
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פ"ב.46) העקודים שער חיים עץ ד"ה 47)ראה ואילך). רס ע' תרס"ה (סה"מ תרס"ה נשא ד"ה קרח. ר"פ לקו"ת ראה

ואילך). קמח ע' ח"א תער"ב (המשך תרע"ג אליהו).48)שובה פתח (ד"ה זהר תקוני הקדמת

    
המוחין  שמעליה, הספירות של ההשפעה ונמשכת עוברת שדרכה הספירה

הרגש  ואת השכל את וביטוי גילוי לידי מביא האדם של הדיבור וכך והמידות,

שלו.

,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ˙ÎLÓ‰ ‰p‰Â המשתלשל ‰) האלוקי האור ¿ƒ≈«¿»«¿»«ƒ¿«¿¿
הדרגתי  סדר לפי למטה מלמעלה ויורד

בזו  זו אחוזות שבו המדרגות וכל

שלשלת  של eiËÙeƒ¿»ƒ˙כטבעות
Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ העולמות שהם ¿ƒ»¬ƒ»
כנבראים  ÈÁaÓ˙המוגדרים ‡È‰ƒƒ¿ƒ«

˙eÎÏnL Úe„ik ,˙eÎÏn‰««¿«»«∆«¿
˙eÏÈˆ‡c האחרונה הספירה היא «¬ƒ

שנחשב  האצילות בעולם והתחתונה

כמו  "נברא" בגדר ואינו ממש אלוקות

בריאהֿיצירהֿעשיה ∆¬»NÚ‰עולמות
˜ÈzÚÂ ˙k שלמעלה בחינות ∆∆¿«ƒ

עליון  אור היינו הספירות, מעשר

ובחינות  עולם, אותו מגדרי שלמעלה

שמעל  (האור עליון' 'כתר נקראות אלו

מעל  הוא שהכתר כשם הספירות

ש'נעתק' (האור יומין' ו'עתיק הראש)

הנבראים) במציאות מהתגלות ונבדל

ה'כתר' בתוך בחינה שהיא

‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏ46ÏÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«
‰Ê כפי דאצילות המלכות בחינת על ∆

לעולמות שהיא  המאיר 'כתר' נעשית

ÌNבריאהֿיצירהֿעשיה  ÈÓ Ó‡∆¡«ƒ»
ÈÎ‡ ‡Ï‰ 'B‚ Ì„‡Ï ‰t∆»»»¬…»…ƒ
ÈeÏÈb‰ ‰È‰iL È„ÎaL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
שהוא  כפי העליון האלוקי האור של

דאצילות ובמידות «Œ‰‡ÈÏƒ¿ƒבמוחין
È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿≈

‰t ÔÈÚ e‰fL ,˙eÎÏn‰ כפי ««¿∆∆ƒ¿«∆
פה" "מלכות אליהו' ב'פתח שנאמר

˙ÈÁa eÈ‰c ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ï»»»»∆¿¿«¿¿ƒ«
„vÓ ‰p‰ ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ«¿«¬ƒƒ≈ƒ«

˙eÏÈˆ‡c ˙BÈÙq‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkעצמן מצד שהן כפי ,LÙ‡ŒÈ‡ ¿»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ∆¿»
יכולה ‰Èi„‰לא ˙BÈ‰Ï האצילות שבעולם הנעלה האור של ƒ¿«¿ƒ»

,‡˜Âc ˙k‰ ˙ÈÁa „vÓ Ì‡ Èk ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ«¿ƒ««∆∆«¿»
כתר  נעשית דאצילות שהמלכות כפי היא בפועל וההתגלות ההמשכה כלומר,

מעולם  גם שלמעלה עצמו העליון ה'כתר' הוא הענין ושורש מקור אבל לבי"ע

‡BÓBהאצילות  e‰fL,"לאדם פה שם "מי הפסוק ‡ÈÎבהמשך ‡Ï‰ ∆∆¿¬…»…ƒ

ÔÈÚe ,˙BÈÙq‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa eÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿¿ƒ«»«¿∆¿«¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿«
˙BÈÙq‰הספירות באמצעות בפועל ויורד בא שהאור ÈÁa˙כפי ‡e‰ «¿ƒ¿ƒ«

.˙k‰«∆∆
,‰Êa ÔÈÚ‰Â כתר שנעשית דאצילות  מלכות זוהי אחד שמצד הדבר הסבר ¿»ƒ¿»»∆

באצילות  נמוכה בחינה היינו לבי"ע,

מ'כתר' נמשך הדבר שני ומצד

מאצילות  »«»Úe„ikשלמעלה
‰Ê ÌÈ˙k‰ ˙eÏLÏzL‰L∆ƒ¿«¿¿«¿»ƒ∆

‰fÓ47, האלוקי האור אמנם כלומר, ƒ∆
השתלשלות' ב'סדר לעולמות נמשך

הסוף  את רק מקבלת בחינה כל שבו

שמעליה  הדרגה של החיצוניות ואת

את  רק שתחתיה לדרגה משפיע וגם

עצמה, שלה והחיצוניות הסוף

זה  משתלשלים בחינה שבכל ה'כתרים'

שבדרגה  ה'כתר' וגם ישירות מזה

עליונה  שבדרגה ב'כתר' קשור תחתונה

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ«««¿
Œ‰‡ÈÏ ˙k ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆∆ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ בחינה היותה עם ¿ƒ»¬ƒ»
זאת  בכל באצילות, «¿«dLLאחרונה

,ÔBÈÏÚ ˙k ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«∆∆∆¿
מאצילות  ÔBÈÏÚשלמעלה ˙Îc¿∆∆∆¿

˙eÎÏÓ ˙k ‡Â‰ e‰È‡48 ƒ∆∆«¿
שזה ולמרות  הדרגות שתי בין המרחק

דבר  של לאמיתו מלכות, וזו כתר

eÎÏn‰L˙אחד עניינם  e‰fL)∆∆∆««¿
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏ ˙k ˙ÈNÚ«¬≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
ÔÈÚ e‰ÊÂ .(‰iNÚ¬ƒ»¿∆ƒ¿«
‰Ê ÌÈ˙k‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«¿»ƒ∆
‰ÓÎÁ ˙ÈÁaL Úe„ik ,‰fÓƒ∆«»«∆¿ƒ«»¿»

˙eÏÈˆ‡c הספירה היותה עם «¬ƒ
באצילות  ביותר והנעלית הראשונה

˙k‰ ˙ÈÁaÓ ˜eÁÈa ‡È‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ««∆∆
מהאצילות  L‡Óשלמעלה ˙BÈ≈≈¬∆

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa היותה עם ¿ƒ«««¿
ביותר הספירה  והתחתונה ˙kהאחרונה ˙ÈNÚpL ˙eÎÏn‰ Èkƒ««¿∆«¬≈∆∆

˙BÈ ÔBÈÏÚ ˙ÎÏ ˙eÎiL dÏ LÈ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»«»¿∆∆∆¿≈
.‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa L‡Ó≈¬∆¿ƒ««»¿»

ÈeÏÈb‰ ‰È‰iL È„Îa ,ÌÓ‡'עליון מ'כתר Œ‰‡Èaהנעלה »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ»
‰lÁz ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ של והקדמה ÈL˙הכנה ¿ƒ»¬ƒ»»ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«

,˙BtÈÏw‰ הטומאה על כוחות ומסתירים המעלימים והסטראֿאחרא «¿ƒ
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טז       

ז"ל  רּבֹותינּו הּפסּוק 49וכדרׁשת ּולאֹום 50על ְְְִֵַַַַַָָ

ירּוׁשלים, ּבנין ׁשּיהיה ׁשּבכדי יאמץ, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמּלאֹום

וזהּו צֹור. ׁשל חרּבנּה ּתחילה להיֹות ְְְְִִִֶֶָָָָֻצרי

וסּומים, חרׁשים אּלמים האֹוכלּוסין ּכל ְְְְֲִִִִִֵֶַָָׁשּנעׂשּו

ּדקליּפה', ּד'אדם הּכחֹות ּביטּול ענין ְְְִִִִֶַַָָָֹׁשהּוא

ּדקדּוׁשה  אדם ּגילּוי להיֹות ׁשּיּוכל ְְְִִִִֵֶַָָָּבכדי

ְְֲִִִִָָָּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה.

e‰ÊÂ אנכי ּדברים איׁש לא מׁשה, טען ׁשּכאׁשר ¿∆ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

הׁשיב  אנכי, לׁשֹון ּוכבד ּפה כבד ּכי ְְִִִֵֶַַָָֹגֹו'

אּלם  יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם מי הּקּב"ה ִִִֵֶַָָָָָָָלֹו

קליּפת  ּתֹוקף את מׁשה ּכׁשראה ּדהּנה, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹגֹו'.

להיֹות  יכֹול אי הא', ׁשאלֹות. ב' ׁשאל ְְְִִִֵֵַַָָָמצרים ,

זֹו ׁשהרי ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּדאצילּות ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהּגּלּוי

ּבתקּפּה היא מצרים קליּפת הרי והּב', כּו'. ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָירידה 

ב' הּקּב"ה לֹו ענה זה ועל כּו'. ּולעּכב ְְְִֵֶַַַַָָָָלמנֹוע

ׂשם  מי הּוא, הא' ׁשאלה על הּמענה ְְֲִֵֶַַַָָָּתׁשּובֹות.

הּגילּוי  ּדׁשרׁש הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ְֲֲִִֶֶַָָָָָָֹֹֹּפה

עליֹון  ּכתר מ ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

אּלם  יׂשּום מי הּוא, הּב' ׁשאלה על והּמענה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָכּו'.

לפעֹול  יתּבר ׁשּבכחֹו עּור, אֹו גֹו' חרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶָֹאֹו

על  קאי ּפּקח, אֹו ּׁשּכתּוב ּומה הּקליּפֹות. ְְִִִֵֵֶַַַַַָָׁשבירת

הּמדרׁש ּכפירּוׁש רּבינּו, עצמ51מׁשה עׂשה מי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

היה  מׁשה עלֿידי ּדהּנה, מּפרעה. ׁשּתברח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּפּקח

והינּו נתרּפא, ׁשאז ּדמּתןּֿתֹורה, הּגילּוי ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָאחרּֿכ

ּתֹורה  ׁשהמׁשי הּוא מׁשה ׁשל ענינֹו ׁשעיקר ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹלפי

ּבֹו היה לכן ענינֹו, עיקר ׁשּזהּו וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָליׂשראל,

אלקּות  ּגילּוי ׁשהמׁשי ּדפה, הּדיּבּור ּבחינת ְְְֱִִִִִֶֶַַָֹאז

 ֿ מּתן קֹודם אבל ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָלמּטה

הּנה  כּו', ּפה ּכבד ּבהיֹותֹו ׁשּגם אּלא לׁשֹון, ּוכבד ּפה ּכבד עדין היה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתֹורה

מׁשה  ּבריחת ּבׁשעת היתה ׁשהתחלתּה מצרים, יציאת להיֹות הּוצר ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּגילּוי  להיֹות יּוכל ׁשעלֿידיֿזה לאדם, ּפה ׂשם מי הּקּב"ה לֹו אמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּפרעה,

עד  נתרּפא לא עדין אבל ּכּנ"ל, לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּדאצילּות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹמלכּות
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א.49) רלו, זח"ב א. ו, מגילה ב. מב, כג.50)פסחים כה, לא.51)תולדות פ"א, שמו"ר י. שמות תנחומא

    
הפרי  על מכסה שהקליפה כשם ÎÂÏ"Ê„האלוקות eÈ˙Ba ˙L49ÏÚ ¿ƒ¿»««≈««

˜eÒt‰50 ועשו יעקב לגבי בתורה ıÓ‡È,האמור ÌB‡lÓ ÌB‡Ïe «»¿ƒ¿∆¡»
daÁ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,ÌÈÏLeÈ ÔÈa ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»«ƒ»ƒƒ¿¿ƒ»À¿»»

Bˆ ÏL וכן נופל. זה קם, כשזה ..." זה: פסוק על רש"י בפירוש כמובא ∆
לא  החרבה, אמלאה אומר הוא

של  מחורבנה אלא צור נתמלאה

ירושלים".

e‰ÊÂ הגדול הנס שנעשה הטעם ¿∆
נחוץ  היה לא Ïkשלכאורה eNÚpL∆«¬»

ÔÈÒeÏÎB‡‰ במצרים פרעה של »¿ƒ
,ÌÈÓeÒÂ ÌÈLÁ ÌÈÓl‡ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ÏeËÈa ÔÈÚ ‡e‰L של ו'שבירה' ∆ƒ¿«ƒ
,'‰tÈÏ˜c Ì„‡'c ˙BÁk‰«…¿»»ƒ¿ƒ»
ÈeÏÈb ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„Îaƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ

‰Le„˜c Ì„‡ העליון אדם »»ƒ¿»
.‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èaƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

‡Ï ,‰LÓ ÔÚË L‡kL e‰ÊÂ¿∆∆«¬∆»«…∆…
„Î Èk 'B‚ ÈÎ‡ ÌÈc LÈ‡ƒ¿»ƒ»…ƒƒ¿«
ÈL‰ ,ÈÎ‡ ÔBLÏ „Îe ‰t∆¿«»»…ƒ≈ƒ
Ì„‡Ï ‰t ÌN ÈÓ ‰"aw‰ BÏ«»»ƒ»∆»»»
,‰p‰c .'B‚ Ìl‡ ÌeNÈ ÈÓ B‡ƒ»ƒ≈¿ƒ≈
Û˜Bz ˙‡ ‰LÓ ‰‡Lk¿∆»»…∆∆∆

ÌÈˆÓ ˙tÈÏ˜ לקדושה המתנגדת ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ובתוקף, BÏ‡L˙.בחוזק ' Ï‡L»«¿≈

Èelb‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CÈ‡ ,'‡‰»≈»ƒ¿«ƒ
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

'eÎ ‰„ÈÈ BÊ È‰L ‰iNÚ של ¬ƒ»∆¬≈¿ƒ»
ולכאורה  למטה מלמעלה האלוקי האור

בצד  מסויימת חלישות בזה יש

˜tÈÏ˙הקדושה. È‰ ,'a‰Â¿«¬≈¿ƒ«
ÚBÓÏ dt˜˙a ‡È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿«

'eÎ kÚÏe אלוקות של התגלות ¿«≈
BÏוקדושה. ‰Ú ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»»

‰Ún‰ .˙BeLz ' ‰"aw‰«»»¿««¬∆
ÌN ÈÓ ,‡e‰ '‡‰ ‰Ï‡L ÏÚ«¿≈»»ƒ»
ÈÎ‡ ‡Ï‰ 'B‚ Ì„‡Ï ‰t∆»»»¬…»…ƒ
Œ‰‡ÈÏ ÈeÏÈb‰ LLc ,'ÈÂ‰¬»»¿…∆«ƒƒ¿ƒ»
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ«

'eÎ ÔBÈÏÚ ˙k מעלתו גודל ומפני ∆∆∆¿
האור  את להשפיע ביכולתו ה'כתר' של

למדרגות  בי"ע.גם עולמות נחותות,

,‡e‰ 'a‰ ‰Ï‡L ÏÚ ‰Ún‰Â¿««¬∆«¿≈»«
LÁ B‡ Ìl‡ ÌeNÈ ÈÓB‡ 'B‚ ƒ»ƒ≈≈≈

˙BtÈÏw‰ ˙ÈL ÏBÚÙÏ Ca˙È BÁÎaL ,eÚ יוכלו שלא כך ƒ≈∆¿…ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ««¿ƒ
בקדושה. אור לתוספת להתנגד

e˙kM ‰Óe הפסוק eÈa,בהמשך ‰LÓ ÏÚ È‡˜ ,Áwt B‡ «∆»ƒ≈«»≈«…∆«≈
L„n‰ LeÈÙk51.‰ÚtÓ ÁzL Áwt EÓˆÚ ‰NÚ ÈÓ ¿≈«ƒ¿»ƒ»»«¿¿ƒ≈«∆ƒ¿«ƒ«¿…

הדברים  משמעות את ומבאר והולך

חסידות  È„ÈŒÏÚעלֿפי ,‰p‰c¿ƒ≈«¿≈
CkŒÁ‡ ‰È‰ ‰LÓ יציאת לאחר …∆»»««»

BzŒÔzÓc‰,מצרים  ÈeÏÈb‰«ƒ¿««»
‡t˙ Ê‡L כבד" עוד היה ולא ∆»ƒ¿«≈

לשון", וכבד ÈÙÏפה eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‡e‰ ‰LÓ ÏL BÈÚ ˜ÈÚL∆ƒ«ƒ¿»∆…∆
,Ï‡NÈÏ ‰Bz CÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈
ÔÎÏ ,BÈÚ ˜ÈÚ e‰fL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆ƒ«ƒ¿»»≈
eaÈc‰ ˙ÈÁa Ê‡ Ba ‰È‰»»»¿ƒ««ƒ

,‰Ùc האור שגילוי לעיל וכמבואר ¿∆
ספירת  ידי על בא למטה האלוקי

פה" "מלכות הנקראת המלכות

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb CÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒƒ¡…¿«»
Ï‡ ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èaƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¬»
ÔÈ„Ú ‰È‰ ‰BzŒÔzÓ Ì„B˜∆««»»»¬«ƒ

,ÔBLÏ „Îe ‰t „k וברוחניות ¿«∆¿«»
היתה  לא שעדיין ההמשכה היינו

למטה  הזו ÌbLוההתגלות ‡l‡∆»∆«
,'eÎ ‰t „k B˙BÈ‰a ולמרות ƒ¿¿«∆

הגלות  בעת שהיו וההסתרים ההעלמות

‰Cˆeבמצרים  L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿«
,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙ÚLa ‰˙È‰ d˙ÏÁ˙‰L∆«¿»»»»¿»ƒ¿«

,‰ÚtÓ ‰LÓ ˙ÁÈa היא שאף ¿ƒ«…∆ƒ«¿…
מגלות  יציאה מסויים במובן היתה

רצה  פרעה שהרי לחירות, מצרים

ÌNלהרגו  ÈÓ ‰"aw‰ BÏ Ó‡»««»»ƒ»
,Ì„‡Ï ‰t עניין את בו והמשיך ∆»»»

ÏÎeÈהדיבור  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«
˙BÈ‰Ï שעה לפי ÈeÏÈbלפחות ƒ¿ƒ

Œ‰‡ÈÏ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ«¿«¬ƒƒ¿ƒ»
Ï‡ ,Ï"pk ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»««¬»
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ּדמלכּות  הּפה ּבחינת אצלֹו היה ׁשאז ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָמּתןּֿתֹורה,

ענין  ׁשּזהּו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָלהמׁשי

ועל  ּכמאמר ּבאצילּות,52מּתןּֿתֹורה, – ּתֹורת ְְְֲֲִַַַַַָָָ

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשיה  - למּטה 53ׁשּלּמדּתנּו עד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם והּנה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּטה.

ראׁשֹון  ּגֹואל ׁשהרי העתידה, ּבּגאּולה ּגם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָיהיה

אחרון  ּגֹואל ּגילּוי 54הּוא יהיה ׁשעלֿידֹו , ְֲִִֵֶֶַַָ

מּתןּֿתֹורה  ׁשּבׁשעת וכּידּוע למּטה, עד ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָּפנימּיּות

ּתֹורה  טעמי יתּגּלּו ּולעתיד ּדתֹורה, ּגליא אם ּכי נתּגּלה ענין 55לא והּוא , ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ

למּטה, יהיה והּגילּוי אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, עלֿידי ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּפנימּיּות

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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המזון.52) ברכת דש"פ 53)נוסח בשלום פדה וד"ה יוסי ר' פתח ד"ה וש"נ. .10 ע' תרצ"ו סה"מ ב. יז, עקב לקו"ת ראה

.(224 ע' ;204 ע' ריש (לעיל זו שנה פ"ה מט,54)ויצא ויחי להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ועוד.55)י. א. יז, צו לקו"ת ב. א, שה"ש פרש"י ראה

    
˙ÈÁa BÏˆ‡ ‰È‰ Ê‡L ,‰BzŒÔzÓ „Ú ‡t˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«≈«««»∆»»»∆¿¿ƒ«

‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏ CÈLÓ‰Ï ˙eÎÏÓc ‰t‰,בתמידות «∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
e‰fL אורות המשכת זה הנבראים עניין בגדרי שהם לעולמות ÔÈÚעליונים ∆∆ƒ¿«

ÏÚÂ Ó‡Ók ,‰BzŒÔzÓ52 ez„nlL ,˙eÏÈˆ‡a Y E˙Bz ««»¿«¬«¿«»¿»¬ƒ∆ƒ«¿»
‰ÈNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa53„Ú ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«

‰hÓ ‰hÓÏ האצילות אור הבאת ¿«»«»
הרוחניות  לדרגות עד התורה ידי על

העשייה. בעולם ביותר הנמוכות

˙l‡‚a ‰È‰L ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆»»ƒ¿À«
‰Ïe‡ba Ìb ‰È‰È Ck ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ»ƒ¿∆««¿»

È‰L ,‰„È˙Ú‰ חכמינו כמאמר »¬ƒ»∆¬≈
ÔBL‡ז"ל  Ï‡Bb רבנו ‰e‡משה ≈ƒ

ÔÂÁ‡ Ï‡Bb54, שעל ידו וכשם ≈«¬
תורה  במתן בעולם אלוקות גילוי היה

אחרון" "גואל הוא «»∆B„ÈŒÏÚLכך
ÈeÏÈb ‰È‰È של העליונים האורות ƒ¿∆ƒ

Œ‰‡Èa ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ»

‡Ï ‰BzŒÔzÓ ˙ÚLaL Úe„iÎÂ ,‰hÓÏ „Ú ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿«»¿«»«∆ƒ¿«««»…
‰Bz ÈÓÚË elb˙È „È˙ÚÏe ,‰B˙c ‡ÈÏb Ì‡ Èk ‰lb˙55, ƒ¿«»ƒƒ«¿»¿»¿»ƒƒ¿««¬≈»

..." מיין") דודיך טובים "כי הכתוב (על השירים' 'שיר בתחילת רש"י כפירוש

עליהם  ערבים עודם דודים ואותם פנים אל פנים עמהם ודבר תורתו להם שנתן
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ּדמלכּות  הּפה ּבחינת אצלֹו היה ׁשאז ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָמּתןּֿתֹורה,

ענין  ׁשּזהּו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָלהמׁשי

ועל  ּכמאמר ּבאצילּות,52מּתןּֿתֹורה, – ּתֹורת ְְְֲֲִַַַַַָָָ

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשיה  - למּטה 53ׁשּלּמדּתנּו עד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם והּנה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּטה.

ראׁשֹון  ּגֹואל ׁשהרי העתידה, ּבּגאּולה ּגם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָיהיה

אחרון  ּגֹואל ּגילּוי 54הּוא יהיה ׁשעלֿידֹו , ְֲִִֵֶֶַַָ

מּתןּֿתֹורה  ׁשּבׁשעת וכּידּוע למּטה, עד ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָּפנימּיּות

ּתֹורה  טעמי יתּגּלּו ּולעתיד ּדתֹורה, ּגליא אם ּכי נתּגּלה ענין 55לא והּוא , ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ

למּטה, יהיה והּגילּוי אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, עלֿידי ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּפנימּיּות

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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המזון.52) ברכת דש"פ 53)נוסח בשלום פדה וד"ה יוסי ר' פתח ד"ה וש"נ. .10 ע' תרצ"ו סה"מ ב. יז, עקב לקו"ת ראה

.(224 ע' ;204 ע' ריש (לעיל זו שנה פ"ה מט,54)ויצא ויחי להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ועוד.55)י. א. יז, צו לקו"ת ב. א, שה"ש פרש"י ראה
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ÏÚÂ Ó‡Ók ,‰BzŒÔzÓ52 ez„nlL ,˙eÏÈˆ‡a Y E˙Bz ««»¿«¬«¿«»¿»¬ƒ∆ƒ«¿»
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ÔÂÁ‡ Ï‡Bb54, שעל ידו וכשם ≈«¬
תורה  במתן בעולם אלוקות גילוי היה
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‰Bz ÈÓÚË elb˙È „È˙ÚÏe ,‰B˙c ‡ÈÏb Ì‡ Èk ‰lb˙55, ƒ¿«»ƒƒ«¿»¿»¿»ƒƒ¿««¬≈»
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יז        

ז"ל  רּבֹותינּו הּפסּוק 49וכדרׁשת ּולאֹום 50על ְְְִֵַַַַַָָ

ירּוׁשלים, ּבנין ׁשּיהיה ׁשּבכדי יאמץ, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמּלאֹום

וזהּו צֹור. ׁשל חרּבנּה ּתחילה להיֹות ְְְְִִִֶֶָָָָֻצרי

וסּומים, חרׁשים אּלמים האֹוכלּוסין ּכל ְְְְֲִִִִִֵֶַָָׁשּנעׂשּו

ּדקליּפה', ּד'אדם הּכחֹות ּביטּול ענין ְְְִִִִֶַַָָָֹׁשהּוא

ּדקדּוׁשה  אדם ּגילּוי להיֹות ׁשּיּוכל ְְְִִִִֵֶַָָָּבכדי

ְְֲִִִִָָָּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה.

e‰ÊÂ אנכי ּדברים איׁש לא מׁשה, טען ׁשּכאׁשר ¿∆ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

הׁשיב  אנכי, לׁשֹון ּוכבד ּפה כבד ּכי ְְִִִֵֶַַָָֹגֹו'

אּלם  יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם מי הּקּב"ה ִִִֵֶַָָָָָָָלֹו

קליּפת  ּתֹוקף את מׁשה ּכׁשראה ּדהּנה, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹגֹו'.

להיֹות  יכֹול אי הא', ׁשאלֹות. ב' ׁשאל ְְְִִִֵֵַַָָָמצרים ,

זֹו ׁשהרי ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּדאצילּות ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהּגּלּוי

ּבתקּפּה היא מצרים קליּפת הרי והּב', כּו'. ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָירידה 

ב' הּקּב"ה לֹו ענה זה ועל כּו'. ּולעּכב ְְְִֵֶַַַַָָָָלמנֹוע

ׂשם  מי הּוא, הא' ׁשאלה על הּמענה ְְֲִֵֶַַַָָָּתׁשּובֹות.

הּגילּוי  ּדׁשרׁש הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ְֲֲִִֶֶַָָָָָָֹֹֹּפה

עליֹון  ּכתר מ ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

אּלם  יׂשּום מי הּוא, הּב' ׁשאלה על והּמענה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָכּו'.

לפעֹול  יתּבר ׁשּבכחֹו עּור, אֹו גֹו' חרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶָֹאֹו

על  קאי ּפּקח, אֹו ּׁשּכתּוב ּומה הּקליּפֹות. ְְִִִֵֵֶַַַַַָָׁשבירת

הּמדרׁש ּכפירּוׁש רּבינּו, עצמ51מׁשה עׂשה מי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

היה  מׁשה עלֿידי ּדהּנה, מּפרעה. ׁשּתברח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּפּקח

והינּו נתרּפא, ׁשאז ּדמּתןּֿתֹורה, הּגילּוי ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָאחרּֿכ

ּתֹורה  ׁשהמׁשי הּוא מׁשה ׁשל ענינֹו ׁשעיקר ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹלפי

ּבֹו היה לכן ענינֹו, עיקר ׁשּזהּו וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָליׂשראל,

אלקּות  ּגילּוי ׁשהמׁשי ּדפה, הּדיּבּור ּבחינת ְְְֱִִִִִֶֶַַָֹאז

 ֿ מּתן קֹודם אבל ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָלמּטה

הּנה  כּו', ּפה ּכבד ּבהיֹותֹו ׁשּגם אּלא לׁשֹון, ּוכבד ּפה ּכבד עדין היה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתֹורה

מׁשה  ּבריחת ּבׁשעת היתה ׁשהתחלתּה מצרים, יציאת להיֹות הּוצר ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּגילּוי  להיֹות יּוכל ׁשעלֿידיֿזה לאדם, ּפה ׂשם מי הּקּב"ה לֹו אמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּפרעה,

עד  נתרּפא לא עדין אבל ּכּנ"ל, לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּדאצילּות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹמלכּות

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

א.49) רלו, זח"ב א. ו, מגילה ב. מב, כג.50)פסחים כה, לא.51)תולדות פ"א, שמו"ר י. שמות תנחומא

    
הפרי  על מכסה שהקליפה כשם ÎÂÏ"Ê„האלוקות eÈ˙Ba ˙L49ÏÚ ¿ƒ¿»««≈««

˜eÒt‰50 ועשו יעקב לגבי בתורה ıÓ‡È,האמור ÌB‡lÓ ÌB‡Ïe «»¿ƒ¿∆¡»
daÁ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,ÌÈÏLeÈ ÔÈa ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»«ƒ»ƒƒ¿¿ƒ»À¿»»

Bˆ ÏL וכן נופל. זה קם, כשזה ..." זה: פסוק על רש"י בפירוש כמובא ∆
לא  החרבה, אמלאה אומר הוא

של  מחורבנה אלא צור נתמלאה

ירושלים".

e‰ÊÂ הגדול הנס שנעשה הטעם ¿∆
נחוץ  היה לא Ïkשלכאורה eNÚpL∆«¬»

ÔÈÒeÏÎB‡‰ במצרים פרעה של »¿ƒ
,ÌÈÓeÒÂ ÌÈLÁ ÌÈÓl‡ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ÏeËÈa ÔÈÚ ‡e‰L של ו'שבירה' ∆ƒ¿«ƒ
,'‰tÈÏ˜c Ì„‡'c ˙BÁk‰«…¿»»ƒ¿ƒ»
ÈeÏÈb ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„Îaƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ

‰Le„˜c Ì„‡ העליון אדם »»ƒ¿»
.‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èaƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

‡Ï ,‰LÓ ÔÚË L‡kL e‰ÊÂ¿∆∆«¬∆»«…∆…
„Î Èk 'B‚ ÈÎ‡ ÌÈc LÈ‡ƒ¿»ƒ»…ƒƒ¿«
ÈL‰ ,ÈÎ‡ ÔBLÏ „Îe ‰t∆¿«»»…ƒ≈ƒ
Ì„‡Ï ‰t ÌN ÈÓ ‰"aw‰ BÏ«»»ƒ»∆»»»
,‰p‰c .'B‚ Ìl‡ ÌeNÈ ÈÓ B‡ƒ»ƒ≈¿ƒ≈
Û˜Bz ˙‡ ‰LÓ ‰‡Lk¿∆»»…∆∆∆

ÌÈˆÓ ˙tÈÏ˜ לקדושה המתנגדת ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ובתוקף, BÏ‡L˙.בחוזק ' Ï‡L»«¿≈

Èelb‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CÈ‡ ,'‡‰»≈»ƒ¿«ƒ
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

'eÎ ‰„ÈÈ BÊ È‰L ‰iNÚ של ¬ƒ»∆¬≈¿ƒ»
ולכאורה  למטה מלמעלה האלוקי האור

בצד  מסויימת חלישות בזה יש

˜tÈÏ˙הקדושה. È‰ ,'a‰Â¿«¬≈¿ƒ«
ÚBÓÏ dt˜˙a ‡È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿«

'eÎ kÚÏe אלוקות של התגלות ¿«≈
BÏוקדושה. ‰Ú ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»»

‰Ún‰ .˙BeLz ' ‰"aw‰«»»¿««¬∆
ÌN ÈÓ ,‡e‰ '‡‰ ‰Ï‡L ÏÚ«¿≈»»ƒ»
ÈÎ‡ ‡Ï‰ 'B‚ Ì„‡Ï ‰t∆»»»¬…»…ƒ
Œ‰‡ÈÏ ÈeÏÈb‰ LLc ,'ÈÂ‰¬»»¿…∆«ƒƒ¿ƒ»
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ«

'eÎ ÔBÈÏÚ ˙k מעלתו גודל ומפני ∆∆∆¿
האור  את להשפיע ביכולתו ה'כתר' של

למדרגות  בי"ע.גם עולמות נחותות,

,‡e‰ 'a‰ ‰Ï‡L ÏÚ ‰Ún‰Â¿««¬∆«¿≈»«
LÁ B‡ Ìl‡ ÌeNÈ ÈÓB‡ 'B‚ ƒ»ƒ≈≈≈

˙BtÈÏw‰ ˙ÈL ÏBÚÙÏ Ca˙È BÁÎaL ,eÚ יוכלו שלא כך ƒ≈∆¿…ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ««¿ƒ
בקדושה. אור לתוספת להתנגד

e˙kM ‰Óe הפסוק eÈa,בהמשך ‰LÓ ÏÚ È‡˜ ,Áwt B‡ «∆»ƒ≈«»≈«…∆«≈
L„n‰ LeÈÙk51.‰ÚtÓ ÁzL Áwt EÓˆÚ ‰NÚ ÈÓ ¿≈«ƒ¿»ƒ»»«¿¿ƒ≈«∆ƒ¿«ƒ«¿…

הדברים  משמעות את ומבאר והולך

חסידות  È„ÈŒÏÚעלֿפי ,‰p‰c¿ƒ≈«¿≈
CkŒÁ‡ ‰È‰ ‰LÓ יציאת לאחר …∆»»««»

BzŒÔzÓc‰,מצרים  ÈeÏÈb‰«ƒ¿««»
‡t˙ Ê‡L כבד" עוד היה ולא ∆»ƒ¿«≈

לשון", וכבד ÈÙÏפה eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‡e‰ ‰LÓ ÏL BÈÚ ˜ÈÚL∆ƒ«ƒ¿»∆…∆
,Ï‡NÈÏ ‰Bz CÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈
ÔÎÏ ,BÈÚ ˜ÈÚ e‰fL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆ƒ«ƒ¿»»≈
eaÈc‰ ˙ÈÁa Ê‡ Ba ‰È‰»»»¿ƒ««ƒ

,‰Ùc האור שגילוי לעיל וכמבואר ¿∆
ספירת  ידי על בא למטה האלוקי

פה" "מלכות הנקראת המלכות

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb CÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒƒ¡…¿«»
Ï‡ ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èaƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¬»
ÔÈ„Ú ‰È‰ ‰BzŒÔzÓ Ì„B˜∆««»»»¬«ƒ

,ÔBLÏ „Îe ‰t „k וברוחניות ¿«∆¿«»
היתה  לא שעדיין ההמשכה היינו

למטה  הזו ÌbLוההתגלות ‡l‡∆»∆«
,'eÎ ‰t „k B˙BÈ‰a ולמרות ƒ¿¿«∆

הגלות  בעת שהיו וההסתרים ההעלמות

‰Cˆeבמצרים  L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿«
,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙ÚLa ‰˙È‰ d˙ÏÁ˙‰L∆«¿»»»»¿»ƒ¿«

,‰ÚtÓ ‰LÓ ˙ÁÈa היא שאף ¿ƒ«…∆ƒ«¿…
מגלות  יציאה מסויים במובן היתה

רצה  פרעה שהרי לחירות, מצרים

ÌNלהרגו  ÈÓ ‰"aw‰ BÏ Ó‡»««»»ƒ»
,Ì„‡Ï ‰t עניין את בו והמשיך ∆»»»

ÏÎeÈהדיבור  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«
˙BÈ‰Ï שעה לפי ÈeÏÈbלפחות ƒ¿ƒ

Œ‰‡ÈÏ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ«¿«¬ƒƒ¿ƒ»
Ï‡ ,Ï"pk ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»««¬»

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

      

ּדמלכּות  הּפה ּבחינת אצלֹו היה ׁשאז ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָמּתןּֿתֹורה,

ענין  ׁשּזהּו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָלהמׁשי

ועל  ּכמאמר ּבאצילּות,52מּתןּֿתֹורה, – ּתֹורת ְְְֲֲִַַַַַָָָ

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשיה  - למּטה 53ׁשּלּמדּתנּו עד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם והּנה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּטה.

ראׁשֹון  ּגֹואל ׁשהרי העתידה, ּבּגאּולה ּגם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָיהיה

אחרון  ּגֹואל ּגילּוי 54הּוא יהיה ׁשעלֿידֹו , ְֲִִֵֶֶַַָ

מּתןּֿתֹורה  ׁשּבׁשעת וכּידּוע למּטה, עד ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָּפנימּיּות

ּתֹורה  טעמי יתּגּלּו ּולעתיד ּדתֹורה, ּגליא אם ּכי נתּגּלה ענין 55לא והּוא , ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ

למּטה, יהיה והּגילּוי אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, עלֿידי ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּפנימּיּות

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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המזון.52) ברכת דש"פ 53)נוסח בשלום פדה וד"ה יוסי ר' פתח ד"ה וש"נ. .10 ע' תרצ"ו סה"מ ב. יז, עקב לקו"ת ראה

.(224 ע' ;204 ע' ריש (לעיל זו שנה פ"ה מט,54)ויצא ויחי להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ועוד.55)י. א. יז, צו לקו"ת ב. א, שה"ש פרש"י ראה
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העשייה. בעולם ביותר הנמוכות

˙l‡‚a ‰È‰L ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆»»ƒ¿À«
‰Ïe‡ba Ìb ‰È‰È Ck ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ»ƒ¿∆««¿»

È‰L ,‰„È˙Ú‰ חכמינו כמאמר »¬ƒ»∆¬≈
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ÔÂÁ‡ Ï‡Bb54, שעל ידו וכשם ≈«¬
תורה  במתן בעולם אלוקות גילוי היה
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..." מיין") דודיך טובים "כי הכתוב (על השירים' 'שיר בתחילת רש"י כפירוש

עליהם  ערבים עודם דודים ואותם פנים אל פנים עמהם ודבר תורתו להם שנתן

להופיע  מאתו ומובטחים שעשוע מכל

טעמיה  סוד להם לבאר עליהם עוד

לקיים  פניו ומחלים צפונותיה ומסתר

eiÓÈt˙דברו" ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‰lb˙zL ‰Bz‰«»∆ƒ¿«∆«¿≈
ÈeÏÈb‰Â ,ÔBÁ‡ Ï‡Bb ,‰LÓ…∆≈«¬¿«ƒ
פנימיות  ידי על בעולם האלוקות של
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח טבת, תש"כ

ברוקלין.

האברך ישכר דוב שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתביו מו' וכ"א טבת, המשך הדו"ח מהפעולות בעיר גנים, שנתקלו בכמה 

קישוים וכו'.

ויהי רצון שכמו בהנ"ל ראו הצלחה למעלה מהמשוער, יווכחו שזוהי הוראה נוספת שהקישוים 

שפוגשים בעבודה הק' דהפצת המעינות חוצה והפצת היהדות בכלל, אין זה אלא נסיון, וענין נסיון 

ה"ז כמ"ש כי מנסה וגו' וכפירוש רבנו הזקן מנסה מל' ארים נס, הגבהה, ושבודאי שכל הלוקח חלק 

בכהנ"ל - פועל זה הגבהה בכל עניניו וגם בעניניו הפרטים. וכלשון רבנו הזקן, נעשים מוחו ולבו זכים 

אלף פעמים ככה, ואז הרי מוסיפים אומץ עוד יותר בפעולות האמורות, והענינים מסתדרים באופן 

דהליכה מחיל אל חיל.

ומובן שמרשותו ומזכותו למסור כל האמור לכל המשתתפים בפעולות בביסוס המוסדות הק' 

ובהפצת המעינות, ויהי רצון שיהיו דבריו יוצאים מן הלב ויכנסו ללב השומעים.

בבכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר



יח

        
מוגה  בלתי

 שמות 1הספר "ואלה ההתחלה: ע"פ – לכאורה "שמות", בשם נקרא תורה חומשי מחמשה השני
התוכן  את מבטא זה ששם לומר, בהכרח כן, נקרא הספר שכל כיון אבל, מצרימה". הבאים ישראל בני

הספר  של התחלתו.2הכללי רק ולא ,
וידועה  למצרים. שבאו ישראל בני של שמותיהם נימנו שמות דספר הראשונה הפרשה בהתחלת

בזה  לחזור 3הקושיא התורה צריכה מה ולשם ויגש, בפ' יותר , בפרטיות ואדרבה כבר, נימנו אלו שמות :
שמות? בפ' ולמנותם

הי' וא"כ, וישלח, ובפ' ויצא בפ' כבר נזכרו יעקב בני של שמותיהם להבין: צריך ויגש בפ' וגם
יודעים  היו שלא אף – הם מי כבר יודעים והיו למצרים, באו ובניו שיעקב בקיצור ויגש בפ' לומר מספיק

בפרטיות? למנותם התורה צריכה ולמה – יעקב של הנכדים שמות

איתא  מצרים 4במדרש גלות של שנים ועשר המאתיים שכל לרמז, כדי שמותיהם, את מונה שהתורה ,
בבואם  להם שהיו שמות אותם שמם"; את שינו "לא – שמותיהם את שישנו ישראל בני על השפיעו לא
להורות  כדי למצרים, בבואם שמותיהם את התורה מדגישה ולכן משם. בצאתם אצלם נשארו למצרים,

מצרים. ביציאת שלאח"ז בסדרות שנקראים כפי ישראל בני של השמות אותם אלו שאכן

בעת  ישראל לבני שהיו השמות הם  אלו תספר שהתורה כך על מספיק ביאור זה אין לכאורה אבל
את  שינו שלא לדעת רק נוגע המדרש פירוש לפי הלאה; וכן שמעון" "ראובן – למצרים ירידתם
שמעון  "ראובן היו ששמותיהם ומספרת ישראל", בני שמות "ואלה אומרת שהתורה וכיון שמותיהם.
שהרי  שמם", את שינו "שלא הידיעה מלבד מיוחדת, כוונה יש השמות פרטי במנין שגם מובן, וגו'",

בדיוק. הכל בתורה

 במדרש איתא כאן 5עוד נאמר השמים, כצבא ישראל הן "שקולים שמות": "ואלה הפסוק על
שנאמר  שמות, בכוכבים ונאמר כשירדו 6שמות, הקב"ה אף יקרא. שמות לכולם לכוכבים מספר מונה

שמות  ואלה הה"ד לכולם, שמות קרא לכוכבים משולים שהם ולפי היו, כמה מספרם מנה למצרים ישראל
וגו'". ישראל בני

בגלות  הולכים ישראל בני כאשר חשיבותם: את לבטא בכדי בשמות כאן קראם שהקב"ה כלומר,
שכן, יבטלו. לא בגלות שגם כדי בשמות, וקוראם הקב"ה אותם מונה ולכן שם, להאבד ח"ו הם עלולים

בטל" לא שבמנין "דבר 7"דבר מכמו יתרה חשיבות שזוהי בשם, הנקרא דבר נאבד שלא ומכלֿשכן ,
.8שבמנין"

לעניים. ושייך שכחה זו הרי בשדה, פירות או תבואה שוכח בעה"ב שכאשר שכחה, בדין שמצינו וכפי
המשנה  כלשון בשם, הנקרא דבר שוכח כאשר כלומר,9אבל שכחה. זו אין – שם" לו שיש זית "כל :

בגלל  כי לעניים, הפקר שנעשים השכחות, כל כמו זה אין בעה"ב, שכחו ובחיצוניות שעה שלפי הגם
מעולם. בעה"ב שכחו לא ובפנימיות אמיתית, שכחה זו אין חשיבותו
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(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 843 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפסה

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה
בהן 2) יש הקדושים הספרים בכל פ"כ: תדשא מדרש ראה

שמו  נקרא למה כו' שמם ונקרא נכתבו למה ודיעה בינה חכמה
כו'. בראשית

ובכ"מ.3) פרשתנו. ריש חיים ותורת אור תורה
בעל 4) ג"כ וראה מדרש. בשם פרשתנו ריש רזא פענח

כאן. הטורים

ג.5) פ"א, שמו"ר
ד.6) קמז, תהלים
ס"א.7) סק"י יו"ד שו"ע ב. ג, ביצה
לו 8) שיש דבר שם). (רמ"א בטל לא מדרבנן – שבמנין דבר

– שכחה אינו שם
פ"ה נלמד עניים מתנות הל' (רמב"ם מדאורייתא – הכתוב מן

הכ"ג).
מ"א.9) פ"ז פאה

       

שכחני" וה' ה' עזבני ציון "ותאמר ח"ו, שכחה כמו בחיצוניות שנראה הגלות, בענין הוא הרי 10וכן ,
להיות  או ליבטל יכולים ישראל בני אין לכולם", שמות קרא ש"הקב"ה חשוב, דבר הם ישראל שבני כיון

לעולם. אותם שוכח אינו שהקב"ה כיון ח"ו, הפקר

השמש  גם נכללים שבזה סתם, השמים לצבא ישראל בני את המדרש משוה שבתחלה אף – ולכן
מעלה  לכוכבים יש גופא השמים בצבא כי לכוכבים", "משולים ישראל שבני המדרש מסיים – והירח

כתיב  וירח בשמש כי וירח, שמש לעד,11לגבי קיימים הכוכבים ואילו החמה", ובושה הלבנה "וחפרה :
ישראל  בני .12וכמו"כ

כמ"פ  המדובר בנוג 13וע"פ גם הוא כן – ביניהם שייכות יש אחד פסוק על שונים לשני שפירושים ע
נתן  גופא וזה בטל; שאינו חשוב דבר נעשו בשמות, ישראל בני את קרא שהקב"ה עי"ז הנ"ל: מדרשים
ויצאו  עליהם, פעלה לא מצרים שגלות היינו, שמם", את שינו "שלא הב') במדרש (כמ"ש הכח את להם

לשם. שבאו שמות באותם משם

 ישנו דיוק איתא 14עוד לבוראם". "דומים שצדיקים מרומז שבו וגו'", שמות "ואלה בפסוק
ושמו 15במדרש  – קודמין שמן הצדיקים אבל וכו', שמו נבל שמו, גלית – לשמן קודם הן "הרשעים :

שנאמר  לבוראם, דומין וכו', ישי ושמו שאול, ושמו מרומז 16קיש, זה וענין להם", נודעתי לא הוי' ושמי
וגו'". שמעון "ראובן עצמם, השבטים – ואח"כ וגו'", שמות "ואלה נאמר תחילה זה: בפסוק גם

שינו  ו"לא לכוכבים", "משולים ישראל שבני שזה – במדרש הנ"ל הפירושים לשני שייך זה רמז וגם
לבוראם". "דומים צדיקים, ישראל, שבני מזה בא שמם", את

 מקומות בריבוי בחסידות רק 17מבואר הוא העולם, את ולהוות להחיות שנמשך האלקי שהאור ,
בלבד  הארה שהוא הקב"ה, של "שם" המלך 18בחינת של שמו שרק עליהם", נקרא שמו "מלך וכמאמר .

להתקשר  יוכל שהזולת כדי רק הוא אלא בו, הנקרא של להעצם נוגע אינו השם והרי מדינתו, על נקרא
אליו. ערך שום להנבראים ואין ומובדל, קדוש הוא עצמו הקב"ה אבל עמו.

ממש" ממעל אלקה "חלק להיותם ית', עצמותו עם נש"י של ההתקשרות אין 19ומצד העולמות כל הרי ,
הארה  רק זה הרי בגוף, מהנשמה שנמשך ומה בנש"י. ומושג תפיסא להם אין הנבראים וכל ערך, להם

כמ"ש  ישראל, בני לכל בזה שהכוונה – צדיקים כאמור, כי "דומים 20מהנשמה, – צדיקים" כולם "ועמך
מהנשמ  הארה רק בהגוף נמשך כך בעולם, נמשכת מהבורא הארה שרק וכשם שהגוף 21ה לבוראם", כיון ,

הנשמה  עצם את להכיל כלי .22אינו

באו  נש"י, של הארה ה"שמות", רק – מצרימה" הבאים ישראל בני שמות "ואלה בפסוק הרמז וזהו
הנשמה  עצם אבל וגבול), מיצר מלשון (מצרים בפרט הגלות ושל בכלל עוה"ז של בהגבלות למצרים,

בגלות. לבוא יכולה אינה

שלא  התוקף בה שיהי' הנשמה בהארת כח נותן זה הרי גלות, שייך לא עצמה הנשמה שעל וכיון
ובגלות. למטה בירידתה גם בשלימות ולהשאר וההסתרים, מההעלמות להתפעל
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יד.10) מט, ישעי'
כג.11) כד, שם
יד.12) פ"א, דב"ר
(13.782 ע' ח"ג לקו"ש ראה
פרשתנו.14) ריש אוה"ת ראה
ה.15) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות

ב. פ"ו, אסת"ר
ו.16) ג, וארא
ובכ"מ.17) ד. עו, משפטים תו"א ראה
וכמ"ש 18) ושמים", ארץ על "הודו יג) קמח, (תהלים כמ"ש

מלשון  ברוך ועד", לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך א) נו, (פסחים

שההמשכה  היינו, ובכ"מ), ב. מז, ויחי תו"א (ראה המשכה
בלתי  (מהנחה מלכותו כבוד שם מבחינת רק היא ועד" "לעולם

מוגה).
רפ"ב.19) תניא
חלק.20) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
כו'.21) נשמה אף כו' הקב"ה מה א): (יו"ד, ברכות ראה
וש"נ)22) .57 ע' ריש חי"א תו"מ (ראה לזה הראי' וכידוע

ומכ"ש  יב), פס"ח, ב"ר (ראה עומד" עולם בשליש ד"מלאך מהא
– הגוף ועאכו"כ – העולם אין ממלאך, למעלה שהיא שנשמה

מוגה). בלתי (מהנחה להכילה יכול



יט

        
מוגה  בלתי

 שמות 1הספר "ואלה ההתחלה: ע"פ – לכאורה "שמות", בשם נקרא תורה חומשי מחמשה השני
התוכן  את מבטא זה ששם לומר, בהכרח כן, נקרא הספר שכל כיון אבל, מצרימה". הבאים ישראל בני

הספר  של התחלתו.2הכללי רק ולא ,
וידועה  למצרים. שבאו ישראל בני של שמותיהם נימנו שמות דספר הראשונה הפרשה בהתחלת

בזה  לחזור 3הקושיא התורה צריכה מה ולשם ויגש, בפ' יותר , בפרטיות ואדרבה כבר, נימנו אלו שמות :
שמות? בפ' ולמנותם

הי' וא"כ, וישלח, ובפ' ויצא בפ' כבר נזכרו יעקב בני של שמותיהם להבין: צריך ויגש בפ' וגם
יודעים  היו שלא אף – הם מי כבר יודעים והיו למצרים, באו ובניו שיעקב בקיצור ויגש בפ' לומר מספיק

בפרטיות? למנותם התורה צריכה ולמה – יעקב של הנכדים שמות

איתא  מצרים 4במדרש גלות של שנים ועשר המאתיים שכל לרמז, כדי שמותיהם, את מונה שהתורה ,
בבואם  להם שהיו שמות אותם שמם"; את שינו "לא – שמותיהם את שישנו ישראל בני על השפיעו לא
להורות  כדי למצרים, בבואם שמותיהם את התורה מדגישה ולכן משם. בצאתם אצלם נשארו למצרים,

מצרים. ביציאת שלאח"ז בסדרות שנקראים כפי ישראל בני של השמות אותם אלו שאכן

בעת  ישראל לבני שהיו השמות הם  אלו תספר שהתורה כך על מספיק ביאור זה אין לכאורה אבל
את  שינו שלא לדעת רק נוגע המדרש פירוש לפי הלאה; וכן שמעון" "ראובן – למצרים ירידתם
שמעון  "ראובן היו ששמותיהם ומספרת ישראל", בני שמות "ואלה אומרת שהתורה וכיון שמותיהם.
שהרי  שמם", את שינו "שלא הידיעה מלבד מיוחדת, כוונה יש השמות פרטי במנין שגם מובן, וגו'",

בדיוק. הכל בתורה

 במדרש איתא כאן 5עוד נאמר השמים, כצבא ישראל הן "שקולים שמות": "ואלה הפסוק על
שנאמר  שמות, בכוכבים ונאמר כשירדו 6שמות, הקב"ה אף יקרא. שמות לכולם לכוכבים מספר מונה

שמות  ואלה הה"ד לכולם, שמות קרא לכוכבים משולים שהם ולפי היו, כמה מספרם מנה למצרים ישראל
וגו'". ישראל בני

בגלות  הולכים ישראל בני כאשר חשיבותם: את לבטא בכדי בשמות כאן קראם שהקב"ה כלומר,
שכן, יבטלו. לא בגלות שגם כדי בשמות, וקוראם הקב"ה אותם מונה ולכן שם, להאבד ח"ו הם עלולים

בטל" לא שבמנין "דבר 7"דבר מכמו יתרה חשיבות שזוהי בשם, הנקרא דבר נאבד שלא ומכלֿשכן ,
.8שבמנין"

לעניים. ושייך שכחה זו הרי בשדה, פירות או תבואה שוכח בעה"ב שכאשר שכחה, בדין שמצינו וכפי
המשנה  כלשון בשם, הנקרא דבר שוכח כאשר כלומר,9אבל שכחה. זו אין – שם" לו שיש זית "כל :

בגלל  כי לעניים, הפקר שנעשים השכחות, כל כמו זה אין בעה"ב, שכחו ובחיצוניות שעה שלפי הגם
מעולם. בעה"ב שכחו לא ובפנימיות אמיתית, שכחה זו אין חשיבותו
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(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 843 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפסה

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה
בהן 2) יש הקדושים הספרים בכל פ"כ: תדשא מדרש ראה

שמו  נקרא למה כו' שמם ונקרא נכתבו למה ודיעה בינה חכמה
כו'. בראשית

ובכ"מ.3) פרשתנו. ריש חיים ותורת אור תורה
בעל 4) ג"כ וראה מדרש. בשם פרשתנו ריש רזא פענח

כאן. הטורים

ג.5) פ"א, שמו"ר
ד.6) קמז, תהלים
ס"א.7) סק"י יו"ד שו"ע ב. ג, ביצה
לו 8) שיש דבר שם). (רמ"א בטל לא מדרבנן – שבמנין דבר

– שכחה אינו שם
פ"ה נלמד עניים מתנות הל' (רמב"ם מדאורייתא – הכתוב מן

הכ"ג).
מ"א.9) פ"ז פאה

       

שכחני" וה' ה' עזבני ציון "ותאמר ח"ו, שכחה כמו בחיצוניות שנראה הגלות, בענין הוא הרי 10וכן ,
להיות  או ליבטל יכולים ישראל בני אין לכולם", שמות קרא ש"הקב"ה חשוב, דבר הם ישראל שבני כיון

לעולם. אותם שוכח אינו שהקב"ה כיון ח"ו, הפקר

השמש  גם נכללים שבזה סתם, השמים לצבא ישראל בני את המדרש משוה שבתחלה אף – ולכן
מעלה  לכוכבים יש גופא השמים בצבא כי לכוכבים", "משולים ישראל שבני המדרש מסיים – והירח

כתיב  וירח בשמש כי וירח, שמש לעד,11לגבי קיימים הכוכבים ואילו החמה", ובושה הלבנה "וחפרה :
ישראל  בני .12וכמו"כ

כמ"פ  המדובר בנוג 13וע"פ גם הוא כן – ביניהם שייכות יש אחד פסוק על שונים לשני שפירושים ע
נתן  גופא וזה בטל; שאינו חשוב דבר נעשו בשמות, ישראל בני את קרא שהקב"ה עי"ז הנ"ל: מדרשים
ויצאו  עליהם, פעלה לא מצרים שגלות היינו, שמם", את שינו "שלא הב') במדרש (כמ"ש הכח את להם

לשם. שבאו שמות באותם משם

 ישנו דיוק איתא 14עוד לבוראם". "דומים שצדיקים מרומז שבו וגו'", שמות "ואלה בפסוק
ושמו 15במדרש  – קודמין שמן הצדיקים אבל וכו', שמו נבל שמו, גלית – לשמן קודם הן "הרשעים :

שנאמר  לבוראם, דומין וכו', ישי ושמו שאול, ושמו מרומז 16קיש, זה וענין להם", נודעתי לא הוי' ושמי
וגו'". שמעון "ראובן עצמם, השבטים – ואח"כ וגו'", שמות "ואלה נאמר תחילה זה: בפסוק גם

שינו  ו"לא לכוכבים", "משולים ישראל שבני שזה – במדרש הנ"ל הפירושים לשני שייך זה רמז וגם
לבוראם". "דומים צדיקים, ישראל, שבני מזה בא שמם", את

 מקומות בריבוי בחסידות רק 17מבואר הוא העולם, את ולהוות להחיות שנמשך האלקי שהאור ,
בלבד  הארה שהוא הקב"ה, של "שם" המלך 18בחינת של שמו שרק עליהם", נקרא שמו "מלך וכמאמר .

להתקשר  יוכל שהזולת כדי רק הוא אלא בו, הנקרא של להעצם נוגע אינו השם והרי מדינתו, על נקרא
אליו. ערך שום להנבראים ואין ומובדל, קדוש הוא עצמו הקב"ה אבל עמו.

ממש" ממעל אלקה "חלק להיותם ית', עצמותו עם נש"י של ההתקשרות אין 19ומצד העולמות כל הרי ,
הארה  רק זה הרי בגוף, מהנשמה שנמשך ומה בנש"י. ומושג תפיסא להם אין הנבראים וכל ערך, להם

כמ"ש  ישראל, בני לכל בזה שהכוונה – צדיקים כאמור, כי "דומים 20מהנשמה, – צדיקים" כולם "ועמך
מהנשמ  הארה רק בהגוף נמשך כך בעולם, נמשכת מהבורא הארה שרק וכשם שהגוף 21ה לבוראם", כיון ,

הנשמה  עצם את להכיל כלי .22אינו

באו  נש"י, של הארה ה"שמות", רק – מצרימה" הבאים ישראל בני שמות "ואלה בפסוק הרמז וזהו
הנשמה  עצם אבל וגבול), מיצר מלשון (מצרים בפרט הגלות ושל בכלל עוה"ז של בהגבלות למצרים,

בגלות. לבוא יכולה אינה

שלא  התוקף בה שיהי' הנשמה בהארת כח נותן זה הרי גלות, שייך לא עצמה הנשמה שעל וכיון
ובגלות. למטה בירידתה גם בשלימות ולהשאר וההסתרים, מההעלמות להתפעל
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יד.10) מט, ישעי'
כג.11) כד, שם
יד.12) פ"א, דב"ר
(13.782 ע' ח"ג לקו"ש ראה
פרשתנו.14) ריש אוה"ת ראה
ה.15) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות

ב. פ"ו, אסת"ר
ו.16) ג, וארא
ובכ"מ.17) ד. עו, משפטים תו"א ראה
וכמ"ש 18) ושמים", ארץ על "הודו יג) קמח, (תהלים כמ"ש

מלשון  ברוך ועד", לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך א) נו, (פסחים

שההמשכה  היינו, ובכ"מ), ב. מז, ויחי תו"א (ראה המשכה
בלתי  (מהנחה מלכותו כבוד שם מבחינת רק היא ועד" "לעולם

מוגה).
רפ"ב.19) תניא
חלק.20) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
כו'.21) נשמה אף כו' הקב"ה מה א): (יו"ד, ברכות ראה
וש"נ)22) .57 ע' ריש חי"א תו"מ (ראה לזה הראי' וכידוע

ומכ"ש  יב), פס"ח, ב"ר (ראה עומד" עולם בשליש ד"מלאך מהא
– הגוף ועאכו"כ – העולם אין ממלאך, למעלה שהיא שנשמה

מוגה). בלתי (מהנחה להכילה יכול



כ       

 לאידך גם הוא כן – הנשמה בהארת תוקף נותנת בגוף, מירידה שלמעלה הנשמה, שעצם כשם
ירידת  תכלית הנשמה. בעצם גם עילוי פועלת בגוף, למטה שבאה הנשמה, הארת של העבודה גיסא:

וידוע  מהירידה. להנשמה שיש העלי' בשביל היא למטה הנשמה,23הנשמה בהארת רק לא היא זו שעלי'
של  העבודה (ללא עצמה שמצד כזו, למדריגה ומגעת מתעלית למעלה, שהיא כמו הנשמה עצם גם אלא

אלי'. להגיע יכולה היתה לא בגוף) הנשמה הארת
("רירט  נוגע שהשם לפי היא, בהעצם, גם עלי' לפעול יכולה הנשמה של השם שההארה, לכך הסיבה
בכל  נפנה אזי בשמו, לאדם קורין שכאשר רואים, שאנו וכפי בלבד. הארה היותו עם בהעצם, ָאן")
כחות  האדם אצל פועלים אין (שאז חזקה מהתעלפות אדם לעורר העצות שאחת ידוע, וכמו"כ עצמותו.
עצם  את מעוררים שעי"ז תורה, ע"פ לו שקורין שמו המתעלף של באזנו לומר היא, הנפש) של הגלויים

בהגוף  ויפעל ויחי' שיחזור .24הנפש,

שבו  הזה, בעולם היותם עם – בעולם ישראל בני עבודת ע"י לבוראם: הצדיקים דומים בזה וגם
רז"ל  כמאמר בעצמו, להקב"ה רוח נחת נעשה – מאלקות הארה רק הקב"ה 25מאירה לפני", רוח "נחת

רצוני. את עשו ישראל שבני ית', עצמותו בעצמי, בשבילי רוח נחת זוהי אומר:

.אחד כל של בעולם והחלק הבהמית ונפש הגוף בבירור להיות צריכה בגוף למטה העבודה
ל  שאין בלבד זו הבהמית,לא ונפש הגוף של וההסתרים ההפרעות כל עם להתחשב ואין התפעל

העבודה  אלא ישראל; בני כל שוים שבזה – המצוות וקיום התורה דלימוד הנשמה בעניני בתוקף ולעסוק
יש  שבזה – לאלקות כלי שיהיו בעולם, וחלקו הבהמית ונפש הגוף את ולשנות לברר גם להיות צריכה
שלו. בעולם והחלק שלו, הבהמית נפש שלו, הגוף עם לעבוד שצריך כיון שלו, עבודה אופן אחד לכל

על  מורה יהודי של שמו וגו'": שמעון "ראובן ישראל, בני של השמות את התורה מדגישה ולכן
ודוקא  ציור, לה שאין כיון שם, לה אין עצמה הנשמה בגוף . התקשרותה ע"י בנשמתו שנעשה הציור

ושם  ציור מקבלת הגוף עם התקשרותה מיוחד,26מצד ציור אחד לכל יש מחבירו, מחולק גוף שכל וכיון .
מישראל. כאו"א של המיוחד העבודה אופן על גם שמרמז מיוחד, ושם

הגוף  את לברר מישראל אחד כל של המיוחדת העבודה ע"י אלו, ישראל" בני "שמות ע"י ודוקא
ע"י  שנעשית העלי' – מצרימה" ד"הבאים התכלית נשלמה בעולם, שלו החלק ואת שלו, הבהמית ונפש

הירידה.

 ספר של הכללי תוכנו מתבטא זה שבשם כיון "שמות", בשם נקרא זה שספר הטעם גם יובן עפ"ז
זה:

הישר" "ספר נקרא (בראשית) הראשון "ישרים"27הספר שנקראים האבות, אודות מדובר שבו לפי ,28,
מצרים. גלות עדיין התחילה לא למצרים, בא יעקב כאשר אמיתי. גלות של הענין שייך הי' לא שאצלם

במדרש  איתא מזה, לפי 29יתירה והיינו, מצרים", של משוי להם הי' לא קיים הי' שיוסף זמן "כל :
וכתיב  בגלות, מלהיות נעלים היו עניני 30שהאבות וגילה המשיך יוסף – יוסף" יעקב תולדות "ואלה

אצל 31יעקב  אז, התחילה ולכן הגלות. משא התחיל שאז משוי", עליהם "נתנו – יוסף" "מת כאשר ורק .
מצרים. ליציאת שהביאה והעבודה בגלות, הירידה – ישראל" בני ד"שמות העבודה הבנים,

של  העבודה אופן כללות על מורה זה ששם כיון – הספר תוכן לכללות "שמות" השם נוגע ולכן
בגלות: שבאים הבנים
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ד 23) ע' תש"ט (סה"מ ופ"ג פ"ב תש"ט היום זה ד"ה ראה
ואילך).
יז).24) ע' שם (סה"מ פי"א תש"ט המיצר מן ד"ה
ח.25) כח, פינחס ז. טו, שלח ספרי
ג).26) (סז, בלק לקו"ת

יג.27) יו"ד, יהושע
א.28) כה, ע"ז
ד.29) פ"א, שמו"ר
ב.30) לז, וישב
וש"נ.31) .832 ע' .805 ע' ח"ג לקו"ש ראה

       

בגלות, מלהיות למעלה שהיא כיון הנשמה, ועצם הנשמה; מעצם הארה שם, רק נמצא בגלות א)
הנשמה. דהארת בעבודה כח היא נותנת

בעולם, וחלקו הבהמית נפש הגוף, את ולהעלות לברר דשם, בהבחינה להיות צריכה העבודה ב)
בתוכם" "ושכנתי משכן, לעשיית עד – הנשמה בעצם גם והעלי' מצרים יציאת נעשית בתוך 32שעי"ז –

ואחד. אחד כל

:ומקום דור לכל נצחית, הוראה זה בענין גם יש התורה, סיפורי ככל
שאסור  ובודאי להתיירא לו שאין לדעת, יהודי צריך הגלות, של קשים היותר ובמצבים הזמנים בכל
להעלים  אחד אף יכול לא ועליו בגלות, לא פעם אף הוא יהודי של שהעצם כיון ח"ו, להתייאש לו

ולהסתיר.

הפרטית  עבודתו את ולמלא מהגלות, להתפעל שלא למטה להיהודי כח גם נותן העצם מזה: יתירה
שמביאה  עבודה – עבודה") גרויסע א ("גאר ביותר גדולה ועבודה בעולם, וחלקו הבהמית ונפשו ַָבגופו

בתוכם"; "ושכנתי – ועד הנשמה, בעצם  גם עלי' לידי

ממש. בקרוב השלימה בגאולה שתתגלה

***

,טבת כ"ד הי' שבת ומוצאי טבת, בכ"ג חל השבת שיום – תקע"ג בשנת כמו היא זו שנה קביעות
פיענא  בכפר הזקן רבינו של הסתלקותו היתה .33שאז

השפלה 34ישנם  נפש אגה"ק הזקן: רבינו הסתלקות קודם פיענא, בכפר שהיו ענינים אגה"ק 35כמה ,
וחיוהי  ועוד 36איהו ,37.

מכתב  ה"ביכלאך" בא' ישנו – אז שהיו נ"ע 38מהענינים הצ"צ אדמו"ר וז"ל:39מכ"ק ,

המגיד  הרב בשם פיענא בכפר הזקן מרבינו "שמעתי

ובשנת  לפנ"ז. או תקל"ג בשנת מהמגיד הזקן רבינו זאת שמע וא"כ, תקל"ג, בשנת נסתלק (המגיד –
דרבי' אדעתא שקאי שנין ארבעין לאחר –40תקע"ג, להצ"צ) זאת גילה ,

לו 41עה"פ  מראין כך מלמטה מראה שהאדם המדה שכפי מלמעלה, עליו אדם כמראה דמות
עד 42מלמעלה  לי והמתין ערבית, בתפלת שחורה מרה משום בו שיש ניגון מלשורר אותי מנע ולכן .

ז"ל". הה"מ בשם הנ"ל התורה לי אמר ואח"כ תפלתי, את שסיימתי

בשמחה" זיין מען "זאל שליט"א:) אדמו"ר כ"ק כזו.43(וסיים תנועה מלמעלה גם יראו ואז , ָ

***

 נעשה 44בפסוק העינוי שע"י הפירוש מהו להבין: צריך – יפרוץ" וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר
ו"יפרוץ"? "ירבה"
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ח.32) כה, תרומה
ובסו"ס 33) בהקדמה. לשון במענה הנדפס הצ"צ לשון ראה

תיא, – תשנ"ב (בהוצאת א תמב, תשל"ב) (קה"ת, להצ"צ פס"ד
ב).

שליט"א 34) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סיום עד מכאן
עוד  ניתוספו זו במהדורא .1262 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה
(35.184 ס"ע חי"ג תו"מ וראה א. תקצז, ח"ד בלקו"ד נדפסה

וש"נ.
לד"ה 36) ביאור וראה ס"כ. התניא שבסו"ס באגה"ק נדפסה

א)). (קע, בסופו להצ"צ בסהמ"צ (נדפס ספ"א ושבתה
מוגה).37) בלתי (מהנחה יחדיו ללקטם הי' הראוי ומן
מוגה).38) בלתי (מהנחה מרהֿשחורה בעל שהי' לא' שכתבו
קלים 39) בשינויים ב', הצ"צ, אגרות שערים מאה בס' נדפס

וש"נ). ד. אגרת (קה"ת) ח"א הצ"צ אדמו"ר (אג"ק
רע"ב.40) ה, ע"ז
כו.41) א, יחזקאל
ב.42) קפד, מזח"ב להעיר
מוגה).43) בלתי (מהנחה שמח ניגון וינגנו
יב.44) א, פרשתנו



כי        

 לאידך גם הוא כן – הנשמה בהארת תוקף נותנת בגוף, מירידה שלמעלה הנשמה, שעצם כשם
ירידת  תכלית הנשמה. בעצם גם עילוי פועלת בגוף, למטה שבאה הנשמה, הארת של העבודה גיסא:

וידוע  מהירידה. להנשמה שיש העלי' בשביל היא למטה הנשמה,23הנשמה בהארת רק לא היא זו שעלי'
של  העבודה (ללא עצמה שמצד כזו, למדריגה ומגעת מתעלית למעלה, שהיא כמו הנשמה עצם גם אלא

אלי'. להגיע יכולה היתה לא בגוף) הנשמה הארת
("רירט  נוגע שהשם לפי היא, בהעצם, גם עלי' לפעול יכולה הנשמה של השם שההארה, לכך הסיבה
בכל  נפנה אזי בשמו, לאדם קורין שכאשר רואים, שאנו וכפי בלבד. הארה היותו עם בהעצם, ָאן")
כחות  האדם אצל פועלים אין (שאז חזקה מהתעלפות אדם לעורר העצות שאחת ידוע, וכמו"כ עצמותו.
עצם  את מעוררים שעי"ז תורה, ע"פ לו שקורין שמו המתעלף של באזנו לומר היא, הנפש) של הגלויים

בהגוף  ויפעל ויחי' שיחזור .24הנפש,

שבו  הזה, בעולם היותם עם – בעולם ישראל בני עבודת ע"י לבוראם: הצדיקים דומים בזה וגם
רז"ל  כמאמר בעצמו, להקב"ה רוח נחת נעשה – מאלקות הארה רק הקב"ה 25מאירה לפני", רוח "נחת

רצוני. את עשו ישראל שבני ית', עצמותו בעצמי, בשבילי רוח נחת זוהי אומר:

.אחד כל של בעולם והחלק הבהמית ונפש הגוף בבירור להיות צריכה בגוף למטה העבודה
ל  שאין בלבד זו הבהמית,לא ונפש הגוף של וההסתרים ההפרעות כל עם להתחשב ואין התפעל

העבודה  אלא ישראל; בני כל שוים שבזה – המצוות וקיום התורה דלימוד הנשמה בעניני בתוקף ולעסוק
יש  שבזה – לאלקות כלי שיהיו בעולם, וחלקו הבהמית ונפש הגוף את ולשנות לברר גם להיות צריכה
שלו. בעולם והחלק שלו, הבהמית נפש שלו, הגוף עם לעבוד שצריך כיון שלו, עבודה אופן אחד לכל

על  מורה יהודי של שמו וגו'": שמעון "ראובן ישראל, בני של השמות את התורה מדגישה ולכן
ודוקא  ציור, לה שאין כיון שם, לה אין עצמה הנשמה בגוף . התקשרותה ע"י בנשמתו שנעשה הציור

ושם  ציור מקבלת הגוף עם התקשרותה מיוחד,26מצד ציור אחד לכל יש מחבירו, מחולק גוף שכל וכיון .
מישראל. כאו"א של המיוחד העבודה אופן על גם שמרמז מיוחד, ושם

הגוף  את לברר מישראל אחד כל של המיוחדת העבודה ע"י אלו, ישראל" בני "שמות ע"י ודוקא
ע"י  שנעשית העלי' – מצרימה" ד"הבאים התכלית נשלמה בעולם, שלו החלק ואת שלו, הבהמית ונפש

הירידה.

 ספר של הכללי תוכנו מתבטא זה שבשם כיון "שמות", בשם נקרא זה שספר הטעם גם יובן עפ"ז
זה:

הישר" "ספר נקרא (בראשית) הראשון "ישרים"27הספר שנקראים האבות, אודות מדובר שבו לפי ,28,
מצרים. גלות עדיין התחילה לא למצרים, בא יעקב כאשר אמיתי. גלות של הענין שייך הי' לא שאצלם

במדרש  איתא מזה, לפי 29יתירה והיינו, מצרים", של משוי להם הי' לא קיים הי' שיוסף זמן "כל :
וכתיב  בגלות, מלהיות נעלים היו עניני 30שהאבות וגילה המשיך יוסף – יוסף" יעקב תולדות "ואלה

אצל 31יעקב  אז, התחילה ולכן הגלות. משא התחיל שאז משוי", עליהם "נתנו – יוסף" "מת כאשר ורק .
מצרים. ליציאת שהביאה והעבודה בגלות, הירידה – ישראל" בני ד"שמות העבודה הבנים,

של  העבודה אופן כללות על מורה זה ששם כיון – הספר תוכן לכללות "שמות" השם נוגע ולכן
בגלות: שבאים הבנים
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ד 23) ע' תש"ט (סה"מ ופ"ג פ"ב תש"ט היום זה ד"ה ראה
ואילך).
יז).24) ע' שם (סה"מ פי"א תש"ט המיצר מן ד"ה
ח.25) כח, פינחס ז. טו, שלח ספרי
ג).26) (סז, בלק לקו"ת

יג.27) יו"ד, יהושע
א.28) כה, ע"ז
ד.29) פ"א, שמו"ר
ב.30) לז, וישב
וש"נ.31) .832 ע' .805 ע' ח"ג לקו"ש ראה

       

בגלות, מלהיות למעלה שהיא כיון הנשמה, ועצם הנשמה; מעצם הארה שם, רק נמצא בגלות א)
הנשמה. דהארת בעבודה כח היא נותנת

בעולם, וחלקו הבהמית נפש הגוף, את ולהעלות לברר דשם, בהבחינה להיות צריכה העבודה ב)
בתוכם" "ושכנתי משכן, לעשיית עד – הנשמה בעצם גם והעלי' מצרים יציאת נעשית בתוך 32שעי"ז –

ואחד. אחד כל

:ומקום דור לכל נצחית, הוראה זה בענין גם יש התורה, סיפורי ככל
שאסור  ובודאי להתיירא לו שאין לדעת, יהודי צריך הגלות, של קשים היותר ובמצבים הזמנים בכל
להעלים  אחד אף יכול לא ועליו בגלות, לא פעם אף הוא יהודי של שהעצם כיון ח"ו, להתייאש לו

ולהסתיר.

הפרטית  עבודתו את ולמלא מהגלות, להתפעל שלא למטה להיהודי כח גם נותן העצם מזה: יתירה
שמביאה  עבודה – עבודה") גרויסע א ("גאר ביותר גדולה ועבודה בעולם, וחלקו הבהמית ונפשו ַָבגופו

בתוכם"; "ושכנתי – ועד הנשמה, בעצם  גם עלי' לידי

ממש. בקרוב השלימה בגאולה שתתגלה

***

,טבת כ"ד הי' שבת ומוצאי טבת, בכ"ג חל השבת שיום – תקע"ג בשנת כמו היא זו שנה קביעות
פיענא  בכפר הזקן רבינו של הסתלקותו היתה .33שאז

השפלה 34ישנם  נפש אגה"ק הזקן: רבינו הסתלקות קודם פיענא, בכפר שהיו ענינים אגה"ק 35כמה ,
וחיוהי  ועוד 36איהו ,37.

מכתב  ה"ביכלאך" בא' ישנו – אז שהיו נ"ע 38מהענינים הצ"צ אדמו"ר וז"ל:39מכ"ק ,

המגיד  הרב בשם פיענא בכפר הזקן מרבינו "שמעתי

ובשנת  לפנ"ז. או תקל"ג בשנת מהמגיד הזקן רבינו זאת שמע וא"כ, תקל"ג, בשנת נסתלק (המגיד –
דרבי' אדעתא שקאי שנין ארבעין לאחר –40תקע"ג, להצ"צ) זאת גילה ,

לו 41עה"פ  מראין כך מלמטה מראה שהאדם המדה שכפי מלמעלה, עליו אדם כמראה דמות
עד 42מלמעלה  לי והמתין ערבית, בתפלת שחורה מרה משום בו שיש ניגון מלשורר אותי מנע ולכן .

ז"ל". הה"מ בשם הנ"ל התורה לי אמר ואח"כ תפלתי, את שסיימתי

בשמחה" זיין מען "זאל שליט"א:) אדמו"ר כ"ק כזו.43(וסיים תנועה מלמעלה גם יראו ואז , ָ

***

 נעשה 44בפסוק העינוי שע"י הפירוש מהו להבין: צריך – יפרוץ" וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר
ו"יפרוץ"? "ירבה"
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ח.32) כה, תרומה
ובסו"ס 33) בהקדמה. לשון במענה הנדפס הצ"צ לשון ראה

תיא, – תשנ"ב (בהוצאת א תמב, תשל"ב) (קה"ת, להצ"צ פס"ד
ב).

שליט"א 34) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סיום עד מכאן
עוד  ניתוספו זו במהדורא .1262 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה
(35.184 ס"ע חי"ג תו"מ וראה א. תקצז, ח"ד בלקו"ד נדפסה

וש"נ.
לד"ה 36) ביאור וראה ס"כ. התניא שבסו"ס באגה"ק נדפסה

א)). (קע, בסופו להצ"צ בסהמ"צ (נדפס ספ"א ושבתה
מוגה).37) בלתי (מהנחה יחדיו ללקטם הי' הראוי ומן
מוגה).38) בלתי (מהנחה מרהֿשחורה בעל שהי' לא' שכתבו
קלים 39) בשינויים ב', הצ"צ, אגרות שערים מאה בס' נדפס

וש"נ). ד. אגרת (קה"ת) ח"א הצ"צ אדמו"ר (אג"ק
רע"ב.40) ה, ע"ז
כו.41) א, יחזקאל
ב.42) קפד, מזח"ב להעיר
מוגה).43) בלתי (מהנחה שמח ניגון וינגנו
יב.44) א, פרשתנו



כב       

מידי  יוצא מקרא "אין אבל, ירבה". כן אומר ואני ירבה, פן אומרים (המצרים) "אתם מפרש: רש"י
יותר 45פשוטו" ניתוסף העינוי שיגדל וככל ו"יפרוץ", "ירבה" נעשה העינוי שע"י הוא הכתוב ופשטות ,

וה"יפרוץ". בה"ירבה"

הצ"צ  למטה.46ומבאר הירידה ע"י בהנשמה שנעשה העילוי שזהו ,

:בזה והענין
כאשר  ואפילו ניט"). קונץ קיין איז ("עס חידוש בכך אין – עדן בגן למעלה נמצאת הנשמה כאשר

חידוש; אין אז גם – הבית בזמן כמו בעולם, אלקות גילוי שיש בזמן אבל למטה, יורדת הנשמה

את  הנשמה עובדת ואעפ"כ ומכופל, כפול בחושך הגלות, בזמן נמצאים כאשר – הוא החידוש
הנשמה. של גדלותה מתגלה עי"ז הנה וההסתרים, מההעלמות להתפעל מבלי עבודתה

רבותא, בכך אין הגוי, שמצד והסתרים מהעלמות מתפעלת אינה הנשמה כאשר הנה – גופא ובזה
דבר  זה מהיצה"ר,שהרי מתפעלת אינה הנשמה כאשר וכמו"כ לגוי. לציית צריך אינו שיהודי הפשוט

רבותא; בכך אין – מנגד שזהו יודעת והנשמה יצה"ר") אפענער ("א גלוי באופן ַָכשבא

אדמו"ר  פתגם (כידוע זוּפיצע" זיידענע "א ארוך, במלבוש מתלבש היצה"ר כאשר – היא ַהרבותא
בזה  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וביאור אין 47הזקן ואעפ"כ היצ"ט... אלא היצה"ר אינו שהוא ואומר ,(

הנשמה. של גדלותה ניכרת אזי – כו' אותה שירמו מניחה הנשמה

הטענה  משמיעת כתוצאה אם ממש': ה'פועל זה הרי – היצ"ט או היצה"ר טענת זוהי אם לידע והבחינה
משמיעת  ממש' ה'פועל אם אבל היצ"ט, טענת זו הרי  – שמים ויראת ומצוות בתורה להוסיף מתחילים
שכל  ע"פ מקום לה שיש טענה שזוהי נראה כאשר גם הנה ויר"ש, בתומ"צ ההוספה היפך הוא הטענות
שזוהי  ברור דבר זה הרי ביר"ש, ההוספה היפך הוא מזה הנדרש ממש' שה'פועל כיון מ"מ, דקדושה,

ליצ"ט. ומתחפש שמתלבש היצה"ר טענת

שהם  לאלו בנוגע זאת להבהיר שצריך פשיטא הרי ישראל, בני לכל בנוגע זו בהבהרה צורך יש ואם
שנה: י"ג גיל לפני ופשיטא שנה, עשרים גיל לפני בדעת, קטנים עדיין

ע"פ  היא שהנהגתה מישיבה הילד את להוציא שיש באמרו, כוונתו, את בגלוי מביע היצה"ר כאשר
המשנה  דברי אזי 48סדר להיפך הוא הסדר כאשר (משא"כ לחכמתו" קודמת חטאו "יראת להיות שצריך

היראה  את הן שיפסיד כדי אחר למקום אותו ולתת יראה), ולא חכמה לא שניהם, את רח"ל מאבדים
אליו; ישמעו שלא פשיטא הרי – החכמה את והן

("מ'האט  כעסו שבישיבה שכיון שכל, ע"פ לטעון ומתחיל ליצ"ט, ומתחפש היצה"ר מתחכם ָולכן
בנו" שונא שבטו "חושך אמנם אומר המלך שלמה – עבורו, טוב זה אין הילד, על געבייזערט") ,49זיך

– ממנו... יותר חכם שתהי' מוטב אבל

הפוך. בסדר היא ההנהגה שבו למקום אותו לשלוח יש – היצה"ר טוען – ולכן

מיעוט  היא מזה התוצאה אם הנה שכל, ע"פ טענות ישנם כאשר שגם – כאמור – הענין ונקודת
היצה"ר. של הם אלו שטענות בודאי שמים, דיראת בהענין

הדבר  ניכר השבת ביום הרי הטענות, באים מהיכן כ"כ ניכר לא השבוע באמצע אם שגם להוסיף, ויש
ה  השבת שיום כיון – הבירורים,ביותר מעבודת למעלה וא
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וש"נ.45) א. סג, שבת
ואילך.46) נא ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה
ב"היום 47) (נעתק סז ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .190 ע' חי"ד תו"מ גם וראה סיון). כג יום"
מ"ט.48) פ"ג אבות
כד.49) יג, משלי

       

שבתורה  דתורה, בנגלה הלימוד להיות צריך היום שרוב הוא הסדר החול שבימי יותר, ובפנימיות
התורה  בפנימיות הוא הלימוד עיקר השבת ביום משא"כ כו', הבירורים ענין זה הרי ,50גופא

הטענות. באות מהיכן בבירור רואים השבת ביום ולכן

:"יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר מש"נ וזהו
שזהו  לטעות שיכולה כיון הנשמה את בטענותיו ומענה ליצ"ט, שמתחפש היצה"ר של העינוי ע"י
"וכן  הנשמה, של גדלותה שמתגלה ירבה" "כן אזי – ממנו מרומה נעשית הנשמה אין ואעפ"כ היצ"ט,

נאמר  עליו דמשיח, להגילויים שבאים לפניהם".51יפרוץ", הפורץ "עלה

***

.לאדם פה שם מי גו' ויאמר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

 וארא פרשת לקרוא מתחילים מנחה נודעתי 52בתפלת לא הוי' ושמי האבות) (אל וגו' "וארא :
שעל  דוקא, רבינו משה ע"י נעשה הוי' דשם הגילוי ואילו שלי), אמיתית במדת להם נכרתי (לא להם"

למטה. עד בי"ע בעולמות אלקות גילוי נעשה ידו ועל למטה, התורה ניתנה ידו
[כמבואר  האצילות בעולם רק אלקות המשיכו שהאבות – האבות לגבי משה של החידוש וזהו

השכינה 53במארז"ל  את להוריד והתחילו האבות עמדו למעלה מלמטה השכינה שנסתלקה שלאחרי
למעלה  רק היתה האבות שע"י שההמשכה למטה, למטה.54מלמעלה אלקות המשיך משה ואילו ,[

"במקום  למשה נאמר זה ומשום האבות, ע"י היתה למטה מלמעלה אלקות המשכת שתחלת אף ולכן,
תעמוד" אל – אברהם – כ 55גדולים לנו , שנוגע מה מ"מ, למטה, אלקות המשכת התחילה ידו שעל יון

דוקא. משה ע"י שנעשית למטה האלקות המשכת זה הרי למטה

 בנוגע גם הוא כן מהימנא, רעיא הראשון, הנשיא רבינו, למשה בנוגע אמורים שהדברים וכשם
בכלל, ועד אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד ודור, דור שבכל ישראל לנשיאי 

כל  את כולל זה הש"ק שיום היינו, זה, הש"ק ביום שמתברך שבט בחודש הוא שלו ההילולא שיום –
שבו  העשירי יום היא, אלינו בנוגע שבט חודש של העיקרית הנקודה והרי שבט, חודש של –56הענינים

עתה  גם וממשיך שהמשיך, דורנו, נשיא משה שע"י ההמשכה לנו נוגע מרעיתו, צאן אלינו, שבנוגע
הרבי  שכתב לאלו 57(כפי וכן באורחותיו, ההולכים לכל מרעיתם"), צאן את יעזבו לא ישראל ש"רועי

חיי  בבני בגשמיות, גם ידם ועל ברוחניות, אלקות השפעות כל – באורחותיו לילך מעכשיו שיתחילו
רויחי. ומזוני
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כג        

מידי  יוצא מקרא "אין אבל, ירבה". כן אומר ואני ירבה, פן אומרים (המצרים) "אתם מפרש: רש"י
יותר 45פשוטו" ניתוסף העינוי שיגדל וככל ו"יפרוץ", "ירבה" נעשה העינוי שע"י הוא הכתוב ופשטות ,

וה"יפרוץ". בה"ירבה"

הצ"צ  למטה.46ומבאר הירידה ע"י בהנשמה שנעשה העילוי שזהו ,

:בזה והענין
כאשר  ואפילו ניט"). קונץ קיין איז ("עס חידוש בכך אין – עדן בגן למעלה נמצאת הנשמה כאשר

חידוש; אין אז גם – הבית בזמן כמו בעולם, אלקות גילוי שיש בזמן אבל למטה, יורדת הנשמה

את  הנשמה עובדת ואעפ"כ ומכופל, כפול בחושך הגלות, בזמן נמצאים כאשר – הוא החידוש
הנשמה. של גדלותה מתגלה עי"ז הנה וההסתרים, מההעלמות להתפעל מבלי עבודתה

רבותא, בכך אין הגוי, שמצד והסתרים מהעלמות מתפעלת אינה הנשמה כאשר הנה – גופא ובזה
דבר  זה מהיצה"ר,שהרי מתפעלת אינה הנשמה כאשר וכמו"כ לגוי. לציית צריך אינו שיהודי הפשוט

רבותא; בכך אין – מנגד שזהו יודעת והנשמה יצה"ר") אפענער ("א גלוי באופן ַָכשבא

אדמו"ר  פתגם (כידוע זוּפיצע" זיידענע "א ארוך, במלבוש מתלבש היצה"ר כאשר – היא ַהרבותא
בזה  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וביאור אין 47הזקן ואעפ"כ היצ"ט... אלא היצה"ר אינו שהוא ואומר ,(

הנשמה. של גדלותה ניכרת אזי – כו' אותה שירמו מניחה הנשמה

הטענה  משמיעת כתוצאה אם ממש': ה'פועל זה הרי – היצ"ט או היצה"ר טענת זוהי אם לידע והבחינה
משמיעת  ממש' ה'פועל אם אבל היצ"ט, טענת זו הרי  – שמים ויראת ומצוות בתורה להוסיף מתחילים
שכל  ע"פ מקום לה שיש טענה שזוהי נראה כאשר גם הנה ויר"ש, בתומ"צ ההוספה היפך הוא הטענות
שזוהי  ברור דבר זה הרי ביר"ש, ההוספה היפך הוא מזה הנדרש ממש' שה'פועל כיון מ"מ, דקדושה,

ליצ"ט. ומתחפש שמתלבש היצה"ר טענת

שהם  לאלו בנוגע זאת להבהיר שצריך פשיטא הרי ישראל, בני לכל בנוגע זו בהבהרה צורך יש ואם
שנה: י"ג גיל לפני ופשיטא שנה, עשרים גיל לפני בדעת, קטנים עדיין

ע"פ  היא שהנהגתה מישיבה הילד את להוציא שיש באמרו, כוונתו, את בגלוי מביע היצה"ר כאשר
המשנה  דברי אזי 48סדר להיפך הוא הסדר כאשר (משא"כ לחכמתו" קודמת חטאו "יראת להיות שצריך

היראה  את הן שיפסיד כדי אחר למקום אותו ולתת יראה), ולא חכמה לא שניהם, את רח"ל מאבדים
אליו; ישמעו שלא פשיטא הרי – החכמה את והן

("מ'האט  כעסו שבישיבה שכיון שכל, ע"פ לטעון ומתחיל ליצ"ט, ומתחפש היצה"ר מתחכם ָולכן
בנו" שונא שבטו "חושך אמנם אומר המלך שלמה – עבורו, טוב זה אין הילד, על געבייזערט") ,49זיך

– ממנו... יותר חכם שתהי' מוטב אבל

הפוך. בסדר היא ההנהגה שבו למקום אותו לשלוח יש – היצה"ר טוען – ולכן

מיעוט  היא מזה התוצאה אם הנה שכל, ע"פ טענות ישנם כאשר שגם – כאמור – הענין ונקודת
היצה"ר. של הם אלו שטענות בודאי שמים, דיראת בהענין

הדבר  ניכר השבת ביום הרי הטענות, באים מהיכן כ"כ ניכר לא השבוע באמצע אם שגם להוסיף, ויש
ה  השבת שיום כיון – הבירורים,ביותר מעבודת למעלה וא
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וש"נ.45) א. סג, שבת
ואילך.46) נא ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה
ב"היום 47) (נעתק סז ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .190 ע' חי"ד תו"מ גם וראה סיון). כג יום"
מ"ט.48) פ"ג אבות
כד.49) יג, משלי

       

שבתורה  דתורה, בנגלה הלימוד להיות צריך היום שרוב הוא הסדר החול שבימי יותר, ובפנימיות
התורה  בפנימיות הוא הלימוד עיקר השבת ביום משא"כ כו', הבירורים ענין זה הרי ,50גופא

הטענות. באות מהיכן בבירור רואים השבת ביום ולכן

:"יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר מש"נ וזהו
שזהו  לטעות שיכולה כיון הנשמה את בטענותיו ומענה ליצ"ט, שמתחפש היצה"ר של העינוי ע"י
"וכן  הנשמה, של גדלותה שמתגלה ירבה" "כן אזי – ממנו מרומה נעשית הנשמה אין ואעפ"כ היצ"ט,

נאמר  עליו דמשיח, להגילויים שבאים לפניהם".51יפרוץ", הפורץ "עלה

***

.לאדם פה שם מי גו' ויאמר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

 וארא פרשת לקרוא מתחילים מנחה נודעתי 52בתפלת לא הוי' ושמי האבות) (אל וגו' "וארא :
שעל  דוקא, רבינו משה ע"י נעשה הוי' דשם הגילוי ואילו שלי), אמיתית במדת להם נכרתי (לא להם"

למטה. עד בי"ע בעולמות אלקות גילוי נעשה ידו ועל למטה, התורה ניתנה ידו
[כמבואר  האצילות בעולם רק אלקות המשיכו שהאבות – האבות לגבי משה של החידוש וזהו

השכינה 53במארז"ל  את להוריד והתחילו האבות עמדו למעלה מלמטה השכינה שנסתלקה שלאחרי
למעלה  רק היתה האבות שע"י שההמשכה למטה, למטה.54מלמעלה אלקות המשיך משה ואילו ,[

"במקום  למשה נאמר זה ומשום האבות, ע"י היתה למטה מלמעלה אלקות המשכת שתחלת אף ולכן,
תעמוד" אל – אברהם – כ 55גדולים לנו , שנוגע מה מ"מ, למטה, אלקות המשכת התחילה ידו שעל יון

דוקא. משה ע"י שנעשית למטה האלקות המשכת זה הרי למטה

 בנוגע גם הוא כן מהימנא, רעיא הראשון, הנשיא רבינו, למשה בנוגע אמורים שהדברים וכשם
בכלל, ועד אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד ודור, דור שבכל ישראל לנשיאי 

כל  את כולל זה הש"ק שיום היינו, זה, הש"ק ביום שמתברך שבט בחודש הוא שלו ההילולא שיום –
שבו  העשירי יום היא, אלינו בנוגע שבט חודש של העיקרית הנקודה והרי שבט, חודש של –56הענינים

עתה  גם וממשיך שהמשיך, דורנו, נשיא משה שע"י ההמשכה לנו נוגע מרעיתו, צאן אלינו, שבנוגע
הרבי  שכתב לאלו 57(כפי וכן באורחותיו, ההולכים לכל מרעיתם"), צאן את יעזבו לא ישראל ש"רועי

חיי  בבני בגשמיות, גם ידם ועל ברוחניות, אלקות השפעות כל – באורחותיו לילך מעכשיו שיתחילו
רויחי. ומזוני
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כד

zeny zyxt zegiy ihewl יא כרך

הפסוק ‡. אהיה 1על משה אל אלקים "ויאמר ;
במדרש  איתא אהיה" אהיה 2אשר יוחנן ר' אמר :

שלא  כרחם על במרובים אבל ביחידים אהיה לאשר
שיניהן  משוברות כשהן עליהם 3בטובתם אני מולך

חזקה 4שנאמר  ביד לא אם אלקים ה' נאום אני חי
עליכם. אמלוך גו'

המפרשים  ד"לאשר 5ופירשו המדרש: דברי
אינו  לאלקים ש"אהיה" וזה שמשמעו - אהיה"

אלא אופן) ובכל החלט לאלו xy`l(בדרך אהיה",
ובחפצם,mdlשאהיה בבחירתם לאלקים, (בפועל)

זה  נאמר לא - עולו לפרוק בידם ירצו, לא ואם
עול micigiaאלא לפרוק אניחם לא הרבים אבל :

אמלוך  כן על ממני לסור יחשבו שאפילו כו' שמים
עם  במצרים, שהיו ישראל בני עם ולכן עליהם.

רשעים  וכמה כמה ביניהם שהיו פי 6היות על אף
גואלם  הקב"ה מרובים שהם מכיון 7כן

גו' חזקה "ביד שהכתוב דאף הוא, בזה והמובן
שמימי  הגאולות אופן על קאי עליכם" אמלוך

העתידה  גאולה גם כולל והלאה זאת 8יחזקאל בכל ,
גם  כי מצרים, דיציאת הגאולה גם בו מרומזת
הוציאם  שהקב"ה האופן, בזה היתה זו גאולה

חזקה" "ביד mgxkממצרים lra זה 9- אולם ;
רק  היה חזקה" ב"יד כביכול, השתמש, שהקב"ה
לא  אבל - ישראל כלל - "המרובים" את להכריח

במדרש  וכמפורש ליחידים, שאותם 10בנוגע

ימי  בשלשת מתו ממצרים לצאת רצו שלא הרשעים
אפילה.

לומר:·. אפשר היה ראשונה בהשקפה והנה
אמלוך  גו' חזקה ביד לא "אם זה, שבפסוק מכיון
לומד  והמדרש העתידה, לגאולה המכוון עליכם"
יש  מאידך, הרי, - מצרים ליציאת בשייכות ממנו
הגאולה  על מצרים מגאולת הכתוב בענין ללמוד
שבגאולה  חזקה" ה"יד שגם היינו העתידה,
זאת  ל"מרובים"; אלא מיועדת אינה העתידה
ה' עד "ושבת התורה של שהבטחתה אומרת,

גו'" אלקיך ה' ושב גו' ישראל 11אלקיך "שסוף ,
נגאלין" הן ומיד גלותן בסוף תשובה 12לעשות

בנוגע  ולא ישראל ולכלל למרובים בנוגע נאמרה
ליחידים.

וכמפורש  כן: לפרש אפשר אי באמת אבל
גו'" אלקיך ה' "ושב הכתוב על רש"י בפירוש

ואחד אחד לכל בזה רש"י:hxtaשהכוונה ובלשון ,
ממש בידיו `cg"אוחז cg`l ehwelz . . yi` yi` בני

הגאולה13ישראל" הבטחת והרי -dpte`e"'ה "ושב
הגאולה  של מה"סיבה" וכמסובב בהמשך באה
לעשות  ישראל "שסוף אלקיך" ה' עד "ושבת

– הוא בזה שגם היינו גלותן". בסוף lkתשובה
cg`e cg`.בפרט

הזקן  אדמו"ר כתב 14cg`eוכן cg` lky
" ידח i`ceaמישראל לא כי . . תשובה לעשות סופו

נדח" .15ממנו

אלה  אף הרשעים, כל גם בזה נכללו זה פי ועל
יעורר  אותם שגם - מהגלות לצאת ירצו שלא
וכמו  מהגלות, אותם ויגאל בתשובה הקב"ה

בכתוב  מפורש יתקע 16שמצינו ההוא ביום "והיה ;
והנדחים  אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר
הקודש  בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ
שנעשו  עד בגלותם ששקעו אלה שגם בירושלים",
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יד.1) ג, פרשתנו
י.2) פ"ג, שמו"ר
שם).3) (מת"כ שנים וקהיון רוח שברון להם שהוא אעפ"י
לג.4) כ, יחזקאל
מהרז"ו.5) פירוש יפ"ת. מת"כ.
(6.27 ,26 הערות לקמן וראה לדֿלה. פ"א, שמו"ר ראה
משה 7) את הבטחת "כך : ב) פ"ג, (שמו"ר במדרש גם ראה

ואף  גואלם". אתה רצונך עושין לא בין רצונך עושין בין
להכאיבני ש"עתידים במה הוא שם ואעפ"כ xacnaשהמדובר

כבדרשה  ס"ל זו שבדרשה לומר א"א הרי מלגאלם", נמנע איני
. . העגל מעשה . . תורתי מקבלין . . אותם רואה "אני הקודמת

אעפי"כ  בו אותי micizrdמכעיסין miyrnd itl mpc ipi` לעשות
רצונך  עושין "בין שהבטיח מכיון כי דהשתא". הענין לפי אלא
לפי  דנם אם בזה נפק"מ מאי גואלם", אתה רצונך עושין לא בין

לא. או השתא המעשים
שם.8) ובפרש"י כו' נחמן א"ר א: קה, סנהדרין ראה
מארצו:9) יגרשם חזקה "ביד פרשתנו סוף מפרש"י להעיר

כו'". יגרשם ישראל של כרחם על
וראה 10) כב. י, בא פרש"י יד וארא תנחומא ג. פי"ד, שמו"ר

בשלח. ר"פ מכילתא

בֿג.11) ל, נצבים
ה"ה.12) פ"ז תשובה הלכות רמב"ם
נצבים.13) לפ' א' שיחה ח"ט לקו"ש בארוכה וראה
ספל"ט.)14 תניא ה"ג, פ"ד ת"ת הל'

ח'15) סי' וביאורים" ב"תשובות בהמובא בארוכה וראה
אותם  גם (תחה"מ), עוה"ב לחיי יזכה מישראל אחד כל שסו"ס
הם, גם כו'" חלק להם שאין "ואילו א) צ, (סנה' עליהם שנאמר

אחר). (בגוף לתחי' תקום מטעי" "נצר שהיא נשמתם
יג.16) כז, ישעי
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לצאת  הרצון להם ואין ו"נדחים", "אובדים"
הם  גם - שיבואו 17מהגלות ועד בתשובה יתעוררו

בירושלים". הקודש בהר לה' "והשתחוו

פעמים  כמה חז"ל 18וכמדובר לשון 19בפירוש

פסח: של בהגדה רשע" ה"בן לשאלת בתשובה
תמוה: דלכאורה - נגאל" היה לא שם היה "אילו
שאין  ענין לרשע לאמור התועלת ומהי הצורך מהו

שהוא לה"סדר" שייכות mixvnלו z`ivil xkf?
לדחות  בזה הכוונה שאין הוא, ה"בן 20והביאור את

ממנו  היא שהגאולה ולהודיעו מה"סדר" רשע"
מדגישים  אליו בתשובה אדרבה, אם כי והלאה,
בגאולה  אבל נגאל", היה לא (במצרים) "שם שרק
הוא  גם תורה מתן לאחר שהיא מכיון העתידה,

במילא  להגאל; הנפלאה 21עתיד להפעולה נתעורר
ה' "אנכי הקב"ה אמר מאז אשר תורה, דמתן

לשון כחו cigiאלקיך", להיות "הוי'" נמשך ,
של cg`eוחיותו cg` lk ישראל כל 22מבני ולכן ,

ידי  שעל הוא מובטח כמותו, רשע גם ישראל, בן
להגאל. סופו זה כחו

גאל ‚. שהקב"ה הטעם א) להבין: צריך אמנם
בפרשתנו  שכתוב כמו הוא, ממצרים ישראל :23את

אליך ואומר ישראל בכורי גו",ipaאתgly"בני
ישראל  ובני "אבינו" של ההתקשרות מצד היינו
מבני  ואחד אחד שכל מובן הרי למקום" בנים שהם
הם  הרי ביותר הפחותים גם במצרים שהיה ישראל
אב  של התקשרות כי ישראל", בכורי "בני בכלל
וחילוף, שינוי בה שאין ועצמית טבעית היא ובנו

ז"ל  חכמינו אתם 24וכמאמר כך ובין כך "בין

איני  אחרת באומה "להחליפם (ולכן) בנים" קרויים
נגאלו25יכול" לא מדוע שכן, ישראל lkוכיון בני

מצרים? ביציאת
רשעים  של סוגים כמה היו מצרים בגלות ,26ב)

זרה  עבודה עובדי ביציאתם 27ואפילו שגם עד ,
עמהם" עובר מיכה "פסל זכו 28ממצרים זאת ובכל

רצו  שלא אלו נגאלו לא ולמה - מצרים לגאולת
ממצרים. לצאת

יום „. כפרת ענין לבאר בהקדים זה ויובן
רבי  שדעת - עבירות 29הכיפורים כל ש"על היא

יום  תשובה עשה לא בין תשובה עשה בין שבתורה
מכפר" דיומא"30כיפור בכרת רבי "מודה אמנם ,31

כיפור  דיום ומלאכה עינוי של האיסור על (כשעובר
זה,32עצמו  על מכפר הכיפורים יום שאין (

ש"על מכיון לתמוה: יש בזה גם lkולכאורה
על  גם היינו מכפר", כיפור יום שבתורה עבירות

חמורות  "בכרת 33עבירות מכפר אינו למה -
דיומא"?
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(17.(78 ע' אידיש (סה"מ תש"ג כו' ההוא ביום והי' ד"ה
א). ס, לר"ה (דרושים בלקו"ת הנ"ל ד"ה וראה

(18.252 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
"לא 19) שם: אך ח. יג, בפרש"י (הובא יד ח. יג, בא מכילתא

"לא i`ckהיית ה"ד) פ"י (פסחים בירושלמי הוא ועד"ז להגאל",
מהגש"פ.ie`xהי' הוא בפנים והמובא לעולם"). משם להגאל

כו.20) יב, בא תו"ת ראה
ל"חכם",21) שכן הוא בכשרונו – שהרשע בכ"מ כמבואר

להרע". המה מ"החכמים
ובכ"מ.22) ראה. ר"פ לקו"ת ראה
כבֿכג.23) ד,
רות 24) סקצ"ד). ח"א הרשב"א (שו"ת א* לו, קדושין ראה

ועוד. טו. פ"ב, במדב"ר וראה ג פתיחתא רבה

mz` oi` mipa bdpn mibdep mz` oi`y onfac l"qe my bilt i"x (*
b"r`"y my `"ayxd z"eya x`eand lr sqep) la` ,mipa miiexw
,ai epif`d) ixtq oiir ("wiicw i`xw n"x `kd i"xk dkld i"xe n"xc

.n"x ixacl dced i"xy rnyny (d

לאחר 25) הנאמרים פסוקים ע"ז מביא שם שבקדושין ואף
מדוב  הנ"ל שבמאמרז"ל להקשות אין כן ישראל מ"ת, בעם ר

"להחליפם לפרט dne`aבכללותו בנוגע ולא יכול", איני אחרת
בנ"י, של

והתקשרות  בנים נקראו כבר במצרים שבהיותם מכיון כי
דבר הוא בדבר), תלוי' שאינה -) לבנו אב של זו rahayואהבה

בין  - שינוי אין בטבע הרי למטה*, ובן באב גם וכנראה הבריאה,
מובן וגם מ"ת, לאחר שהוא לכמו מ"ת בן e`ky"`קודם הוא

צדיק  אחד ישראל איש דלכל ורפ"ב: פ"א תניא (וראה להקב"ה
כו' היא בישראל השנית ונפש כו' נשמות שתי יש רשע ואחד

ליחיד. בנוגע גם היא זו והתקשרות כו') בני כדכתיב
פרשתנו 26) תנחומא ל. פ"א, שמו"ר וראה ב. קע, זח"ב ראה

יד. ב, פירש"י י.
יד,27) שמות ראובני ילקוט כח. יד, שמות מכילתא שם, זהר

יד. תשא תנחומא ח. פמ"ג שמו"ר כז.
בהיותם  (גם ישראל הרי כי – מרובים" - שהיו לפי לומר ואין

"הן א).במצרים) צז, (שבת מאמינים" בני מאמינים
(עיין 28) שם תנחומא רש"י). של (ל"א ב קג, סנהדרין ראה

א. פכ"ו, שמו"ר שם). יוסף p"yeעץ
וש"נ.29) ב. פה, יומא
בבשר 30) ברית ומיפר בתורה פנים ומגלה עול פורק מלבד

לימוד ע"ז (שבועות cgeinשיש תשובה בלא מכפר יו"כ שאין
שם). ובפרש"י א. יג,

שם.31) שבועות
שם.32) פירש"י
רע"א.33) פו, שם ובגמרא שם. יצא משנה ראה

i"pae d"awda `ed efn dxizi ,a`dn cxtp dyrp oady s` (*
.(c ,aq d"x z"ewl d`x) llk 'zi epnn zcxtp dpi` dnypdy



כה
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הפסוק ‡. אהיה 1על משה אל אלקים "ויאמר ;
במדרש  איתא אהיה" אהיה 2אשר יוחנן ר' אמר :

שלא  כרחם על במרובים אבל ביחידים אהיה לאשר
שיניהן  משוברות כשהן עליהם 3בטובתם אני מולך

חזקה 4שנאמר  ביד לא אם אלקים ה' נאום אני חי
עליכם. אמלוך גו'

המפרשים  ד"לאשר 5ופירשו המדרש: דברי
אינו  לאלקים ש"אהיה" וזה שמשמעו - אהיה"

אלא אופן) ובכל החלט לאלו xy`l(בדרך אהיה",
ובחפצם,mdlשאהיה בבחירתם לאלקים, (בפועל)

זה  נאמר לא - עולו לפרוק בידם ירצו, לא ואם
עול micigiaאלא לפרוק אניחם לא הרבים אבל :

אמלוך  כן על ממני לסור יחשבו שאפילו כו' שמים
עם  במצרים, שהיו ישראל בני עם ולכן עליהם.

רשעים  וכמה כמה ביניהם שהיו פי 6היות על אף
גואלם  הקב"ה מרובים שהם מכיון 7כן

גו' חזקה "ביד שהכתוב דאף הוא, בזה והמובן
שמימי  הגאולות אופן על קאי עליכם" אמלוך

העתידה  גאולה גם כולל והלאה זאת 8יחזקאל בכל ,
גם  כי מצרים, דיציאת הגאולה גם בו מרומזת
הוציאם  שהקב"ה האופן, בזה היתה זו גאולה

חזקה" "ביד mgxkממצרים lra זה 9- אולם ;
רק  היה חזקה" ב"יד כביכול, השתמש, שהקב"ה
לא  אבל - ישראל כלל - "המרובים" את להכריח

במדרש  וכמפורש ליחידים, שאותם 10בנוגע

ימי  בשלשת מתו ממצרים לצאת רצו שלא הרשעים
אפילה.

לומר:·. אפשר היה ראשונה בהשקפה והנה
אמלוך  גו' חזקה ביד לא "אם זה, שבפסוק מכיון
לומד  והמדרש העתידה, לגאולה המכוון עליכם"
יש  מאידך, הרי, - מצרים ליציאת בשייכות ממנו
הגאולה  על מצרים מגאולת הכתוב בענין ללמוד
שבגאולה  חזקה" ה"יד שגם היינו העתידה,
זאת  ל"מרובים"; אלא מיועדת אינה העתידה
ה' עד "ושבת התורה של שהבטחתה אומרת,

גו'" אלקיך ה' ושב גו' ישראל 11אלקיך "שסוף ,
נגאלין" הן ומיד גלותן בסוף תשובה 12לעשות

בנוגע  ולא ישראל ולכלל למרובים בנוגע נאמרה
ליחידים.

וכמפורש  כן: לפרש אפשר אי באמת אבל
גו'" אלקיך ה' "ושב הכתוב על רש"י בפירוש

ואחד אחד לכל בזה רש"י:hxtaשהכוונה ובלשון ,
ממש בידיו `cg"אוחז cg`l ehwelz . . yi` yi` בני

הגאולה13ישראל" הבטחת והרי -dpte`e"'ה "ושב
הגאולה  של מה"סיבה" וכמסובב בהמשך באה
לעשות  ישראל "שסוף אלקיך" ה' עד "ושבת

– הוא בזה שגם היינו גלותן". בסוף lkתשובה
cg`e cg`.בפרט

הזקן  אדמו"ר כתב 14cg`eוכן cg` lky
" ידח i`ceaמישראל לא כי . . תשובה לעשות סופו

נדח" .15ממנו

אלה  אף הרשעים, כל גם בזה נכללו זה פי ועל
יעורר  אותם שגם - מהגלות לצאת ירצו שלא
וכמו  מהגלות, אותם ויגאל בתשובה הקב"ה

בכתוב  מפורש יתקע 16שמצינו ההוא ביום "והיה ;
והנדחים  אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר
הקודש  בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ
שנעשו  עד בגלותם ששקעו אלה שגם בירושלים",
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יד.1) ג, פרשתנו
י.2) פ"ג, שמו"ר
שם).3) (מת"כ שנים וקהיון רוח שברון להם שהוא אעפ"י
לג.4) כ, יחזקאל
מהרז"ו.5) פירוש יפ"ת. מת"כ.
(6.27 ,26 הערות לקמן וראה לדֿלה. פ"א, שמו"ר ראה
משה 7) את הבטחת "כך : ב) פ"ג, (שמו"ר במדרש גם ראה

ואף  גואלם". אתה רצונך עושין לא בין רצונך עושין בין
להכאיבני ש"עתידים במה הוא שם ואעפ"כ xacnaשהמדובר

כבדרשה  ס"ל זו שבדרשה לומר א"א הרי מלגאלם", נמנע איני
. . העגל מעשה . . תורתי מקבלין . . אותם רואה "אני הקודמת

אעפי"כ  בו אותי micizrdמכעיסין miyrnd itl mpc ipi` לעשות
רצונך  עושין "בין שהבטיח מכיון כי דהשתא". הענין לפי אלא
לפי  דנם אם בזה נפק"מ מאי גואלם", אתה רצונך עושין לא בין

לא. או השתא המעשים
שם.8) ובפרש"י כו' נחמן א"ר א: קה, סנהדרין ראה
מארצו:9) יגרשם חזקה "ביד פרשתנו סוף מפרש"י להעיר

כו'". יגרשם ישראל של כרחם על
וראה 10) כב. י, בא פרש"י יד וארא תנחומא ג. פי"ד, שמו"ר

בשלח. ר"פ מכילתא

בֿג.11) ל, נצבים
ה"ה.12) פ"ז תשובה הלכות רמב"ם
נצבים.13) לפ' א' שיחה ח"ט לקו"ש בארוכה וראה
ספל"ט.)14 תניא ה"ג, פ"ד ת"ת הל'

ח'15) סי' וביאורים" ב"תשובות בהמובא בארוכה וראה
אותם  גם (תחה"מ), עוה"ב לחיי יזכה מישראל אחד כל שסו"ס
הם, גם כו'" חלק להם שאין "ואילו א) צ, (סנה' עליהם שנאמר

אחר). (בגוף לתחי' תקום מטעי" "נצר שהיא נשמתם
יג.16) כז, ישעי
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לצאת  הרצון להם ואין ו"נדחים", "אובדים"
הם  גם - שיבואו 17מהגלות ועד בתשובה יתעוררו

בירושלים". הקודש בהר לה' "והשתחוו

פעמים  כמה חז"ל 18וכמדובר לשון 19בפירוש

פסח: של בהגדה רשע" ה"בן לשאלת בתשובה
תמוה: דלכאורה - נגאל" היה לא שם היה "אילו
שאין  ענין לרשע לאמור התועלת ומהי הצורך מהו

שהוא לה"סדר" שייכות mixvnלו z`ivil xkf?
לדחות  בזה הכוונה שאין הוא, ה"בן 20והביאור את

ממנו  היא שהגאולה ולהודיעו מה"סדר" רשע"
מדגישים  אליו בתשובה אדרבה, אם כי והלאה,
בגאולה  אבל נגאל", היה לא (במצרים) "שם שרק
הוא  גם תורה מתן לאחר שהיא מכיון העתידה,

במילא  להגאל; הנפלאה 21עתיד להפעולה נתעורר
ה' "אנכי הקב"ה אמר מאז אשר תורה, דמתן

לשון כחו cigiאלקיך", להיות "הוי'" נמשך ,
של cg`eוחיותו cg` lk ישראל כל 22מבני ולכן ,

ידי  שעל הוא מובטח כמותו, רשע גם ישראל, בן
להגאל. סופו זה כחו

גאל ‚. שהקב"ה הטעם א) להבין: צריך אמנם
בפרשתנו  שכתוב כמו הוא, ממצרים ישראל :23את

אליך ואומר ישראל בכורי גו",ipaאתgly"בני
ישראל  ובני "אבינו" של ההתקשרות מצד היינו
מבני  ואחד אחד שכל מובן הרי למקום" בנים שהם
הם  הרי ביותר הפחותים גם במצרים שהיה ישראל
אב  של התקשרות כי ישראל", בכורי "בני בכלל
וחילוף, שינוי בה שאין ועצמית טבעית היא ובנו

ז"ל  חכמינו אתם 24וכמאמר כך ובין כך "בין

איני  אחרת באומה "להחליפם (ולכן) בנים" קרויים
נגאלו25יכול" לא מדוע שכן, ישראל lkוכיון בני

מצרים? ביציאת
רשעים  של סוגים כמה היו מצרים בגלות ,26ב)

זרה  עבודה עובדי ביציאתם 27ואפילו שגם עד ,
עמהם" עובר מיכה "פסל זכו 28ממצרים זאת ובכל

רצו  שלא אלו נגאלו לא ולמה - מצרים לגאולת
ממצרים. לצאת

יום „. כפרת ענין לבאר בהקדים זה ויובן
רבי  שדעת - עבירות 29הכיפורים כל ש"על היא

יום  תשובה עשה לא בין תשובה עשה בין שבתורה
מכפר" דיומא"30כיפור בכרת רבי "מודה אמנם ,31

כיפור  דיום ומלאכה עינוי של האיסור על (כשעובר
זה,32עצמו  על מכפר הכיפורים יום שאין (

ש"על מכיון לתמוה: יש בזה גם lkולכאורה
על  גם היינו מכפר", כיפור יום שבתורה עבירות

חמורות  "בכרת 33עבירות מכפר אינו למה -
דיומא"?
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(17.(78 ע' אידיש (סה"מ תש"ג כו' ההוא ביום והי' ד"ה
א). ס, לר"ה (דרושים בלקו"ת הנ"ל ד"ה וראה

(18.252 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
"לא 19) שם: אך ח. יג, בפרש"י (הובא יד ח. יג, בא מכילתא

"לא i`ckהיית ה"ד) פ"י (פסחים בירושלמי הוא ועד"ז להגאל",
מהגש"פ.ie`xהי' הוא בפנים והמובא לעולם"). משם להגאל

כו.20) יב, בא תו"ת ראה
ל"חכם",21) שכן הוא בכשרונו – שהרשע בכ"מ כמבואר

להרע". המה מ"החכמים
ובכ"מ.22) ראה. ר"פ לקו"ת ראה
כבֿכג.23) ד,
רות 24) סקצ"ד). ח"א הרשב"א (שו"ת א* לו, קדושין ראה

ועוד. טו. פ"ב, במדב"ר וראה ג פתיחתא רבה

mz` oi` mipa bdpn mibdep mz` oi`y onfac l"qe my bilt i"x (*
b"r`"y my `"ayxd z"eya x`eand lr sqep) la` ,mipa miiexw
,ai epif`d) ixtq oiir ("wiicw i`xw n"x `kd i"xk dkld i"xe n"xc

.n"x ixacl dced i"xy rnyny (d

לאחר 25) הנאמרים פסוקים ע"ז מביא שם שבקדושין ואף
מדוב  הנ"ל שבמאמרז"ל להקשות אין כן ישראל מ"ת, בעם ר

"להחליפם לפרט dne`aבכללותו בנוגע ולא יכול", איני אחרת
בנ"י, של

והתקשרות  בנים נקראו כבר במצרים שבהיותם מכיון כי
דבר הוא בדבר), תלוי' שאינה -) לבנו אב של זו rahayואהבה

בין  - שינוי אין בטבע הרי למטה*, ובן באב גם וכנראה הבריאה,
מובן וגם מ"ת, לאחר שהוא לכמו מ"ת בן e`ky"`קודם הוא

צדיק  אחד ישראל איש דלכל ורפ"ב: פ"א תניא (וראה להקב"ה
כו' היא בישראל השנית ונפש כו' נשמות שתי יש רשע ואחד

ליחיד. בנוגע גם היא זו והתקשרות כו') בני כדכתיב
פרשתנו 26) תנחומא ל. פ"א, שמו"ר וראה ב. קע, זח"ב ראה

יד. ב, פירש"י י.
יד,27) שמות ראובני ילקוט כח. יד, שמות מכילתא שם, זהר

יד. תשא תנחומא ח. פמ"ג שמו"ר כז.
בהיותם  (גם ישראל הרי כי – מרובים" - שהיו לפי לומר ואין

"הן א).במצרים) צז, (שבת מאמינים" בני מאמינים
(עיין 28) שם תנחומא רש"י). של (ל"א ב קג, סנהדרין ראה

א. פכ"ו, שמו"ר שם). יוסף p"yeעץ
וש"נ.29) ב. פה, יומא
בבשר 30) ברית ומיפר בתורה פנים ומגלה עול פורק מלבד

לימוד ע"ז (שבועות cgeinשיש תשובה בלא מכפר יו"כ שאין
שם). ובפרש"י א. יג,

שם.31) שבועות
שם.32) פירש"י
רע"א.33) פו, שם ובגמרא שם. יצא משנה ראה

i"pae d"awda `ed efn dxizi ,a`dn cxtp dyrp oady s` (*
.(c ,aq d"x z"ewl d`x) llk 'zi epnn zcxtp dpi` dnypdy
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הרגצובי  בזה הוא 34ומבאר שהחטא כיון :
בגדר  עצמו הוא הרי גופא הכיפור יום של בענינו
להחטא  שהגורם אפשר אי כן אם להחטא, גורם

סניגור  נעשה קטיגור דאין עליו, המכפר גם .35הוא

החסידות  תורת בסגנון כיפור 36וההסבר ביום :
ההתקשרות  עצם מישראל ואחד אחד בכל מתגלה
תפיסת  אין זו בחי' שלגבי באלקות הנשמה של

ועון  לחטא .37מקום

פוגע  הוא שהחטא מכיון דיומא" ב"כרת אמנם
אפשר  אי שוב הרי ההתקשרות, לגילוי ומנגד

החטא  לכפרת תועיל זו .38שהתקשרות

דידן: בנדון הוא זה דרך ועל

בני  את להוציא מלמעלה והגילוי ההתעוררות
של  ההתקשרות גילוי מצד היה ממצרים ישראל
שזוהי  ומכיון כנ"ל, ישראל, לבני "אבינו", הקב"ה,
לכן  שינוי, בה להיות אפשר שאי עצמית התקשרות

כך lkנגאלו ד"בין הרשעים, גם ממצרים ישראל
כך שמיאנו ipaובין הרשעים אותם אמנם הם".

היפך  שזהו לעבדים עבד (ולהיות ממצרים לצאת
בכורי") "בני היפך שזהו ופשיטא אתם' מ'עבדי
לא  גופא, ההתקשרות לגילוי התנגדו שבזה מאחר
ממצרים  הגאולה ענין בהם יפעול זה שגילוי יתכן
נעשה  קטיגור "אין דנגלה באותיות (וכנ"ל

.39סניגור")

לצאת ‰. שלא הרצון מובן: אינו עדיין אבל
של  לההתקשרות בניגוד זה שהיה כשם מהגלות,
מתן  שקודם בהגאולה ישראל" בכורי ל"בני הקב"ה
והיחוד  לההתקשרות גם מנגד הוא כן כמו תורה,
כוחך  אלוקיך": ה' (ש"אנכי תורה במתן שנתוסף
ישראל  בני של העתידה לגאולתם המביא וחיותך)
סניגור" נעשה קטיגור ד"אין הכלל פי על כן ואם -
מהגלות  לצאת ירצו שלא אלה של גאולה תהי' איך

?dcizrdבגאולה
ההתקשרות  ועילוי בחידוש הענין: וביאור
מצינו  תורה במתן שנתחדש ישראל ובני דהקב"ה

תורה מתן בשעת א) ענינים; הקב"ה xgaשני
בשולחן  – בפועל מהלכה גם וכדמוכח בישראל,

הזקן  אדמו"ר (מכל 40ערוך בחרת ובנו "שכשיאמר
נעשו  ישראל בני ב) תורה; מתן יזכור ולשון) עם

רז"ל 41micareמשועבדים  וכמאמר אזן 42לה'
הר על עבדי ipiqששמעה עבדים ישראל בני לי כי

תורה 43הם  מתן בענין שנתבאר וכמו כו'.
ממצרים44בפרשתנו  העם את  oecarz"בהוציאך

אלו  ענינים ושני הזה". ההר על האלקים את
כדלקמן. לזה, זה שייכים

.Â ידי על שבההתקשרות והיתרון החידוש והנה
xgay היותם מצד התקשרותם על ישראל בבני

למקום  למטה:45בנים באדם הבחירה מענין יובן
דבר, באיזה בוחר אדם דכאשר בחוש רואים

מהרצון יותר בתוקף הוא זה לו irahdרצון שיש
דבר. לאיזה

בזה: -rahdוהטעם הוא תוכנו האדם של
אופן  גם בא זה טבע (ומצד מציאותו של הגדרים
חושיו, כחותיו, מוגדרים שבהן והמדידה ההגדרה
מצד  דבר איזה רוצה כאשר ולכן כו'), תכונותיו
תוקף  כפי הוא הרצון של תוקפו הרי שלו  הטבע

שלו  הטבע .46ומדת

מצד היא האמתית הבחירה ענין ezenvrאמנם
- האדם דטבע מהגדרים למעלה שהוא  כמו
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בסופו.34) ה"כ פ"ד יבום הל' צפע"נ
על 35) שם) (בשבועות הגמ' מתרצת לא מדוע מיישב ועפ"ז

ומודה  נימא לא (אם ביוה"כ כרת לרבי משכחת היכא הקושיא
רבי  שמודה מכפר ויוהכ"פ באחטא דמשכחת דיומא), בכרת רבי
ואחטא  דיומא (בכרת ששניהם אלא א), פז, (יומא מכפר שאינו

סניגור. נעשה קטיגור דאין להם, אחד טעם מכפר) ויוהכ"פ
לעשות  בידו מספיקין שאין ואשוב, באחטא הוא ועד"ז
לחטוא" לו גורמת והתשובה "הואיל ב) פה, (יומא תשובה

פי"א). (אגה"ת
שם.36) ובהנסמן ואילך 1149 ע' ח"ד לקו"ש ראה (
מכפר 37) יום של שעיצומו ס"ל רבנן שגם שם לקו"ש ראה

יוה"כ  של "ועיצומו ח"גֿד) פ"א תשובה (הל' הרמב"ם [וכמ"ש
להגיע  שבכדי שס"ל אלא ה"ג)]. (שם כרבנן שפסק אף מכפר"
התשובה) שע"י מהכפרה למעלה (שהיא יום של עיצומו לכפרת

התשובה. ע"י הוא
שאין 38) 30 שבהערה הנ"ל ענינים בג' הטעם גם שזהו וי"ל

אלו. ענינים ג' פי' שם שבועות רש"י ראה מכפר. עצמו יוה"כ
בתחלת 39) (ראה ממצרים בע"כ שיצאו "המרובים" משא"כ

לצאת רצו שלא אלה לא הוא (כדמוכח zelbnהשיחה) מצרים
הגדול  בהמדבר ללכת רצו שלא אלה כ"א ,(10 שבהערה ממדרז"ל

ההתקשרות. לגילוי התנגדות אין שבזה וכיו"ב, והנורא,

פמ"ט.40) תניא וראה ס"ד. ס' סי'
(ממכילתא).41) ב כ, יתרו פרש"י ראה
ירושלמי 42) ו. כא, משפטים בפרש"י הובא ב. כב, קדושין

סה"ב. פ"א שם
מב.43) כה, שם ראב"ע וראה נה, כה, בהר
יב.44) ג,
(45- אתה קדוש עם "כי ב): יד, (ראה מפירש"י להעיר

עצמך ה'".jaexgaועודjizea`nקדושת
(46.60 הערה לקמן ראה
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כשאין  הוא הבחירה ענין אמיתיות הרי [כי
נטיות  לו שאין היינו להבחירה, וסיבות טעמים
שבוחר  אלא הנבחר, הדבר את לבחור המחייבות

בבחירתו מצד ziytgdבו בדבר בוחר כאשר אבל ;
ה"ה שלו) (והציור מצד gxkenהטבע בבחירתו

;47טבעו]

שהאדם  עצמו, הבחירה בענין גם וכדמוכח
שטבעו  זה היפך שהוא בדבר גם לבחור יכול
הוא  הבחירה שמצד הרצון ולכן – לחפוץ מחייב

מעצמותו  בא להיותו יותר .48בתוקף

ואהבתו  רצונו למעלה: כביכול הוא זה דרך ועל
" היותם מצד ישראל לבני הקב"ה למקום"mipaשל

אב  של ואהבה רצון כביכול כעין הוא "אבינו", -
פרטית  ובחינה ציור מצד התקשרות והיינו ,49לבנו,

תורה50כביכול  מתן בעת כן שאין מה :xgay
היא שהבחירה בישראל , 51הבוחר mvrnהקב"ה

הנ"ל  ציור מכל שהרצון 52שלמעלה והיינו ,
יתברך  ומהותו עצמותו מבחי' היא וההתקשרות

התוארים  מכל המושלל .53ממש

ישראל  דבני בההתקשרות גם פעל זה ועילוי
מצד  רק לא שתהיה – תורה מתן שלאחרי להקב"ה
וזהו  - עצמותם מצד אם כי שלהם, והציור הטבע

בבחינת  גם להיותם במ"ת בהם שנתחדש מה
micar54;

תרס"ו  בהמשך שבין 55וכמבואר בההפרש
דה"בן" ה', בעבודת "עבד" ובחינת "בן" בחינת

כמו הוא עבודתו שבטבע rahאופן דכמו - בנפשו
תמה  ובעבודה רבה באהבה אביו אחר לימשך הבן
שזהו  "בנים" שנקראות בנשמות הוא כן כמו כו',

בהתלהבות rahכמו יתברך אליו לימשך בנפשם
מכח  עבודה זה אין אבל וכו', ולעבדו רבה אהבה
עבודה  בשם נקראת אינה ולכן ובחירתם, עצמם

.56כלל 

מצד זה שאין העבד, עבודת כן שאין rahdמה
אלא  שלו. הטבע היפך היא העבודה ואדרבה, שלו,

`edy את ונתן התקשר עצמו ובכח עצמו מצד
בכל  מתבטל שהוא עד יתברך, לעבדו אליו עצמו
אלא  כלל, לעצמו ומציאות מהות ואינו מהותו עצם

בלבד  האדון מציאות היא מציאותו .57שכל

.Ê הגאולה שבין ההפרש יבואר הנ"ל כל פי על
רצו  שלא אלה בה נגאלו שלא מצרים, מגלות
לגילוי  שהתנגדו מכיון - ממצרים לצאת
בכורי  ל"בני שבשמים" "אבינו של ההתקשרות
קטיגור  (ואין ממצרים היציאה שפעלה ישראל"
יגאל  שבה העתידה הגאולה ובין - סניגור) נעשה
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(47.1309 ,1147 ע' ח"ד לקו"ש ראה
פֿח.48) פרקים ובשמונה רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם ראה

ב. לח, אמור לקו"ת
נמשך49) שהבן כמו (פ"ב) מתניא כך gennלהעיר האב

נמשכה ישראל איש כל נשמת eznkgeכביכול ezaygnn.'כו ית'
ג, יבמות - מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם (יונת ממרז"ל ולהעיר

(רק) ברא כבעל) ד"ה א צב, כתובות רש"י דאבוה.rxk`א.
נה"י. היינו ב): צו, (ברכה ובלקו"ת

תקנג).50) (ע' תרס"ו ישראל נער כי ד"ה ראה
ב"שרש 51) ואילך) סע"א (ב, בהקדמה אורה משערי להעיר

שרש  "לפי שהיא קדה"ש" על התו"מ על לנש"י) (שיש מס"נ
כח  שהיא הקדומה דתורה דחכ' בעצמות הוא התורה אותיות
(שלמעלה  ממש בעצמותו שכלולה ממש ית' העצמית חכמתו

כח מבחי' גם ענין cilendהרבה הי' והא כו') לו בדומה לנש"י
בתומ"צ, הרצון שגם לפי י"ל ואולי כו'". מ"ת בזמן דנש"י מס"נ

מצד הוא צדיקים", של ספ"ב)ezxiga"מעשיהן ב"ר (ראה ית'
.74 ,70 הערה 66 ע' ח"ה .15 הערה 1341 ע' ח"ד לקו"ש ראה -
בעת  היתה בישראל שהבחירה מה יומתק ועפי"ז ס"ה. 23 ע' ח"ז

z"n.דוקא
וע'52) 1309 ע' ח"ג לקו"ש סי"ד. תש"ג לנו יבחר ד"ה ראה
.1341

ד"ה 53) (ראה היא עצמית אהבה לבנו האב אהבת שגם ואף
ס"ג ה'ש"ת דברים ג' טבעית n"kaeעל אהבה שהיא מכיון הרי (

ממש  עצמותו מצד ולא שלו הטבע מצד היא זו אהבה הרי
.(60 ,57 הערה לקמן (וראה כבפנים

מש"א54) גאוןxgaiוזהו את גו' ישראל),awriלנו (ולא
- ויעקב בן בחי' הוא רע"ג.icarדישראל ע, בלק (לקו"ת

שם  לנו יבחר ד"ה גם וראה ובכ"מ). הבאה. בהערה ובהנסמן
הסעיף. בסוף

ואילך).55) שח (ע' שלאחריו והמאמרים רב ומקנה ד"ה
שיט.56) וע' שחֿט), (ע' בתחלתו רב ומקנה ד"ה
הנח"ר 57) בחי' גם מישראל לכ"א יתגלה שלע"ל זה וגם
`xeac ספי"ב וככה המשך - דנברא נח"ר המצות משכר (שלמע'

ואילך) 244 ע' ח"ה לקו"ש (ראה ממש העצמות גילוי - ורפט"ו)
בהמשך  (כמבואר דוקא פשוט העבד עבודת ע"י הוא בעיקר -
בעבד  כי - פשוט) עבד מעבודת הוא הנח"ר שעיקר שם, תרס"ו
לו  אין לבד האדון מציאות רק היא שמציאותו להיות הפשוט

שלמעלה והעונג "הנח"ר כ"א כלל עצמו של עצמו edfנח"ר
שכו). ע' תרס"ו (המשך שלו". הנח"ר

ואילך) סג) (ע' לך לך (ד"ה שם בהמשך המבואר ועפ"י
המשכה  בבחי' הוא עצמי רצון גם דרצון ותענוג, דרצון בההפרש
ההפרש  גם שזהו י"ל בעצמותו, בו הוא התענוג משא"כ והתגלות,
בישראל, הקב"ה שבחר ומה בנים, בחי' שמצד זו בהתקשרות
הרצון  בחי' מצד היא בנים היותם מצד והקב"ה נש"י שהתקשרות
והתגלות  המשכה בבחי' כבר שהוא עד) וע' ע, ע' ריש שם (ראה
מבחי' למע' הוא בישראל בחר שהקב"ה ומה בעצמותו, כביכול
שהוא  התענוג ענין שרש וע"ד ממש עצמותו מבחי' כ"א רצון
גם  למעלה היא הבחירה שענין אלא ממש. עצמותו בפנימיות

ה  המתענג.מבחי' ש"הוא" ממש עצמותו מבחי' הוא כי תענוג
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הרגצובי  בזה הוא 34ומבאר שהחטא כיון :
בגדר  עצמו הוא הרי גופא הכיפור יום של בענינו
להחטא  שהגורם אפשר אי כן אם להחטא, גורם

סניגור  נעשה קטיגור דאין עליו, המכפר גם .35הוא

החסידות  תורת בסגנון כיפור 36וההסבר ביום :
ההתקשרות  עצם מישראל ואחד אחד בכל מתגלה
תפיסת  אין זו בחי' שלגבי באלקות הנשמה של

ועון  לחטא .37מקום

פוגע  הוא שהחטא מכיון דיומא" ב"כרת אמנם
אפשר  אי שוב הרי ההתקשרות, לגילוי ומנגד

החטא  לכפרת תועיל זו .38שהתקשרות

דידן: בנדון הוא זה דרך ועל

בני  את להוציא מלמעלה והגילוי ההתעוררות
של  ההתקשרות גילוי מצד היה ממצרים ישראל
שזוהי  ומכיון כנ"ל, ישראל, לבני "אבינו", הקב"ה,
לכן  שינוי, בה להיות אפשר שאי עצמית התקשרות

כך lkנגאלו ד"בין הרשעים, גם ממצרים ישראל
כך שמיאנו ipaובין הרשעים אותם אמנם הם".

היפך  שזהו לעבדים עבד (ולהיות ממצרים לצאת
בכורי") "בני היפך שזהו ופשיטא אתם' מ'עבדי
לא  גופא, ההתקשרות לגילוי התנגדו שבזה מאחר
ממצרים  הגאולה ענין בהם יפעול זה שגילוי יתכן
נעשה  קטיגור "אין דנגלה באותיות (וכנ"ל

.39סניגור")

לצאת ‰. שלא הרצון מובן: אינו עדיין אבל
של  לההתקשרות בניגוד זה שהיה כשם מהגלות,
מתן  שקודם בהגאולה ישראל" בכורי ל"בני הקב"ה
והיחוד  לההתקשרות גם מנגד הוא כן כמו תורה,
כוחך  אלוקיך": ה' (ש"אנכי תורה במתן שנתוסף
ישראל  בני של העתידה לגאולתם המביא וחיותך)
סניגור" נעשה קטיגור ד"אין הכלל פי על כן ואם -
מהגלות  לצאת ירצו שלא אלה של גאולה תהי' איך

?dcizrdבגאולה
ההתקשרות  ועילוי בחידוש הענין: וביאור
מצינו  תורה במתן שנתחדש ישראל ובני דהקב"ה

תורה מתן בשעת א) ענינים; הקב"ה xgaשני
בשולחן  – בפועל מהלכה גם וכדמוכח בישראל,

הזקן  אדמו"ר (מכל 40ערוך בחרת ובנו "שכשיאמר
נעשו  ישראל בני ב) תורה; מתן יזכור ולשון) עם

רז"ל 41micareמשועבדים  וכמאמר אזן 42לה'
הר על עבדי ipiqששמעה עבדים ישראל בני לי כי

תורה 43הם  מתן בענין שנתבאר וכמו כו'.
ממצרים44בפרשתנו  העם את  oecarz"בהוציאך

אלו  ענינים ושני הזה". ההר על האלקים את
כדלקמן. לזה, זה שייכים

.Â ידי על שבההתקשרות והיתרון החידוש והנה
xgay היותם מצד התקשרותם על ישראל בבני

למקום  למטה:45בנים באדם הבחירה מענין יובן
דבר, באיזה בוחר אדם דכאשר בחוש רואים

מהרצון יותר בתוקף הוא זה לו irahdרצון שיש
דבר. לאיזה

בזה: -rahdוהטעם הוא תוכנו האדם של
אופן  גם בא זה טבע (ומצד מציאותו של הגדרים
חושיו, כחותיו, מוגדרים שבהן והמדידה ההגדרה
מצד  דבר איזה רוצה כאשר ולכן כו'), תכונותיו
תוקף  כפי הוא הרצון של תוקפו הרי שלו  הטבע

שלו  הטבע .46ומדת

מצד היא האמתית הבחירה ענין ezenvrאמנם
- האדם דטבע מהגדרים למעלה שהוא  כמו
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בסופו.34) ה"כ פ"ד יבום הל' צפע"נ
על 35) שם) (בשבועות הגמ' מתרצת לא מדוע מיישב ועפ"ז

ומודה  נימא לא (אם ביוה"כ כרת לרבי משכחת היכא הקושיא
רבי  שמודה מכפר ויוהכ"פ באחטא דמשכחת דיומא), בכרת רבי
ואחטא  דיומא (בכרת ששניהם אלא א), פז, (יומא מכפר שאינו

סניגור. נעשה קטיגור דאין להם, אחד טעם מכפר) ויוהכ"פ
לעשות  בידו מספיקין שאין ואשוב, באחטא הוא ועד"ז
לחטוא" לו גורמת והתשובה "הואיל ב) פה, (יומא תשובה

פי"א). (אגה"ת
שם.36) ובהנסמן ואילך 1149 ע' ח"ד לקו"ש ראה (
מכפר 37) יום של שעיצומו ס"ל רבנן שגם שם לקו"ש ראה

יוה"כ  של "ועיצומו ח"גֿד) פ"א תשובה (הל' הרמב"ם [וכמ"ש
להגיע  שבכדי שס"ל אלא ה"ג)]. (שם כרבנן שפסק אף מכפר"
התשובה) שע"י מהכפרה למעלה (שהיא יום של עיצומו לכפרת

התשובה. ע"י הוא
שאין 38) 30 שבהערה הנ"ל ענינים בג' הטעם גם שזהו וי"ל

אלו. ענינים ג' פי' שם שבועות רש"י ראה מכפר. עצמו יוה"כ
בתחלת 39) (ראה ממצרים בע"כ שיצאו "המרובים" משא"כ

לצאת רצו שלא אלה לא הוא (כדמוכח zelbnהשיחה) מצרים
הגדול  בהמדבר ללכת רצו שלא אלה כ"א ,(10 שבהערה ממדרז"ל

ההתקשרות. לגילוי התנגדות אין שבזה וכיו"ב, והנורא,

פמ"ט.40) תניא וראה ס"ד. ס' סי'
(ממכילתא).41) ב כ, יתרו פרש"י ראה
ירושלמי 42) ו. כא, משפטים בפרש"י הובא ב. כב, קדושין

סה"ב. פ"א שם
מב.43) כה, שם ראב"ע וראה נה, כה, בהר
יב.44) ג,
(45- אתה קדוש עם "כי ב): יד, (ראה מפירש"י להעיר

עצמך ה'".jaexgaועודjizea`nקדושת
(46.60 הערה לקמן ראה
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כשאין  הוא הבחירה ענין אמיתיות הרי [כי
נטיות  לו שאין היינו להבחירה, וסיבות טעמים
שבוחר  אלא הנבחר, הדבר את לבחור המחייבות

בבחירתו מצד ziytgdבו בדבר בוחר כאשר אבל ;
ה"ה שלו) (והציור מצד gxkenהטבע בבחירתו

;47טבעו]

שהאדם  עצמו, הבחירה בענין גם וכדמוכח
שטבעו  זה היפך שהוא בדבר גם לבחור יכול
הוא  הבחירה שמצד הרצון ולכן – לחפוץ מחייב

מעצמותו  בא להיותו יותר .48בתוקף

ואהבתו  רצונו למעלה: כביכול הוא זה דרך ועל
" היותם מצד ישראל לבני הקב"ה למקום"mipaשל

אב  של ואהבה רצון כביכול כעין הוא "אבינו", -
פרטית  ובחינה ציור מצד התקשרות והיינו ,49לבנו,

תורה50כביכול  מתן בעת כן שאין מה :xgay
היא שהבחירה בישראל , 51הבוחר mvrnהקב"ה

הנ"ל  ציור מכל שהרצון 52שלמעלה והיינו ,
יתברך  ומהותו עצמותו מבחי' היא וההתקשרות

התוארים  מכל המושלל .53ממש

ישראל  דבני בההתקשרות גם פעל זה ועילוי
מצד  רק לא שתהיה – תורה מתן שלאחרי להקב"ה
וזהו  - עצמותם מצד אם כי שלהם, והציור הטבע

בבחינת  גם להיותם במ"ת בהם שנתחדש מה
micar54;

תרס"ו  בהמשך שבין 55וכמבואר בההפרש
דה"בן" ה', בעבודת "עבד" ובחינת "בן" בחינת

כמו הוא עבודתו שבטבע rahאופן דכמו - בנפשו
תמה  ובעבודה רבה באהבה אביו אחר לימשך הבן
שזהו  "בנים" שנקראות בנשמות הוא כן כמו כו',

בהתלהבות rahכמו יתברך אליו לימשך בנפשם
מכח  עבודה זה אין אבל וכו', ולעבדו רבה אהבה
עבודה  בשם נקראת אינה ולכן ובחירתם, עצמם

.56כלל 

מצד זה שאין העבד, עבודת כן שאין rahdמה
אלא  שלו. הטבע היפך היא העבודה ואדרבה, שלו,

`edy את ונתן התקשר עצמו ובכח עצמו מצד
בכל  מתבטל שהוא עד יתברך, לעבדו אליו עצמו
אלא  כלל, לעצמו ומציאות מהות ואינו מהותו עצם

בלבד  האדון מציאות היא מציאותו .57שכל

.Ê הגאולה שבין ההפרש יבואר הנ"ל כל פי על
רצו  שלא אלה בה נגאלו שלא מצרים, מגלות
לגילוי  שהתנגדו מכיון - ממצרים לצאת
בכורי  ל"בני שבשמים" "אבינו של ההתקשרות
קטיגור  (ואין ממצרים היציאה שפעלה ישראל"
יגאל  שבה העתידה הגאולה ובין - סניגור) נעשה
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(47.1309 ,1147 ע' ח"ד לקו"ש ראה
פֿח.48) פרקים ובשמונה רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם ראה

ב. לח, אמור לקו"ת
נמשך49) שהבן כמו (פ"ב) מתניא כך gennלהעיר האב

נמשכה ישראל איש כל נשמת eznkgeכביכול ezaygnn.'כו ית'
ג, יבמות - מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם (יונת ממרז"ל ולהעיר

(רק) ברא כבעל) ד"ה א צב, כתובות רש"י דאבוה.rxk`א.
נה"י. היינו ב): צו, (ברכה ובלקו"ת

תקנג).50) (ע' תרס"ו ישראל נער כי ד"ה ראה
ב"שרש 51) ואילך) סע"א (ב, בהקדמה אורה משערי להעיר

שרש  "לפי שהיא קדה"ש" על התו"מ על לנש"י) (שיש מס"נ
כח  שהיא הקדומה דתורה דחכ' בעצמות הוא התורה אותיות
(שלמעלה  ממש בעצמותו שכלולה ממש ית' העצמית חכמתו

כח מבחי' גם ענין cilendהרבה הי' והא כו') לו בדומה לנש"י
בתומ"צ, הרצון שגם לפי י"ל ואולי כו'". מ"ת בזמן דנש"י מס"נ

מצד הוא צדיקים", של ספ"ב)ezxiga"מעשיהן ב"ר (ראה ית'
.74 ,70 הערה 66 ע' ח"ה .15 הערה 1341 ע' ח"ד לקו"ש ראה -
בעת  היתה בישראל שהבחירה מה יומתק ועפי"ז ס"ה. 23 ע' ח"ז

z"n.דוקא
וע'52) 1309 ע' ח"ג לקו"ש סי"ד. תש"ג לנו יבחר ד"ה ראה
.1341

ד"ה 53) (ראה היא עצמית אהבה לבנו האב אהבת שגם ואף
ס"ג ה'ש"ת דברים ג' טבעית n"kaeעל אהבה שהיא מכיון הרי (

ממש  עצמותו מצד ולא שלו הטבע מצד היא זו אהבה הרי
.(60 ,57 הערה לקמן (וראה כבפנים

מש"א54) גאוןxgaiוזהו את גו' ישראל),awriלנו (ולא
- ויעקב בן בחי' הוא רע"ג.icarדישראל ע, בלק (לקו"ת

שם  לנו יבחר ד"ה גם וראה ובכ"מ). הבאה. בהערה ובהנסמן
הסעיף. בסוף

ואילך).55) שח (ע' שלאחריו והמאמרים רב ומקנה ד"ה
שיט.56) וע' שחֿט), (ע' בתחלתו רב ומקנה ד"ה
הנח"ר 57) בחי' גם מישראל לכ"א יתגלה שלע"ל זה וגם
`xeac ספי"ב וככה המשך - דנברא נח"ר המצות משכר (שלמע'

ואילך) 244 ע' ח"ה לקו"ש (ראה ממש העצמות גילוי - ורפט"ו)
בהמשך  (כמבואר דוקא פשוט העבד עבודת ע"י הוא בעיקר -
בעבד  כי - פשוט) עבד מעבודת הוא הנח"ר שעיקר שם, תרס"ו
לו  אין לבד האדון מציאות רק היא שמציאותו להיות הפשוט

שלמעלה והעונג "הנח"ר כ"א כלל עצמו של עצמו edfנח"ר
שכו). ע' תרס"ו (המשך שלו". הנח"ר

ואילך) סג) (ע' לך לך (ד"ה שם בהמשך המבואר ועפ"י
המשכה  בבחי' הוא עצמי רצון גם דרצון ותענוג, דרצון בההפרש
ההפרש  גם שזהו י"ל בעצמותו, בו הוא התענוג משא"כ והתגלות,
בישראל, הקב"ה שבחר ומה בנים, בחי' שמצד זו בהתקשרות
הרצון  בחי' מצד היא בנים היותם מצד והקב"ה נש"י שהתקשרות
והתגלות  המשכה בבחי' כבר שהוא עד) וע' ע, ע' ריש שם (ראה
מבחי' למע' הוא בישראל בחר שהקב"ה ומה בעצמותו, כביכול
שהוא  התענוג ענין שרש וע"ד ממש עצמותו מבחי' כ"א רצון
גם  למעלה היא הבחירה שענין אלא ממש. עצמותו בפנימיות

ה  המתענג.מבחי' ש"הוא" ממש עצמותו מבחי' הוא כי תענוג
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ירצו  שלא אלה גם ישראל מבני ואחד אחד כל
בניגוד  לכאורה זה שגם פי על אף מהגלות, לצאת
הגאולה  מקור שהוא אלקיך" ה' ד"אנכי להגילוי

כנ"ל: העתידה,
מצד  להקב"ה ישראל דבני זו והתקשרות היות

מצד היא למקום" "בנים היה rahdהיותם לכן ,
להתקשרות  להתנגד (במצרים) ישראל לבן אפשר
שבאה  מכיון החפשית, בחירתו בכח זו טבעית

האדם) (של הטבע dlrnlyמעצמותו מהגדרות
ההתקשרות 58שלו  הועילה לא טעמא ומהאי ;

כנ"ל. ממצרים להוציאם

לאחר בעת xgayאמנם ישראל בבני הקב"ה
הבחירה, מצד להיותה זו שהתקשרות תורה, מתן
כן  גם פעלה ממש, ומהותו עצמותו מצד היינו
מצד  להקב"ה התקשרותם להיות ישראל בבני
- ומציאותם מהותם עצם בכל ובמילא עצמותם,
לנגד  ליהודי לו אפשר אי (בעצם) ששוב מובן והרי

זו  שב 59להתקשרות מכיון ,ezenvre ezednהואxgea

ומה60באלקות  ;ezeipevigay לצאת רוצה אינו
העצמית  בחירתו אמיתיות היפך זה הרי .61מהגלות,

בחירתו  תתגלה סוף שסוף מובן ולכן -
ולגורלו  לחלקו ה' שיבחור בגלוי,62העצמית, גם ,

) cg`e"וסוף cg` lk תשובה לעשות מ)ישראל
נגאלין". הן ומיד גלותן בסוף

(a"lyz `"pn 'k ,g"kyz gqt ly oexg` zgiyn)
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האדם 58) ש"הן זה מצד היא האדם אצל זו בחירה הרי כי
ידו" על שיעכב מי "אין ולכן להקב"ה דומה ממנו" כאחד הי'

.(47 בהערה בהנסמן (ראה הגדרות בשום מוגדר שאינו
זהו 59) זו, להתקשרות לנגד לו אפשר ליוה"כ שבנוגע ומה
לפי זהו dryרק הרי ללעת"ל בנוגע אבל הבחירה, לו ניתנה וע"ז

נדח  ממנו ידח לא שסו"ס מ"ת, לאחר שנתחדש הבחירה ענין כל
שם). 4 ובהערה (220 (ע' העת"ר פורים שיחת - תו"ש גם (וראה

מצד60) הוא באלקות שרצונו מכיון זאת: (ולא ezxigaעוד
היפך  שהוא מה כל נעשה זו בחירה ע"י הרי וכו'), טבעו מצד

ומופרך מושלל –zilkzaמאלקות
הרי  ההיפך, של מציאותו מצד היא ההיפך שלילת כאשר כי

ומדת להרע ערך וגם יש שבהרע. "הרע" מדת כפי היא שלילותו
לאביו, שמבן הנ"ל הטבעי רצון וכמו דבר, לאיזה עצמי ברצון

" להיותם - לאלקות ישראל של טבעי הרצון בנש"י, mipaועד"ז
מאלקות, היפך שהוא מה דכל הרצון שלילת - ובמילא למקום",

בדרך שזהו מכיון xeiveהרי gxkdהוא כן אשר מציאותו xeivבו,
הרי  לאלקות, שמנגד מה בכל רוצה ואינו באלקות, הוא שרוצה

מצד שהרי לה"רע", מקום תפיסת epipreישנה exeiv,(ההיפך (של
באלקות), (גם בתכלית מוחלט הרצון אין וא"כ בו, רוצה אינו

מצד הוא רצונו כאשר בו ezxigaאבל שרוצה הדבר חיוב הרי ,
הם רוצה שאינו הדבר ע'zilkzaושלילת ח"ד לקו"ש וראה .

שם. 17 ,14 ובהערה 1341
גירושין.61) מהל' ספ"ב רמב"ם ראה
ויובל.62) שמיטה הל' סוף רמב"ם ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

דיום  בהתועדות  השתתפותו  ע"ד  דבר  מזכיר  שאינו  ולפלא  טבת.  מט"ו  מכתבו  על  במענה 

הבהיר הוא י"ט כסלו יום גאולתנו ופדות נפשנו, שבודאי השתתף בזה וגם בההחלטות הטובות בהנוגע 

לפועל מר"ה לחסידות על כל השנה.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הנהגת  ידועה  ומוצלחת,  טובה  בשעה  הנולדים  שם  לקריאת  בנוגע 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שלא הי' מורה בכגון דא )ומובן ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל - שער הגלגולים 

הקדמה כ"ג, עמק המלך שער א' סוף פרק ד' - אשר השם הוא צנור המשכה לנשמה זו דוקא ונותנים 

מלמעלה הרעיון בזה להורי הנולד(, ואיך שיחליטו הוא וזוגתו שיחיו ביחד, יה"ר שיהי' לאורך ימים 

ושנים טובות.



כט

נט

ביאור הזוהר "בדורותיו" אבל בדרא דאברהם, משה, 
דוד אינו נחשב כלום. דבר אחר ק"ו בדרא אחרינא וכו', 
ומבאר הגמ' )סנהדרין קח.( בשיטת ר' יוחנן וריש לקיש 

וכו'

תמים1 הי' בדורותיו אבל בדרין אחרנין אינו נחשב 
דדוד,  ודרא  ודרא דמשה  דרא2 דאברהם  לכלום כמו 
קל  חייבים,  דכלהו  בדרא  עבד  מאי  חמי  אחר  דבר 

וחומר אלו הי' בדרא דכולהו צדיקים.
ספר הזהר חלק א' דף ס, א )תוספתא(

קחשיב אלו הג' אברהם משה דוד. הוא, כי אלו הג' 
הם הג' כתרים. כתר כהונה, כתר תורה, כתר מלכות.

כהונה אברהם איש3 החסד, והכהונה ניתנה  כתר 
לאברהם, כמו שכתוב4 אתה כהן לעולם.

תורה, משה, כי התורה ניתנה על ידי משה, ונקראת 

תורת משה5.
מלכות, דוד, כי המלוכה ניתנה לדוד6 לעולם.

והם לנגד, דעת, חסד, וגבורה.
כהונה - אברהם, חסד.

תורה - משה, דעת, כמאמר7 למדע תורתך.
בנינה8  מלכות  כי  גבורה,  דוד,  בית   - מלכות 
מהגבורות, ודוד הי' אדמוני9, והי' גבור עצום כמ"ש10 

גם את הארי גם את הדוב הכה.

1( ]תרגום ללה"ק[ תמים הי' בדורותיו, אבל בדורות אחרים לא הי' 
נחשב לכלום, כמו דור דאברהם, ודור דמשה, ודור דדוד. דבר אחר 
)מה שכתוב בדורותיו הוא לשבח(, ראה את מעשיו הטובים שעשה 
צדיקים  שכולם  בדור  הי'  אלו  וחומר  קל  רשעים,  כולם  שהיו  בדור 

)ודאי הי' צדיק ביותר(. ]עיין גם לקמן סימן ס[.
2( ראה בזה בלקוטי שיחות חלק לה שיחה א' לפרשת נח עמוד 15.

3( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". זהר חלק א דף מז, ב. תניא – 
אגרת הקדש סימן ה.

4( תהלים קי, ד. ]ובתחלת המזמור כתוב "נאם ה' לאדני שב לימיני" 
דקאי על אברהם, ראה נדרים לב:[.

5( מלאכי ג, כב. "זכרו תורת משה עבדי".
ז. הלכות תלמוד תורה  6( ראה רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה 

ריש פרק ג. ראה לקוטי שיחות חלק כח עמוד 115 ואילך.
7( תפלת "אתה חוננתנו" למוצאי שבת קודש.

ואילך.  תתפה  עמוד  ב'  חלק  תקס"ה  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ראה   )8
ביאורי הזהר להצמח צדק חלק א' עמוד שצו ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים תשי"ב עמוד קמג ואילך.
9( שמואל-א א, כז.

10( שם יז, לו.

מה שאין כן בנח לא הי' כל זה, רק כתר שם טוב, 
אלו  מכל  למטה  שהוא  טוב,  שם  לו  הי'  שבדורותיו 
גביהן,  על  עולה  טוב  שם  וכתר  מהלשון  )כי  הג', 
על  שעולה  אלא  כתרים,  מהג'  למטה  שהוא  משמע 

גביהן(11.
זהו שלא הי' נחשב לכלום בדורות דאברהם משה 

דוד.
דבר אחר, חמי מה עבד בדרא דכלהו חייבים 

קל וחומר אלו הי' בדרא דכלהו צדיקים, כי הרי 

כתר שם טוב אם שבעצם הוא למטה מהג' כתרים אך 
עולה על גביהן וכו'.

שדור  חייבים,  דכלהו  בדרא  עבד  מה  חמי  וזהו 
כמו  נתקיימו,  ולא  נימוחו  )ולכן  מתהו  הי'12  המבול 

שתהו נשבר ולא נתקיים( וכו'.
וזה אם בדרא דכלהו חייבים שמתהו שלא נתקיימו, 
הי' הוא תמים, שלא נשבר, קל וחומר13 אלו הי' בדרא 

דכלהו צדיקים שמתיקון וכו'.
ועיין בסנהדרין פרק חלק14 שהוא פלוגתת ר' יוחנן 
בדורות  ולא  בדורותיו  אמר  יוחנן  ר'  לקיש.  וריש 
אחרים, וריש לקיש אמר בדורותיו וכל שכן בדורות 

אחרים.
יש לומר כל אחד מהם מדבר כפי15 בחינתו.

והוא  דקדושה,  בסטרא  הי'  שמתחלה  יוחנן  ר' 
מזרעא דיוסף16, המלך הדר17 דתיקון, סבירא לי' שלא 

בדורות אחרים, וכמו הפירוש הראשון דהכא.
וריש לקיש שמתחלה הי' ראש הגזלנים18 ואחר כך 

11( "והוא מה שפרנס י"ב חדש את כל הבעלי חיים, שהם בחי' בי"ע 
בהתיבה בחי' מלכות, ובי"ע הם למטה מהג' קוין דאצי'". )לקוטי לוי 

יצחק כאן(.
12( ראה גם לקמן סימן סה.

13( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור מ"ש ק"ו.
14( קח.

15( ראה גם סימן ס.
קאתינא  דיוסף  מזרעא  אנא  יוחנן...  רב  "אמר  פד.  מציעא  בבא   )16
דלא שלטא בהו עינא בישא וכו'". ראה גם פניני לוי יצחק על התורה 

פרשת וישב פרק לט פסוק ו.
17( ראה פניני לוי יצחק עה"ת פרשת וישלח, דז' מלכי אדום )וישלח 
מקור  הוא  "הדר"  השמיני  והמלך  דתהו,  מלכי  ז'  הם  ואילך(  א  לו, 
שם  על  "הדר",  נק'  ויוסף  שם(.   8 ובהערה  טז,  סימן  )לעיל  התיקון 
שהי' )וישב לט, ו( "יפה תואר ויפה מראה" )ראה לקמן סימן עא(, וכן 
יוסף בחי' יסוד, והוא נק' הדורא דגופא )זהר תצוה דף קפו ע"ב(. ראה 

אור התורה מקץ עמוד 2204.
18( בבא מציעא שם, רש"י ד"ה ר' קרי לי, רבן של לסטים וראש להן 

הייתי.
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ירצו  שלא אלה גם ישראל מבני ואחד אחד כל
בניגוד  לכאורה זה שגם פי על אף מהגלות, לצאת
הגאולה  מקור שהוא אלקיך" ה' ד"אנכי להגילוי

כנ"ל: העתידה,
מצד  להקב"ה ישראל דבני זו והתקשרות היות

מצד היא למקום" "בנים היה rahdהיותם לכן ,
להתקשרות  להתנגד (במצרים) ישראל לבן אפשר
שבאה  מכיון החפשית, בחירתו בכח זו טבעית

האדם) (של הטבע dlrnlyמעצמותו מהגדרות
ההתקשרות 58שלו  הועילה לא טעמא ומהאי ;

כנ"ל. ממצרים להוציאם

לאחר בעת xgayאמנם ישראל בבני הקב"ה
הבחירה, מצד להיותה זו שהתקשרות תורה, מתן
כן  גם פעלה ממש, ומהותו עצמותו מצד היינו
מצד  להקב"ה התקשרותם להיות ישראל בבני
- ומציאותם מהותם עצם בכל ובמילא עצמותם,
לנגד  ליהודי לו אפשר אי (בעצם) ששוב מובן והרי

זו  שב 59להתקשרות מכיון ,ezenvre ezednהואxgea

ומה60באלקות  ;ezeipevigay לצאת רוצה אינו
העצמית  בחירתו אמיתיות היפך זה הרי .61מהגלות,

בחירתו  תתגלה סוף שסוף מובן ולכן -
ולגורלו  לחלקו ה' שיבחור בגלוי,62העצמית, גם ,

) cg`e"וסוף cg` lk תשובה לעשות מ)ישראל
נגאלין". הן ומיד גלותן בסוף

(a"lyz `"pn 'k ,g"kyz gqt ly oexg` zgiyn)
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האדם 58) ש"הן זה מצד היא האדם אצל זו בחירה הרי כי
ידו" על שיעכב מי "אין ולכן להקב"ה דומה ממנו" כאחד הי'

.(47 בהערה בהנסמן (ראה הגדרות בשום מוגדר שאינו
זהו 59) זו, להתקשרות לנגד לו אפשר ליוה"כ שבנוגע ומה
לפי זהו dryרק הרי ללעת"ל בנוגע אבל הבחירה, לו ניתנה וע"ז

נדח  ממנו ידח לא שסו"ס מ"ת, לאחר שנתחדש הבחירה ענין כל
שם). 4 ובהערה (220 (ע' העת"ר פורים שיחת - תו"ש גם (וראה

מצד60) הוא באלקות שרצונו מכיון זאת: (ולא ezxigaעוד
היפך  שהוא מה כל נעשה זו בחירה ע"י הרי וכו'), טבעו מצד

ומופרך מושלל –zilkzaמאלקות
הרי  ההיפך, של מציאותו מצד היא ההיפך שלילת כאשר כי

ומדת להרע ערך וגם יש שבהרע. "הרע" מדת כפי היא שלילותו
לאביו, שמבן הנ"ל הטבעי רצון וכמו דבר, לאיזה עצמי ברצון

" להיותם - לאלקות ישראל של טבעי הרצון בנש"י, mipaועד"ז
מאלקות, היפך שהוא מה דכל הרצון שלילת - ובמילא למקום",

בדרך שזהו מכיון xeiveהרי gxkdהוא כן אשר מציאותו xeivבו,
הרי  לאלקות, שמנגד מה בכל רוצה ואינו באלקות, הוא שרוצה

מצד שהרי לה"רע", מקום תפיסת epipreישנה exeiv,(ההיפך (של
באלקות), (גם בתכלית מוחלט הרצון אין וא"כ בו, רוצה אינו

מצד הוא רצונו כאשר בו ezxigaאבל שרוצה הדבר חיוב הרי ,
הם רוצה שאינו הדבר ע'zilkzaושלילת ח"ד לקו"ש וראה .

שם. 17 ,14 ובהערה 1341
גירושין.61) מהל' ספ"ב רמב"ם ראה
ויובל.62) שמיטה הל' סוף רמב"ם ראה



ל

גדול מאד מאד, שהי'  ונעשה  דקדושה  עלה לסטרא 
חריף ומפולפל מאד19, עוקר הרים20 דתהו, סבירא לי' 
כל שכן בדורות אחרים כמו הפירוש דבר אחר חמי 

כו' דהכא.

19( ב"מ שם: הדר אקרי' ואתניי' ושווייה גברא רבה... כי הוה אמינא 
עשרין  לי'  ומפריקנא  קושייתא  וארבע  עשרין  לי  מקשי  הוו  מילתא 

וארבעה פרוקי וכו'.
20( ראה לקמן סימן סה, הרים הם בחי' דתהו.

רי"ש לקי"ש מספרו תתק"ן21 כמספר שני חיי נח.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד כב 
"ראה בכ"ז, לקוטי שיחות חלק לה פרשת נח )שיחה א( עמוד 
15 ואילך. שיחות קודש ה'תש"מ משיחות מוצאי ש"פ נח סעיף 
יב ואילך. לקוטי שיחות חלק כ' נח עמוד 13 ואילך. תורת 
מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן טו. טז.

21( רי"ש )בגי' 510( + לקי"ש )440( = 950, וכן מספר שני נח 950 
שנה  וחמשים  שנה  מאות  תשע  נח  ימי  כל  "ויהי  כט(  ט,  )בראשית 

וימת".
]ובדרך אפשר י"ל הכוונה תתק"ן מלשון תיקון ולא תהו[.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש
 ב"ה,  ז' טבת, תש"כ

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ הרב נפתלי שי' הכהן

שלום וברכה!

תקותי שבטח הגיע צלחה ללונדון, ואתענין לדעת אם במשך הנסיעה התראה עם מר שניאור 

זלמן יפה וב"ב - שי', כיון שנוסעים הם באני' אחת. כן אם היתה הזדמנות בכגון דא להפיץ המעינות 

חוצה, וכמדובר זה כו"כ פעמים אודות הנחיצות לנצל כל ענין והזדמנות בכיוון זה. ובפרט ע"פ תורת 

הבעש"ט, כמבואר בהענין דבנ"י התועים בארצות )נדפס בסו"ס לקו"ת הוצאת קה"ת(. 

נוסף על פ"ש  ידבר,  - באתי לעורר אשר במשך שהותו בלונדון בודאי  ולתוספת  כן להעדפה 

מכאן ומהענינים בההתועדויות דכאן, בהנוגע לישיבות הערב, אודות הפעולות הטובות וגודל הענין, 

ואיך שעורר זה שינוי מהות בהתלמידים ועל כל סביבתם וכו' וכו', ואין לנהוג בזה בנוהג של ענוה, 

שהרי על כגון דא נאמר ואתהלכה ברחבה, וביחוד כשנוגע לפועל ונפק"מ לפועל ולתוצאות העבודה 

בהנוגע לישיבות הערב בלונדון. וידועה הבחינה בכגון דא מאיזה צד באות הטענות וכו' )נדפס בהיום 

יום כ"ג סיון(.

פשוט שאין בהאמור סתירה, למה שדברתי עמו בהנוגע לישיבות הערב, בחדר לפנים מחדר, 

- שהרי בעניני קדושה נצטוינו להעלות בקדש, ושלא להסתפק כלל בהישגים שבעבר ואפילו בהווה. 

ובעניני קדושה הרי, בלשון רבנו הזקן בספר התניא שלו ספי"ג: בחי' ראש ומוחין של מדרגות תחתונות 

הן למטה מבחי' עקביים ורגלי מדרגות עליונות מהן. ולא נסתפק רבנו הזקן בזה, ומייסד הענין עוד 

יותר, וכסיומו: וכמאמר רז"ל רגלי החיות כנגד כולם. והענין בא בביאור על מה שקדמו, בנוסח מודגש 

עוד יותר, אשר "כל מעלות ומדרגות שלמטה הם כאין לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן".

הכשרונות  ובעזר  ישיה"ע.  בהתפתחות  השני  השלב  ע"ד  עמו  שדברתי  למה  היסוד  גם  וזהו 

שחונן בהם, באם ינצלם כדבעי ובמרץ הדרוש בענין זה, הרי תקותי שיבוא ג"כ בקרוב השלב השני. אז 

על הענין כולו - יש להמליץ דברי רבנו הזקן הנ"ל, אלא שכמובן וגם פשוט - לא רק במ"ש כאין וכו' 

אלא והוא העיקר, ששלב הקודם - המצב בהווה - הוא מעלה ומדרגה בקדושה עד שנקרא ראש ומוחין 

וכו', וק"ל.

באם ימצא יום או יומים פנוים, מהנכון שיבקר במנשסתר ובעיקר בהישיבה אשר שם, וימסור 

פ"ש ממני להר"מ ור"י שי' ובבקשת רשותו למסור פ"ש ממני גם לתלמידי הישיבה שי'. ומובן שפ"ש 

שלי ענינה, שימסור איזה ענין של תורה והתעוררות ששמע בעת ההתועדויות. ואל בינתו אשען באיזה 

ענין יבחר.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן



לי

ג, ג – ויאמר משה אסורה נא ואראה את 
המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה

שיעבוד  על  רומז  סנה  יעקב(  )קהלת  עיין  )פא(  א. 
ישראל  של  עשן  לעתיד  שמות(  )ילקוט  עיין  מלכיות, 
ויתקיים  הטומאה  שיבוער  והיינו  העמים,  כל  את  אוכלת 
לפרש  אפשר  ובזה  ד'.  בשם  כולם  לקרוא  צפני'  הבטחות 
כוונת )פסוק ג' סימן ג'( "מדוע "לא "יבער "הסנה מפרש 
סנה  "לך,  "יבוא  "מלכך  "הנה  ט(  ט,  )זכרי'  בר"ת  הרמז 
הרמז  מפרש  מ"ד"ו"ע  "וגם  כמדרש,  העולם  אומות  אלו 
בנוטריקין )יחזקאל לז, כד( "ועבדי "דוד "מלך "עליהם, ואז 

תתקיים מה שפירש רש"י )דניאל סוף סימן ט'1(.
מקרי דרדקי2

בעיני  הזה  העם  חן  את  ונתתי   – כא  ג, 
מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם

ב. והי' כי תלכון לא תלכו ריקם. במסורה תלכון תרין 
דהנה  י"ל  תלכון.  לא  ובמנוסה  יב(  נב,  )ישעי'  ואידך  דין 
נלך במנוסה,  זה נאמר בגאולה האחרונה ב"ב שלא  פסוק 
ולהבין המשך הענין י"ל דהנה גאולת מצרים הי' שלא ע"י 
וע"כ  טומאה  שערי  במ"ט  משוקעים  אז  היו  כי  מעשיהם 
ה'  מיהר  לא  ואילו  מצרים  מארץ  יצאת  בחפזון  כי  נאמר 
משוקעים  היינו  רגע  שם  עוד  והיינו  אותנו  להוציא  יתברך 

ממשלת  ותתקיים  רש"י:  פירש  שומם",  על  תתך  נחרצה  כלה  "ועד  כז.  פסוק   )1

השקט עד יום אשר תתך עלי' כלה ונחרצה הנגזר עלי' בימי מלך המשיח. תתך על 

שומם, תגיע ותרד כליון חרוץ על הדמות כוכבים ומזלות ועל עובדי'.

2( ר' הלל מקאלאמיי ז"ל, תלמיד החתם סופר.

אבל  להתמהמה  יכלו  לא  ע"כ  ח"ו  טומאה  של  הנ'  בשער 
במעשינו  רק  תלוי  הוא  ב"ב  שתהי'  העתידה  הגאולה 

הטובים בתורה ומצות.
כי  והי'  האחרון  בגלות  שעתה  המסורה  שאמר  וזהו 
תלכון משם ב"ב לא תלכון ריקם בלי תורה ומצות )כאשר 
הי' במצרים שיצאו גם בלי תורה ומצות כנז'( ובמנוסה לא 
תלכון, שלא נצטרך כ"כ לרוץ כמו במצרים שלא יהי' סכנה 
גדולה כ"כ, וגם היציאה מהגלות תהי' ע"י התורה והמצות 

שסגלנו כנז'.
תפארת בנים

וישלכהו  ארצה  השליכהו  ויאמר   – ג  ד, 
ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו

שהודיעו  נחש…  שנהפך  מטה  בענין  אמרו  רבותינו  ג. 

בכאן יכולתו הגמור שהוא ממית ומחי' מוחץ ורופא, וכמו 
ממנו  נחש  ועשה  השם  החיהו  דומם  שהוא  המטה  שזה 
להחלימם  עפר  שוכני  עם  לעשות  יכול  כן  ומרגיש,  חי 
ולהחיותם לעתיד, וכן הודיעו שהוא מוחץ ורופא, וזהו הבא 

נא ידך והנה ידו מצורעת, ואח"כ והנה שבה כבשרו.
וזהו )דברים לב, לט( ראו עתה כי אני אני הוא אני אמית 
ואחי' וכו'. ואמרו במדרש מי שאמר החמורה יאמר הקלה, 
ועורים  פסחים  שהיו  כמו  המתים  השם  שיחי'  רמזו  אבל 
ואני  וזהו מחצתי  רופא אותם,  הוא  ואח"כ  בענין שיכירום 
החי'  בראשונה  הסדר  זה  שהוליך  נראה  בכאן  וכן  ארפא, 

המטה, ואח"כ נתן רפואה למחץ היד, ואין מידי מציל.
צרור המור

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' טבת, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה הלל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו המהיר, בו כותב אודות מצב בריאותו.

ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון 

שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה, וכן בשאר הענינים הכללים והפרטים גם יחד.

מאשרים בתודה הקבלה של הספרים, הליכות עולם קטן ושער טהרה, שהו"ל, ולכאורה דין 

קדימה עכ"פ מכאן ולהבא, בהלכות הצריכות, ושאין אחריהם ספרי לקוטים דבתראי, כוונתי להספר 

מאיר עיני סופרים וכיו"ב, והרי זכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ׁשּמנאן ּבמיתתן,אףֿעלּֿפי ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ּבחּייהן להֹודיע ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לכֹוכבים, ׁשּנאמרׁשּנמׁשלּו ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ּומכניסן מ)ׁשּמֹוציאן צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא לכּלם : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

יקרא  רבה)"ּבׁשם .(שמות ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
ועד  מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין מחלט נּגּוד יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשם
ּגם  והּגאּלה נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין את מבּטא 'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין עֹוסקת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻֻסֹופּה

ׁשמם"? ׁשּנּו ׁשּלא "ּבׁשביל ְְְִִִֶָָָֹהיתה
הּׁשם  – ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם על מעלים הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבאּור :
היא  אחד מּצד – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר היא אדם ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ּבעצם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָקׁשּור
את  מביאים ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ּגלּוי; אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית והיא והסּתר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעלם

ּברּו־הּוא. אין־סֹוף עצמּות ּגּלּוי ׁשענינּה ְְְִִֵֶַַָָָָהּגאּולה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 253 'nr l jxk zegiyÎihewl)

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ההההּבּבּבּבאיםאיםאיםאים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
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, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻליצירת
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם אּלאיציאתיציאתיציאתיציאתאבל עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתמצרים, מצרים ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבמּתן  אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת עם־יׂשראל לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּדוקא אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת לא ואף העֹולם ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתּתֹורה, ׁשל והּגבּולים ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ְִָּבכלל.
ׁ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 ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻמצרים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל............ ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א־ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ׁשמֹות  לכּלם לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר ׁשמֹות, ּבּכֹוכבים ונאמר ׁשמֹות ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקּולים

א  היּויקרא". ּכּמה מסּפרם מנה למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, רבה).ף (מדרש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ
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 ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזאת,

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L‡Â ¯·b ·˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

dxezd lr eheytk i"yx

à(`).ìàøNé éða úBîL älàå§¥¤§§¥¦§¨¥
zFnW z` o`M hxtn aEzMd©¨§¨¥¨¤§

.mxRqn z` dpFnE mihaXdeÎs` ©§¨¦¤¤¦§¨¨§©
W iRÎlrxaM,mdiIgA o`pOxERiqA ©¦¤§¨§¨¨§©¥¤§¦

mNEM z` xiMfde ,mixvnl mzcixi§¦¨¨§¦§©¦§¦§¦¤¨
mzFnWA(g ,en ziy`xa d`x)z`f mr , ¦§¨¦Ÿ

o`pnE xfgaEW o`MAxERiq,ozzin ¨©§¨¨¨§¦¦¨¨

ozAg ricFdllv` l`xUi lW §¦©¦¨¨¤¦§¨¥¥¤
,d"awdW ,miakFMl ElWnPWxW`M ¤¦§§©¨¦¤©£¤

`Edo`ivFOlr xi`dl axr lkA ¦¨§¨¤¤§¨¦©
,ux`deokE xfFg `EdWMoqipkn ¨¨¤§¥§¤¥©§¦¨

mzF` dpFn `Ed ixd ,xwFA lkA§¨¤£¥¤¨
e xRqnAmdl `xFwmzFnWAÎzeny) §¦§¨§¥¨¤¦§¨

(dax,FnMxn`PW(ek ,n diryi) §¤¤¡©

mNEkl m`av xRqna `ivFOd'©¦§¦§¨§¨¨§¨
'`xwi mWAz` `ivFn d"awd] §¥¦§¨¦¤

lkl `xFwe ,dxitqA minXd iakFM§¥©¨©¦¦§¦¨§¥§¨
mdW KFYn ,l`xUi s` .[FnWA cg ¤̀¨¦§©¦§¨¥¦¤¥
ode mdiIgA od mzF` dpFn ,oiaiag£¦¦¤¨¥§©¥¤§¥

mzFnA(i"`a):a dxez §¨

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
"ׁשם". ּוקריאת "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ּכל מסמסמסמסּפּפּפּפררררּבכל אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

קריאת יהּודי.ׁשׁשׁשׁשםםםםּבני־יׂשראל. ּכל המיחדים ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
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 והן לכּלםמסמסמסמסּפּפּפּפררררלכּלם, ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹות ת ת ת לּכֹוכבים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻ
ְִָיקרא".

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

(â):ïîéðáe ïìeáæ øëùOé¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«

(ã):øLàå ãb éìzôðå ïc̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«

(ä)Lôð íéòáL á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤
:íéøöîá äéä óñBéå§¥−¨¨¬§¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑,ׁשבעים ּבכלל היּו ּובניו הּוא יֹודעים והלא היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ¿≈»»¿ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ
ׁשהיה  יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא

ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה .ּבמצרים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ
:íúà õøàä àìnzå ãàî§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«

i"yx£eˆ¯LiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד ׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב ‡L¯.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך …»«ְְִַַָָָֹ

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¿

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

dxezd lr eheytk i"yx

(d).íéøöîá äéä óñBéå`ivFd dOl §¥¨¨§¦§¨¦¨¨¦
,cxtpA FxiMfde llMd on sqFi z ¤̀¥¦©§¨§¦§¦§¦§¨

Eid eipaE `Ed `ldemd mBllka ©£Ÿ¨¨¨©¥¦§©
oFAWgmiraWx`Wl dnFcA ,WtPd ¤§¦§¦©¤¤§¤¦§¨

xn`PW FnM] mihaXd(fk ,en ziy`xa) ©§¨¦§¤¤¡©
Wtp mixvna Fl cNi xW` sqFi ipaE'§¥¥£¤ª©§¦§©¦¤¤
d`Ad awri zial WtPd lM ,mipW§¨¦¨©¤¤§¥©£Ÿ©¨¨

,['miraW dnixvne,oM m``A dn ¦§©§¨¦§¦§¦¥©¨
aEzMdEpcOlldid sqFie' Fxn`A ©¨§©§¥§¨§§¥¨¨

,'mixvnamircFi Epiid `l ike §¦§¨¦§¦Ÿ¨¦§¦
`N` ?mixvna did `EdWicM ¤¨¨§¦§©¦¤¨§¥
,sqFi lW Fzwcv LricFdl`NW §¦£¦§¨¤¥¤Ÿ

:dnE`nA dzPYWp`EdFzF`sqFi ¦§©§¨¦§¨¥
eia` o`v z` drFxdxrp FzFidA ¨¤¤Ÿ¨¦¦§©©

- eig` mr cgi`EdFzF`sqFi ©©¦¤¨¥
mixvna didWmiiFBd oiA lCBzpe ¤¨¨§¦§©¦§¦§©¥¥©¦
e ,Kln dUrpexzFp z`f mrcnFr §©£¨¤¤§¦Ÿ¨¥

FwcvAdpFW`xaM(daxÎzeny)(g"n`a): §¦§§¨¦¨
e dxez

(f).eöøLiåmiiEAix z` x`zn aEzMd ©¦§§©¨§¨¥¤¦¨
fFnxl icM ,'dvxWd' oFWlA bltEOd©§¨¦§©§¨¨§¥¦§

KM lrEidWmiWPddXW zFclFi ©¨¤¨©¨¦§¦¨
cg` qxkaKxcM (zg` dcilA) §¤¤¤¨§¥¨©©§¤¤

mivxXd((my):g dxez ©§¨¦
(g).Lãç Cìî í÷iåEwlgpax ©¨¨¤¤¨¨¤§§©

l`EnWE'Wcg Kln' lW FWExitA: §¥§¥¤¤¤¨¨
,WOn Wcg xn` cgKlOd zOW ©¨©¨¨©¨¤¥©¤¤

eiYgY xg` Kln mwe mcFTdcge , ©¥§¨¤¤©¥©§¨§©

,xn`KlnA xAcn aEzMd oi`W ¨©¤¥©¨§©¥§¤¤
F`xwE ,KlOd FzF`A `N` ,Wcg̈¨¤¨§©¤¤§¨

mEXn 'Wcg' aEzMdEWCgzPW ©¨¨¨¦¤¦§©§
eizFxfbWCgl ligzdW xnFlM , §¥¨§©¤¦§¦§©¥

oeike ,l`xUi lr zFWw zFxifB§¥¨©¦§¨¥§¥¨
KlnM `Ed ixd drxl FMxC dPiXW¤¦¨©§§¨¨£¥§¤¤

Wcg(.`i dheq): ¨¨
øLà.òãé àìKlOdW dpeEMd oi` £¤Ÿ¨©¥©©¨¨¤©¤¤

[eizFxifB EWCgzPW F` ,Wcgd] dGd©¤¤¨¨¤¦§©§§¥¨
lke sqFi lW FzNEcB z` rci `lŸ¨©¤§¨¤¥§¨

`N` ,mixvnl dUrW zFaFHddUr ©¤¨¨§¦§©¦¤¨¨¨
,rci `l EN`M Fnvr`l ,xnFlM ©§§¦Ÿ¨©§©Ÿ

KM lr l`xUil daFh xiMd(.`i dheq) ¦¦¨§¦§¨¥©¨
(l"kyn):h dxez



לג zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy

ß zah a"i oey`x mei ß
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ׁשּמנאן ּבמיתתן,אףֿעלּֿפי ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ּבחּייהן להֹודיע ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לכֹוכבים, ׁשּנאמרׁשּנמׁשלּו ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ּומכניסן מ)ׁשּמֹוציאן צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא לכּלם : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

יקרא  רבה)"ּבׁשם .(שמות ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
ועד  מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין מחלט נּגּוד יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשם
ּגם  והּגאּלה נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין את מבּטא 'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין עֹוסקת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻֻסֹופּה

ׁשמם"? ׁשּנּו ׁשּלא "ּבׁשביל ְְְִִִֶָָָֹהיתה
הּׁשם  – ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם על מעלים הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבאּור :
היא  אחד מּצד – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר היא אדם ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ּבעצם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָקׁשּור
את  מביאים ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ּגלּוי; אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית והיא והסּתר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעלם

ּברּו־הּוא. אין־סֹוף עצמּות ּגּלּוי ׁשענינּה ְְְִִֵֶַַָָָָהּגאּולה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 253 'nr l jxk zegiyÎihewl)

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ההההּבּבּבּבאיםאיםאיםאים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
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, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻליצירת
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם אּלאיציאתיציאתיציאתיציאתאבל עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתמצרים, מצרים ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבמּתן  אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת עם־יׂשראל לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּדוקא אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת לא ואף העֹולם ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתּתֹורה, ׁשל והּגבּולים ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ְִָּבכלל.
ׁ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 ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻמצרים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל............ ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א־ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ׁשמֹות  לכּלם לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר ׁשמֹות, ּבּכֹוכבים ונאמר ׁשמֹות ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקּולים

א  היּויקרא". ּכּמה מסּפרם מנה למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, רבה).ף (מדרש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ
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 ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזאת,

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L‡Â ¯·b ·˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

dxezd lr eheytk i"yx
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mzFnA(i"`a):a dxez §¨

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
"ׁשם". ּוקריאת "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ּכל מסמסמסמסּפּפּפּפררררּבכל אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

קריאת יהּודי.ׁשׁשׁשׁשםםםםּבני־יׂשראל. ּכל המיחדים ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
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 והן לכּלםמסמסמסמסּפּפּפּפררררלכּלם, ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹות ת ת ת לּכֹוכבים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻ
ְִָיקרא".

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

(â):ïîéðáe ïìeáæ øëùOé¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«

(ã):øLàå ãb éìzôðå ïc̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«

(ä)Lôð íéòáL á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤
:íéøöîá äéä óñBéå§¥−¨¨¬§¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑,ׁשבעים ּבכלל היּו ּובניו הּוא יֹודעים והלא היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ¿≈»»¿ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ
ׁשהיה  יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא

ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה .ּבמצרים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ
:íúà õøàä àìnzå ãàî§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«

i"yx£eˆ¯LiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד ׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב ‡L¯.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך …»«ְְִַַָָָֹ

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¿

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

dxezd lr eheytk i"yx

(d).íéøöîá äéä óñBéå`ivFd dOl §¥¨¨§¦§¨¦¨¨¦
,cxtpA FxiMfde llMd on sqFi z ¤̀¥¦©§¨§¦§¦§¦§¨

Eid eipaE `Ed `ldemd mBllka ©£Ÿ¨¨¨©¥¦§©
oFAWgmiraWx`Wl dnFcA ,WtPd ¤§¦§¦©¤¤§¤¦§¨

xn`PW FnM] mihaXd(fk ,en ziy`xa) ©§¨¦§¤¤¡©
Wtp mixvna Fl cNi xW` sqFi ipaE'§¥¥£¤ª©§¦§©¦¤¤
d`Ad awri zial WtPd lM ,mipW§¨¦¨©¤¤§¥©£Ÿ©¨¨

,['miraW dnixvne,oM m``A dn ¦§©§¨¦§¦§¦¥©¨
aEzMdEpcOlldid sqFie' Fxn`A ©¨§©§¥§¨§§¥¨¨

,'mixvnamircFi Epiid `l ike §¦§¨¦§¦Ÿ¨¦§¦
`N` ?mixvna did `EdWicM ¤¨¨§¦§©¦¤¨§¥
,sqFi lW Fzwcv LricFdl`NW §¦£¦§¨¤¥¤Ÿ

:dnE`nA dzPYWp`EdFzF`sqFi ¦§©§¨¦§¨¥
eia` o`v z` drFxdxrp FzFidA ¨¤¤Ÿ¨¦¦§©©

- eig` mr cgi`EdFzF`sqFi ©©¦¤¨¥
mixvna didWmiiFBd oiA lCBzpe ¤¨¨§¦§©¦§¦§©¥¥©¦
e ,Kln dUrpexzFp z`f mrcnFr §©£¨¤¤§¦Ÿ¨¥

FwcvAdpFW`xaM(daxÎzeny)(g"n`a): §¦§§¨¦¨
e dxez

(f).eöøLiåmiiEAix z` x`zn aEzMd ©¦§§©¨§¨¥¤¦¨
fFnxl icM ,'dvxWd' oFWlA bltEOd©§¨¦§©§¨¨§¥¦§

KM lrEidWmiWPddXW zFclFi ©¨¤¨©¨¦§¦¨
cg` qxkaKxcM (zg` dcilA) §¤¤¤¨§¥¨©©§¤¤

mivxXd((my):g dxez ©§¨¦
(g).Lãç Cìî í÷iåEwlgpax ©¨¨¤¤¨¨¤§§©

l`EnWE'Wcg Kln' lW FWExitA: §¥§¥¤¤¤¨¨
,WOn Wcg xn` cgKlOd zOW ©¨©¨¨©¨¤¥©¤¤

eiYgY xg` Kln mwe mcFTdcge , ©¥§¨¤¤©¥©§¨§©

,xn`KlnA xAcn aEzMd oi`W ¨©¤¥©¨§©¥§¤¤
F`xwE ,KlOd FzF`A `N` ,Wcg̈¨¤¨§©¤¤§¨

mEXn 'Wcg' aEzMdEWCgzPW ©¨¨¨¦¤¦§©§
eizFxfbWCgl ligzdW xnFlM , §¥¨§©¤¦§¦§©¥

oeike ,l`xUi lr zFWw zFxifB§¥¨©¦§¨¥§¥¨
KlnM `Ed ixd drxl FMxC dPiXW¤¦¨©§§¨¨£¥§¤¤

Wcg(.`i dheq): ¨¨
øLà.òãé àìKlOdW dpeEMd oi` £¤Ÿ¨©¥©©¨¨¤©¤¤

[eizFxifB EWCgzPW F` ,Wcgd] dGd©¤¤¨¨¤¦§©§§¥¨
lke sqFi lW FzNEcB z` rci `lŸ¨©¤§¨¤¥§¨

`N` ,mixvnl dUrW zFaFHddUr ©¤¨¨§¦§©¦¤¨¨¨
,rci `l EN`M Fnvr`l ,xnFlM ©§§¦Ÿ¨©§©Ÿ

KM lr l`xUil daFh xiMd(.`i dheq) ¦¦¨§¦§¨¥©¨
(l"kyn):h dxez



zenyלד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
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 רב, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אדםללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם  ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּוׁשמּואל, ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו.לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹו; רׁשעּות ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

אדם ּבין מלכּותֹו,לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹוּגדֹולה וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכ ּכל לא א טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) מּׁשמים הצּדקה לֹו יׁש ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשולכן אדםחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות לֹוללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם – אין ׁשהרי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין  ּכ ּכל לא א ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמתלא

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

:õøàä-ïî äìòå§¨¨¬¦¨¨«¤
i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, ÓkÁ˙‰.ּכל »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
BÏ∑לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. ּבּמים,.(שמות לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

מּבּול  יביא ׁשּלא נׁשּבע אּמה לעֹולם ׁשּכבר על מביא הּוא אבל מביא, אינ ֹו העֹולם ּכל  ׁשעל הבינּו לא (והם , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
יׁשן) ּברׁש"י ‰‡¯ı.אחת, ÔÓ ‰ÏÚÂ∑קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ור ּבֹותינּו ּכרחנּו. על ְִַַַָָ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יירׁשּוה  והם הארץ מן ועלינּו ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי .ּבאחרים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם לפרעה ∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

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 eheytk i"yx

(i).äîkçúð äáä'dad' oFWl lM ¨¨¦§©§¨¨§¨¨
'mgl Epl dad' :FnM] 'oY' FWExiR¥¥§¨¨¨¤¤

(eh ,fn ziy`xa)'iYW` z` dad',hk my) ¨¨¤¦§¦
(`kmlE` .['dad' lMFpi`W `xwOAW ¨¨¨¨¤©¦§¨¤¥

oFbM ,dpizp FA KiIXW xac iAbl xEn`̈§©¥¨¨¤©¨§¦¨§
:mB FnkE] o`M xEn`d 'dnMgzp dad'¨¨¦§©§¨¨¨¨§©

'xir Epl dpap dad'(c ,`i my),[oFWl ¨¨¦§¤¨¦§
,xnFlM ,`Ed xacl dpnfde dpkdEpY £¨¨§©§¨¨§¨¨§©§

mkYrCeKkl mknvr Epinfd(i"`a): ©§§¤§©§¦©§§¤§¨
.Bì äîkçúðdnMgzp xn`p `l ¦§©§¨Ÿ¤¡©¦§©§¨

'Fl' dnMgzp `N` ,miAx oFWlA 'mdl'¨¤¦§©¦¤¨¦§©§¨
dnMgzp' :FWExiRW itl ,cigi oFWlA¦§¨¦§¦¤¥¦§©§¨

Fl.'mrl,md miAx l`xUi ipA iM s`e ¨¨§©¦§¥¦§¨¥©¦¥
xn` Kke .cigi oFWl `Ed 'mrd' ixd£¥¨¨§¨¦§¨¨©

dad :drxR mdldnMgzpWTapE ¨¤©§Ÿ¨¨¦§©§¨§©¥
dlEAgYFl zFUrN dn,dGd mrl ©§¨©©£¨¨©¤

.mSrzi `le dAxzi `NWEpizFAxe ¤Ÿ¦§©¤§Ÿ¦§©¥§©¥
,EWxc,cigi oFWlA eixaC hwp KkNW ¨§¤§¨¨©§¨¨¦§¨¦

lr mMgzdl drxR dOiCW mEXn¦¤¦¨©§Ÿ§¦§©¥©
Kke ,eiUrn lr WpFrn wFngle d"awd§©£¥¤©©£¨§¨

dad :xn`lW oriWFnl mMgzp ¨©¨¨¦§©¥§¦¨¤
mpEcl ,l`xUi(l`xUi z` oEcl) ¦§¨¥§¨¨¤¦§¨¥

minAin l` mdicli zklWd zxifbA] §©¦¦§¥©©§¨©©§¥¤¤¥
xn`PW FnM ,xF`id(ak weqt oldl)lM' ©§§¤¤¡©¨

.['ebe 'EdkilWY dx`id cFNId oAd©¥©¦©§Ÿ¨©§¦ª
mi`hFgl mNWl d"awd KxCW itlE§¦¤¤¤§©¥©§¦
EpWiprdl lkEi `l ,'dCn cbpM dCn'¦¨§¤¤¦¨Ÿ©§©£¦¥

,KM lr`iai `NW rAWp xaMWcFr ©¨¤§¨¦§©¤Ÿ¨¦
lEAnmin lWmlFrl.`k ,g ziy`xa d`x) ©¤©¦¨¨

(i"yxa mye(my)lM lrW Epiad `l mde)§¥Ÿ¥¦¤©¨
mlFrdrAWp ok`W`ian Fpi`,lEAn ¨¨¨¥¦§©¤¥¥¦©

.zg` dOE` lr `ian `Ed la £̀¨¥¦©¨©©
miA mriAhdNn d"awd rpnp `l okle§¨¥Ÿ¦§©¦§©§¦¨§©

.sEq((oWi i"WxA: §©¦¨¨
.õøàä ïî äìòåxg`l xnFlM §¨¨¦¨¨¤§©§©©

mgNie Epi`pFU l` dGd mrd sxhvIW¤¦§¨¥¨¨©¤¤§¥§¦¨¥
dlri ,EpAEpgxMÎlr(EppFvxA `NW) ¨©£¤©¨§¥¤Ÿ¦§¥

xW`M ,E`A mXn xW` orpM ux` l ¤̀¤¤§©©£¤¦¨¨©£¤
gTi xW` dfiAde llXd lM FciA§¨¨©¨¨§©¦¨£¤¦©

EpY`n(o"anx),EWxc EpizFAxe .iM ¥¦¨§©¥¨§¦

,mnvr mixvOd lr aQEn 'dlre' oFWl§§¨¨¨©©¦§¦©§¨
`N` ,ux`d on EwNYqie Elri mdW¤¥©£§¦§©§¦¨¨¤¤¨
,l`xUi iRlM oFWNd z` EktdW¤¨§¤©¨§©¥¦§¨¥

Fnvr lNwOW mc`M`EdW KFYnE §¨¨¤§©¥©§¦¤
dPWn Edixd WxFtnA z`f `Hal `xï¥§©¥Ÿ¦§¨£¥§©¤

FpFWlmixg`a Fzllw dlFze(my), §§¤¦§¨©£¥¦
lr xEn`M `id mdixaC zpeEM mlE`e§¨©¨©¦§¥¤¦¨¨©

,ixvOd mrdazk ENi`M `Ed ixde ¨¨©¦§¦©£¥§¦¨©
,'ux`d on Epilre'ExAgi xW`MW §¨¦¦¨¨¤¤©£¤©§§

EpzF` EgSpie Epi`pFU l` l`xUi¦§¨¥¤§¥¦©§¨
,Epvx`n EpzF` EWxbi ,dnglOAmde ©¦§¨¨§¨§¨¥©§¥§¥

(l`xUi ipA)dEWxiiux` z` Elgpi - §¥¦§¨¥¦¨¨¦§£¤¤¤
mnvrl mixvn(epilre d"c `i dheq i"yx): ¦§©¦§©§¨

`i dxez
(`i).åéìòwEqRA x`AzPW KxcM ¨¨§¤¤¤¦§¨¥©¨

'mdilr' xn`p `l o`M s` ,mcFTd©¥©¨Ÿ¤¡©£¥¤
aQEn `EdW itl ,'eilr' `N`lr ¤¨¨¨§¦¤¨©

'mrd'cigi oFWl `EdW: ¨¨¤§¨¦
.íéqî'qn' oFWldaFg mElWY) ¦¦§©©§¨

mdilr cinrd ,xnFlkE .(KlOlmixU ©¤¤§©¤¡¦£¥¤¨¦

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.˙BkÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, ּגזּבר (ישעיה הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
האֹוצרֹות על רבה)הּממּנה ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות ∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ְֶַַָָֻ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ

לאֹוצר  .ּובצּורֹות ְְָ

(áé)éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑,לעּנֹות לב נֹותנין ּׁשהם מה ּולהפריץ ּבכל להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב Ôk.ּכן ¿«¬∆¿«…ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ≈
‰a¯È∑ א ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ירּבה ּכן ּכן אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: .ּתם ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
eˆ˜iÂ∑היּוקצּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים מפרׁשים: (ויׁש ּבחּייהם. «»Àְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.ּבעיניהם  ְֵֵֶ

(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

ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ּפר 'עבֹודת ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגם

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¿»≈¿«¿
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לה zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
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 רב, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אדםללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם  ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּוׁשמּואל, ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו.לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹו; רׁשעּות ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

אדם ּבין מלכּותֹו,לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹוּגדֹולה וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכ ּכל לא א טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) מּׁשמים הצּדקה לֹו יׁש ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשולכן אדםחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות לֹוללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם – אין ׁשהרי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין  ּכ ּכל לא א ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמתלא

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

:õøàä-ïî äìòå§¨¨¬¦¨¨«¤
i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, ÓkÁ˙‰.ּכל »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
BÏ∑לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. ּבּמים,.(שמות לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

מּבּול  יביא ׁשּלא נׁשּבע אּמה לעֹולם ׁשּכבר על מביא הּוא אבל מביא, אינ ֹו העֹולם ּכל  ׁשעל הבינּו לא (והם , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
יׁשן) ּברׁש"י ‰‡¯ı.אחת, ÔÓ ‰ÏÚÂ∑קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ור ּבֹותינּו ּכרחנּו. על ְִַַַָָ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יירׁשּוה  והם הארץ מן ועלינּו ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי .ּבאחרים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם לפרעה ∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

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¿»««¿≈
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Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.˙BkÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, ּגזּבר (ישעיה הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
האֹוצרֹות על רבה)הּממּנה ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות ∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ְֶַַָָֻ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ

לאֹוצר  .ּובצּורֹות ְְָ

(áé)éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑,לעּנֹות לב נֹותנין ּׁשהם מה ּולהפריץ ּבכל להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב Ôk.ּכן ¿«¬∆¿«…ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ≈
‰a¯È∑ א ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ירּבה ּכן ּכן אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: .ּתם ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
eˆ˜iÂ∑היּוקצּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים מפרׁשים: (ויׁש ּבחּייהם. «»Àְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.ּבעיניהם  ְֵֵֶ

(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

ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ּפר 'עבֹודת ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגם

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¿»≈¿«¿
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ׁשעֹות  רק ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. עּתים ולקּבע ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבעסקיו,
ּברּכת  להמׁשכת ראּוי ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ּתׂשּומת־לב. ׁשל מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻמסּימֹות

ה'.
ּ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 עּתֹותיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכל

(ãé)äãáòa íäéiç-úà eøøîéåøîça äL÷ ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ
íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe íéðáìáe¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈

:Cøôa íäá eãáò-øLà£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤
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– ההגּדרה לחלחלחלחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם את להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

והּמצוֹות. הּתֹורה לׁשמירת הּנֹוגע ּבכל קׁשיים והערימּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ"חּיים")
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 ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

(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 ּומדּבר,הּוא ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש «¿«¿…ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ הּולד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו ּומדּברת זֹו ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַָƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְִֵֶֶֶַַָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר לּולד, ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)והֹוגה צעקה, מב)לׁשֹון אפעה (ישעיה .ּכּיֹולדה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

יח) חרס (ירמיה ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑ מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְִַָָֹ
הּזכרים, על אֹותם אּלא הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ»»»ְְִֶ

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¿≈»»

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«

dxezd lr eheytk i"yx

(eh).úBãléîìozEpnE`W miWPd ©§©§©¨¦¤¨¨
oFWlE .DYcil zrA zclFIl riIql§©¥©©¤¤§¥¦§¨§

FrnWn 'zFcNin'`EdFnMoFWl §©§©§¨§§
- 'zFcilFn'clYW zclFIl zFnxFBW, ¦¤§©¤¤¤¥¥

W `N`lrRd ipiipaAlw oFWl WI ( ¤¨¤§¦§§¥©Ÿ©¥¨©
(caM oFWl Wiec`n miaFxTd §¥¨¨¥©§¦§Ÿ

mzErnWnA,'xAWn'E 'xaFW' FnM , §©§¨¨§¥§©¥
KM ,'xAcn'E 'xaFC'mB'cilFn' ¥§©¥¨©¦

,'cNin'E`id mdipW zErnWOW §©¥¤©§¨§¥¤¦
clYW zclFIl dnixB: §¦¨©¤¤¤¥¥

.äøôL,cakFi Ef,dWn lW FO` ¦§¨¤¤¦¤¤
'dxtW' iEPikA o`M z`xwpemW lr §¦§¥¨§¦¦§¨©¥

WdzidclEd z` zxRWOdTpn - ¤¨§¨§©¤¤¤©¨¨§©¨
Fzcil xg` FzF` dRiinE(:my)(m"`x): §©¨©©¥¨

.äòet,mixn Ef,cakFi lW DYA ¨¦§¨¦¨¤¤¤
'drER' iEPikA o`M z`xwpemW lr §¦§¥¨§¦¨©¥

WdziddrFR(DlFw zrnWn) ¤¨§¨¨©§©©¨
clEl dbFde zxAcnE,FriBxdl icM §©¤¤§¨©¨¨§¥§©§¦

wFpiY zFqiItnd miWPd KxcM§¤¤©¨¦©§©§¦
dkFAdmipFW zFlFw zrnWd icM KFY ©¤§¥©§¨©¦

(my):
.äòet`Ed 'dIrR'dwrv oFWl ¨§¦¨§§¨¨

lFw zrnWde'drt` dclFIM' FnM , §©§¨©§©¥¨¤§¤
(ci ,an diryi)lr zEprxER z`EapA]¦§©§¨©

mOdl mdilr lFwA b`W` :zFOE`d̈¤§©§£¥¤§ª¨
mcA`lE(c"evn)[:fh dxez §©§¨

(fh).ïëãléaFWExiR.'okcilFdA' FnM §©¤§¤¥§§¦§¤
,xnFlkEzFclFIl EriIqY xW`M §©©£¤§©§©§

dcil icil ozF` E`iaze: §¨¦¨¦¥¥¨
.íéðáàä ìòEdfaWFncgEin ©¨¨§¨¦¤¨§¨

xEar mipiwzOW,zclFId dX`d ¤©§¦¦£¨¦¨©¤¤
.DYcil zrA eilr aWilxg` mFwnaE ¥¥¨¨§¥¦§¨§¨©¥

(b ,fl diryi)F`xFwmXA aEzMd §©¨©¥
e ,'xAWn'Epivn 'mipa`' oFWl mpn` ©§¥§¨§¨§¨§¨¦¨¦

EdFnMcgEind aWFn iAbl mB `xwOA ¨©¦§¨©§©¥¨©§¨
:dk`lnllr dk`ln dUFr' ¦§¨¨¤§¨¨©

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy

(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות לפי .(סוטה וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ב)ׁשּלׁשֹון (שמות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מצר  איׁש וּתדּברּו"וּתאמרנה ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים. "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
וכן יג)לזכרים. לזכרים (יחזקאל וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל אֹותי ."וּתחּללנה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ß zah b"i ipy mei ß

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות ושמות מׁשּולֹות (שם הן הרי 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¿«»

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»

dxezd lr eheytk i"yx

'mipa`d(b ,gi dinxi),`EdeÎilM aWFn ¨¨§¨¦§©§¥
zEpOE`eilr xW`xvFiz` oOE`d ¨£¤¨¨¥¨¨¤

ilMdqxg(b ,hi aÎmikln i"yx): §¥©¨¤
àeä ïa íàFz` oYnde'Fbe.did `l ¦¥©£¦¤Ÿ§Ÿ¨¨

drxR`N` ciRwnmixkGd lr`NW ©§Ÿ©§¦¤¨©©§¨¦¤Ÿ
`l zFawPd lr la` ,mzF` EIgi§©¨£¨©©§¥Ÿ

itl ,ciRwdeipipbhv` Fl Exn`W ¦§¦§¦¤¨§¦§©§¦¨
(FNW miakFMdÎifFg)cleEdl cizrW ¥©¨¦¤¤¨¦§¦¨¥

mzF` riWFOd oA,mixvOn m`ivFnE ¥©¦©¨¦¨¦¦§©¦
,oAd FzF` Edin rcFi did `NW oeike§¥¨¤Ÿ¨¨¥©¦©¥

mipAd lM z` zindl dEiv: ¦¨§¨¦¤¨©¨¦
.äéçå:FWExitE ,`Ed dawp oFWl ¨¨¨§§¥¨¥

,digzeFWExiR `dIW xkf oFWl EPpi`e §¦§¤§¥¤§¨¨¤§¥¥
zaA xAcn aEzMd ixdW ,'digie'§¦§¤¤£¥©¨§©¥§©
'dige' zaiY Epivn xg` mFwnaE]§¨©¥¨¦¥©§¨¨

'digie' FWExiRW xkf oFWlA(`i ,c xzq`): ¦§¨¨¤¥§¦§¤
z` KlOd Fl hiWFi xW`n cal'§©¥£¤¦©¤¤¤

['dige adGd hiaxW(:fi dxez ©§¦©¨¨§¨¨
(fi).íéãìéä úà ïéiçzåxn`p `l ©§©¤¨¤©§¨¦Ÿ¤¡©

`N` ,'miclid z` Ezind `le'§Ÿ¥¦¤©§¨¦¤¨
`NW calA Ff `NW LcOll ,'oiIgYe'©§©¤¨§©¤§¤Ÿ¦§¨¤Ÿ
zFriIqn Eid s` `N` ,mzF` Ezind¥¦¨¤¨©¨§©§
z` zFpnFh Eid ?EUr cvike .ozFigdl§©£¨§¥©¨¨§¤

odiYaA miclidEmin mdl zFwRqn ©§¨¦§¨¥¤§©§¨¤©¦
oFfnEmzF` zFlCbnE(:`i dheq i"yx). ¨§©§¨

:'oiigze' zaiz i"yx x`anemEBxY©§
'miclid z` oiIgYe'oFW`xdxMfEOd ©§©¤¨¤©§¨¦¨¦©§¨

:`Ed df wEqtA`niIwe','`IpA zi §¨¤§©¨¨¨§©¨
Eigd od' :FrnWOW (xYqp oFWl `Ede§§¦§¨¤©§¨¥¤¡

;'mipAd z`e'oiIgYe' ENi`ipXd ¤©¨¦§¦©§©¤¨©¥¦
rECn'] eixg`NW wEqRA xMfEOd©§¨©¨¤§©£¨©©
['miclid z` oiIgYe dGd xaCd oziUr£¦¤©¨¨©¤©§©¤¨¤©§¨¦

mBxEznoEYniIwe''`IpA zi,`Ede §§¨§©¥§¨§©¨§
oziIgd oY`' :FrnWOW (gkFp oFWl§©¤©§¨¤¥¤¡¥¤

'mipAd z`zixar oFWNW itl ,KM ¤©¨¦§¦¤§¦§¦¨
mixAcn xW`MW ,`idzFAx zFawpl ¦¤©£¤§©§¦¦§¥©

,(miAx oFWlA dawp oFWl)Ef daiY §§¥¨¦§©¦¥¨
Da `vFIkeznbEcM daiY lM - §©¥¨¨¥¨§§©

d`lnd DzxEvA F`) 'oiIgYe'©§©¤¨§¨¨©§¥¨
,('dpiIgYe'zWOWnM minrRoFWl ©§©¤¨§©¤¤§¨¦¦§
E 'ElrR'M minrt'oYlrR' oFWl. ¨£§¨¦¦§§©§¤

DzNigYW Ff oFbM daiY lM :xnFlM§©¨¥¨§¤§¦¨¨
minrR ,`"d o"Ep DtFqe e"iY e"ië¨§¨¥§¨¦
KM EUr od' :xYqp oFWl DzErnWn©§¨¨§¦§¨¥¨¨
:gkFp oFWl DzErnWn minrtE ,'Kke§¨§¨¦©§¨¨§©

.'Kke KM oziUr oY`'oxn`Ye' :oFbM ©¤£¦¤¨§¨§©Ÿ©§¨
ixvn Wi`'mirxd cIn EpliSd,a onwl) ¦¦§¦¦¦¨¦©¨Ÿ¦

(hiWi` :odia`l Exn` Fxzi zFpA]§¦§¨§©£¦¤¦
icin EpzF` liSd (dWn) ixvn¦§¦¤¦¦¨¦¥

[mirFxd,`Ed 'dpxn`Ye' zaiYW ixd ¨¦£¥¤¥©©Ÿ©§¨

xar oFWlExn` Fxzi zFpAW ,xYqp §¨¨¦§¨¤§¦§¨§
`Ede ,Kke KM'Exn`Ie' FnMxn`Pd ¨§¨§§©Ÿ§©¤¡¨

mixkflz`f zOErl K` ;(xkf oFWlA) ¦§¨¦¦§¨¨©§©Ÿ
'okitA dpxAcYe'(dk ,cn dinxi),Fpi` ©§©¥§¨§¦¤¥

ExAC od' FWExiRW xYqp oFWl,'oditA §¦§¨¤¥¥¦§§¦¤
`N`oFWloY`' FrnWOW ,`Ed gkFp ¤¨§©¤©§¨©¤

oYxAC'okitA,`Ede'ExAcYe' FnM ¦©§¤§¦¤§§©§©§
xn`Pdmixkfl;(xkf oFWlA)oke ©¤¡¨¦§¨¦¦§¨¨§¥

'iOr l` izF` dplNgYe'(hi ,bi l`wfgi) ©§©¤§¨¦¤©¦
:xwXd zF`iap l` dgkFY z`Eap]§©¥¨¤§¦©¤¤
,[iOr iptA icFaM z` oziGaE oYlNg¦©§¤¦¦¤¤§¦¦§¥©¦

`Ed s`xar oFWlgkFp,FWExiRW ©§¨¨©¤¥
oY`''ElNgYe' FnM ,'oYlNgxn`Pd ©¤¦©§¤§©§©§©¤¡¨

mixkflzFpFWNW ixd .(xkf oFWlA) ¦§¨¦¦§¨¨£¥¤§
minrR oiprd itl miWxRzn EN ¥̀¦§¨§¦§¦¨¦§¨§¨¦
s` ,xYqp oFWlA minrtE gkFp oFWlA¦§©§¨¦¦§¦§¨©
xYqp oFWl `Ed oFW`xd 'oiIgYe' o`M̈©§©¤¨¨¦§¦§¨
oY`) gkFp oFWl `Ed ipXde ,(Eigd od)¥¤¡§©¥¦§©¤¥

:(oziigdgi dxez ¤¡¦¤
(hi).äpä úBéç ék,dPd zFcNin iM ¦¨¥¨¦§©§¥¨

oNEM zFIxard miWPd xnFlMzF`iwA §©©¨¦¨¦§¦¨§¦
Ff zEpOE`A.zFcNinMoi` KklE §¨¦§©§§¨¥

zcNin `iadl dwEwf zclFId©¤¤§¨§¨¦§©¤¤
zg` lM `N`] KkA DzEpOE`W¤¨¨§¨¤¨¨©©
DYpkXn F` DYxagn zWTan§©¤¤¥£¤§¨¦§¤§¨



לז zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
ׁשעֹות  רק ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. עּתים ולקּבע ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבעסקיו,
ּברּכת  להמׁשכת ראּוי ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ּתׂשּומת־לב. ׁשל מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻמסּימֹות

ה'.
ּ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 עּתֹותיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכל

(ãé)äãáòa íäéiç-úà eøøîéåøîça äL÷ ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ
íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe íéðáìáe¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈

:Cøôa íäá eãáò-øLà£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤
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– ההגּדרה לחלחלחלחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם את להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

והּמצוֹות. הּתֹורה לׁשמירת הּנֹוגע ּבכל קׁשיים והערימּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ"חּיים")
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 ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

(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 ּומדּבר,הּוא ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש «¿«¿…ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ הּולד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו ּומדּברת זֹו ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַָƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְִֵֶֶֶַַָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר לּולד, ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)והֹוגה צעקה, מב)לׁשֹון אפעה (ישעיה .ּכּיֹולדה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

יח) חרס (ירמיה ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑ מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְִַָָֹ
הּזכרים, על אֹותם אּלא הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ»»»ְְִֶ

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¿≈»»

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«

dxezd lr eheytk i"yx

(eh).úBãléîìozEpnE`W miWPd ©§©§©¨¦¤¨¨
oFWlE .DYcil zrA zclFIl riIql§©¥©©¤¤§¥¦§¨§

FrnWn 'zFcNin'`EdFnMoFWl §©§©§¨§§
- 'zFcilFn'clYW zclFIl zFnxFBW, ¦¤§©¤¤¤¥¥

W `N`lrRd ipiipaAlw oFWl WI ( ¤¨¤§¦§§¥©Ÿ©¥¨©
(caM oFWl Wiec`n miaFxTd §¥¨¨¥©§¦§Ÿ

mzErnWnA,'xAWn'E 'xaFW' FnM , §©§¨¨§¥§©¥
KM ,'xAcn'E 'xaFC'mB'cilFn' ¥§©¥¨©¦

,'cNin'E`id mdipW zErnWOW §©¥¤©§¨§¥¤¦
clYW zclFIl dnixB: §¦¨©¤¤¤¥¥

.äøôL,cakFi Ef,dWn lW FO` ¦§¨¤¤¦¤¤
'dxtW' iEPikA o`M z`xwpemW lr §¦§¥¨§¦¦§¨©¥

WdzidclEd z` zxRWOdTpn - ¤¨§¨§©¤¤¤©¨¨§©¨
Fzcil xg` FzF` dRiinE(:my)(m"`x): §©¨©©¥¨

.äòet,mixn Ef,cakFi lW DYA ¨¦§¨¦¨¤¤¤
'drER' iEPikA o`M z`xwpemW lr §¦§¥¨§¦¨©¥

WdziddrFR(DlFw zrnWn) ¤¨§¨¨©§©©¨
clEl dbFde zxAcnE,FriBxdl icM §©¤¤§¨©¨¨§¥§©§¦

wFpiY zFqiItnd miWPd KxcM§¤¤©¨¦©§©§¦
dkFAdmipFW zFlFw zrnWd icM KFY ©¤§¥©§¨©¦

(my):
.äòet`Ed 'dIrR'dwrv oFWl ¨§¦¨§§¨¨

lFw zrnWde'drt` dclFIM' FnM , §©§¨©§©¥¨¤§¤
(ci ,an diryi)lr zEprxER z`EapA]¦§©§¨©

mOdl mdilr lFwA b`W` :zFOE`d̈¤§©§£¥¤§ª¨
mcA`lE(c"evn)[:fh dxez §©§¨

(fh).ïëãléaFWExiR.'okcilFdA' FnM §©¤§¤¥§§¦§¤
,xnFlkEzFclFIl EriIqY xW`M §©©£¤§©§©§

dcil icil ozF` E`iaze: §¨¦¨¦¥¥¨
.íéðáàä ìòEdfaWFncgEin ©¨¨§¨¦¤¨§¨

xEar mipiwzOW,zclFId dX`d ¤©§¦¦£¨¦¨©¤¤
.DYcil zrA eilr aWilxg` mFwnaE ¥¥¨¨§¥¦§¨§¨©¥

(b ,fl diryi)F`xFwmXA aEzMd §©¨©¥
e ,'xAWn'Epivn 'mipa`' oFWl mpn` ©§¥§¨§¨§¨§¨¦¨¦

EdFnMcgEind aWFn iAbl mB `xwOA ¨©¦§¨©§©¥¨©§¨
:dk`lnllr dk`ln dUFr' ¦§¨¨¤§¨¨©

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy

(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות לפי .(סוטה וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ב)ׁשּלׁשֹון (שמות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מצר  איׁש וּתדּברּו"וּתאמרנה ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים. "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
וכן יג)לזכרים. לזכרים (יחזקאל וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל אֹותי ."וּתחּללנה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ß zah b"i ipy mei ß

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות ושמות מׁשּולֹות (שם הן הרי 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¿«»

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»

dxezd lr eheytk i"yx

'mipa`d(b ,gi dinxi),`EdeÎilM aWFn ¨¨§¨¦§©§¥
zEpOE`eilr xW`xvFiz` oOE`d ¨£¤¨¨¥¨¨¤

ilMdqxg(b ,hi aÎmikln i"yx): §¥©¨¤
àeä ïa íàFz` oYnde'Fbe.did `l ¦¥©£¦¤Ÿ§Ÿ¨¨

drxR`N` ciRwnmixkGd lr`NW ©§Ÿ©§¦¤¨©©§¨¦¤Ÿ
`l zFawPd lr la` ,mzF` EIgi§©¨£¨©©§¥Ÿ

itl ,ciRwdeipipbhv` Fl Exn`W ¦§¦§¦¤¨§¦§©§¦¨
(FNW miakFMdÎifFg)cleEdl cizrW ¥©¨¦¤¤¨¦§¦¨¥

mzF` riWFOd oA,mixvOn m`ivFnE ¥©¦©¨¦¨¦¦§©¦
,oAd FzF` Edin rcFi did `NW oeike§¥¨¤Ÿ¨¨¥©¦©¥

mipAd lM z` zindl dEiv: ¦¨§¨¦¤¨©¨¦
.äéçå:FWExitE ,`Ed dawp oFWl ¨¨¨§§¥¨¥

,digzeFWExiR `dIW xkf oFWl EPpi`e §¦§¤§¥¤§¨¨¤§¥¥
zaA xAcn aEzMd ixdW ,'digie'§¦§¤¤£¥©¨§©¥§©
'dige' zaiY Epivn xg` mFwnaE]§¨©¥¨¦¥©§¨¨

'digie' FWExiRW xkf oFWlA(`i ,c xzq`): ¦§¨¨¤¥§¦§¤
z` KlOd Fl hiWFi xW`n cal'§©¥£¤¦©¤¤¤

['dige adGd hiaxW(:fi dxez ©§¦©¨¨§¨¨
(fi).íéãìéä úà ïéiçzåxn`p `l ©§©¤¨¤©§¨¦Ÿ¤¡©

`N` ,'miclid z` Ezind `le'§Ÿ¥¦¤©§¨¦¤¨
`NW calA Ff `NW LcOll ,'oiIgYe'©§©¤¨§©¤§¤Ÿ¦§¨¤Ÿ
zFriIqn Eid s` `N` ,mzF` Ezind¥¦¨¤¨©¨§©§
z` zFpnFh Eid ?EUr cvike .ozFigdl§©£¨§¥©¨¨§¤

odiYaA miclidEmin mdl zFwRqn ©§¨¦§¨¥¤§©§¨¤©¦
oFfnEmzF` zFlCbnE(:`i dheq i"yx). ¨§©§¨

:'oiigze' zaiz i"yx x`anemEBxY©§
'miclid z` oiIgYe'oFW`xdxMfEOd ©§©¤¨¤©§¨¦¨¦©§¨

:`Ed df wEqtA`niIwe','`IpA zi §¨¤§©¨¨¨§©¨
Eigd od' :FrnWOW (xYqp oFWl `Ede§§¦§¨¤©§¨¥¤¡

;'mipAd z`e'oiIgYe' ENi`ipXd ¤©¨¦§¦©§©¤¨©¥¦
rECn'] eixg`NW wEqRA xMfEOd©§¨©¨¤§©£¨©©
['miclid z` oiIgYe dGd xaCd oziUr£¦¤©¨¨©¤©§©¤¨¤©§¨¦

mBxEznoEYniIwe''`IpA zi,`Ede §§¨§©¥§¨§©¨§
oziIgd oY`' :FrnWOW (gkFp oFWl§©¤©§¨¤¥¤¡¥¤

'mipAd z`zixar oFWNW itl ,KM ¤©¨¦§¦¤§¦§¦¨
mixAcn xW`MW ,`idzFAx zFawpl ¦¤©£¤§©§¦¦§¥©

,(miAx oFWlA dawp oFWl)Ef daiY §§¥¨¦§©¦¥¨
Da `vFIkeznbEcM daiY lM - §©¥¨¨¥¨§§©

d`lnd DzxEvA F`) 'oiIgYe'©§©¤¨§¨¨©§¥¨
,('dpiIgYe'zWOWnM minrRoFWl ©§©¤¨§©¤¤§¨¦¦§
E 'ElrR'M minrt'oYlrR' oFWl. ¨£§¨¦¦§§©§¤

DzNigYW Ff oFbM daiY lM :xnFlM§©¨¥¨§¤§¦¨¨
minrR ,`"d o"Ep DtFqe e"iY e"ië¨§¨¥§¨¦
KM EUr od' :xYqp oFWl DzErnWn©§¨¨§¦§¨¥¨¨
:gkFp oFWl DzErnWn minrtE ,'Kke§¨§¨¦©§¨¨§©

.'Kke KM oziUr oY`'oxn`Ye' :oFbM ©¤£¦¤¨§¨§©Ÿ©§¨
ixvn Wi`'mirxd cIn EpliSd,a onwl) ¦¦§¦¦¦¨¦©¨Ÿ¦

(hiWi` :odia`l Exn` Fxzi zFpA]§¦§¨§©£¦¤¦
icin EpzF` liSd (dWn) ixvn¦§¦¤¦¦¨¦¥

[mirFxd,`Ed 'dpxn`Ye' zaiYW ixd ¨¦£¥¤¥©©Ÿ©§¨

xar oFWlExn` Fxzi zFpAW ,xYqp §¨¨¦§¨¤§¦§¨§
`Ede ,Kke KM'Exn`Ie' FnMxn`Pd ¨§¨§§©Ÿ§©¤¡¨

mixkflz`f zOErl K` ;(xkf oFWlA) ¦§¨¦¦§¨¨©§©Ÿ
'okitA dpxAcYe'(dk ,cn dinxi),Fpi` ©§©¥§¨§¦¤¥

ExAC od' FWExiRW xYqp oFWl,'oditA §¦§¨¤¥¥¦§§¦¤
`N`oFWloY`' FrnWOW ,`Ed gkFp ¤¨§©¤©§¨©¤

oYxAC'okitA,`Ede'ExAcYe' FnM ¦©§¤§¦¤§§©§©§
xn`Pdmixkfl;(xkf oFWlA)oke ©¤¡¨¦§¨¦¦§¨¨§¥

'iOr l` izF` dplNgYe'(hi ,bi l`wfgi) ©§©¤§¨¦¤©¦
:xwXd zF`iap l` dgkFY z`Eap]§©¥¨¤§¦©¤¤
,[iOr iptA icFaM z` oziGaE oYlNg¦©§¤¦¦¤¤§¦¦§¥©¦

`Ed s`xar oFWlgkFp,FWExiRW ©§¨¨©¤¥
oY`''ElNgYe' FnM ,'oYlNgxn`Pd ©¤¦©§¤§©§©§©¤¡¨

mixkflzFpFWNW ixd .(xkf oFWlA) ¦§¨¦¦§¨¨£¥¤§
minrR oiprd itl miWxRzn EN ¥̀¦§¨§¦§¦¨¦§¨§¨¦
s` ,xYqp oFWlA minrtE gkFp oFWlA¦§©§¨¦¦§¦§¨©
xYqp oFWl `Ed oFW`xd 'oiIgYe' o`M̈©§©¤¨¨¦§¦§¨
oY`) gkFp oFWl `Ed ipXde ,(Eigd od)¥¤¡§©¥¦§©¤¥

:(oziigdgi dxez ¤¡¦¤
(hi).äpä úBéç ék,dPd zFcNin iM ¦¨¥¨¦§©§¥¨

oNEM zFIxard miWPd xnFlMzF`iwA §©©¨¦¨¦§¦¨§¦
Ff zEpOE`A.zFcNinMoi` KklE §¨¦§©§§¨¥

zcNin `iadl dwEwf zclFId©¤¤§¨§¨¦§©¤¤
zg` lM `N`] KkA DzEpOE`W¤¨¨§¨¤¨¨©©
DYpkXn F` DYxagn zWTan§©¤¤¥£¤§¨¦§¤§¨



zenyלח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy
הּׂשדה, ׁשֹורֹו",לחּיֹות "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", יט)"אּילה אּמ(שם ."לביאה "מה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות , ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב  «≈∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלדּבר

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה לו)– ב הימים (דברי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה טו)אדן, הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. י)את לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - יהּודה" "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהּוטב ,
יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָואל

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל lÈÓÏ„˙.יׁשב, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑?הּטֹובה .מהּו ְִִַַָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַַָ
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i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּכהּנה ּבּתי ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
סֹוטה  ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, .(שם)ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוכבדכבדכבדכבד ּוּוּוּולולולולוּיּיּיּיהההה כא)ּכּכּכּכההההּנּנּנּנהההה א, הּדברים:(רש"י ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻ
ּברׁש"י  הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה ׁשּנּתנה הּכּונה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻהאם

יד)להּלן הּכהּונה.(ד, מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ נענׁש מׁשה האם ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä:ïeiçz ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑.ּגזר עליהם יֹודעים אף אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאם

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן ."ּכל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

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, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ׁ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, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָעל
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

לכן  נׁשמתן. את להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן את לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכּונתֹו
מיתה  "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ּבּפסּוק נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר ְִִִִֵַָָרּוחנית
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 ּגּופם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהמתת
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לט zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy
הּׂשדה, ׁשֹורֹו",לחּיֹות "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", יט)"אּילה אּמ(שם ."לביאה "מה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות , ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב  «≈∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלדּבר

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה לו)– ב הימים (דברי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה טו)אדן, הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. י)את לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - יהּודה" "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהּוטב ,
יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָואל

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל lÈÓÏ„˙.יׁשב, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑?הּטֹובה .מהּו ְִִַַָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»
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i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּכהּנה ּבּתי ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
סֹוטה  ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, .(שם)ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוכבדכבדכבדכבד ּוּוּוּולולולולוּיּיּיּיהההה כא)ּכּכּכּכההההּנּנּנּנהההה א, הּדברים:(רש"י ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻ
ּברׁש"י  הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה ׁשּנּתנה הּכּונה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻהאם

יד)להּלן הּכהּונה.(ד, מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ נענׁש מׁשה האם ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä:ïeiçz ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑.ּגזר עליהם יֹודעים אף אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאם

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן ."ּכל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

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, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ׁ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, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָעל
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

לכן  נׁשמתן. את להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן את לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכּונתֹו
מיתה  "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ּבּפסּוק נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר ְִִִִֵַָָרּוחנית
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 ּגּופם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהמתת

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 eheytk i"yx
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,xF`iA FzriahlmircFi Eid `l mde ¦§¦¨©§§¥Ÿ¨§¦
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` dxez



zenyמ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּבעצת ּפרּוׁש ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברׁש"י  הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּתֹו,
והחזירּה, נערה,יׁשן) להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ׁשּנֹולדה ועׂשה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

אם  ׁשנה. ׁשמ ֹונים ּבן מ ׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתה ּו ׁשנים ועׂשר  ּומאתים החֹומֹות, ּבין למצרים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבבֹואּה
לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה .ּכן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(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, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«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 יונק"ו,∑Ób‡.ׁשהּיֹולדת ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ…∆ְְְִִִֶַַָ
קׁשה  ּובפני ר ּבפני ועֹומד הּוא ר Ùf·e˙.ודבר ¯ÓÁa∑ יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ זפת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ«≈»«»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

צּדיק  זפת אֹותֹו ׁשל רע Ûeqa.ריח ÌNzÂ∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא "קנה (ישעיה ִֵֶֶֶַַַ«»∆«ְְְֲֶֶַַַָ
קמלּו ."וסּוף ֵָָ

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

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≈«¬»

dxezd lr eheytk i"yx
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.àîb`xwPd gnv oin `Ed'inB' Ÿ¤¦¤©©¦§¨¤¦
oFWlAddpWni"t milk 'qne ,gr zay d`x) ¦§©¦§¨

(c"n`Ed Kx xace .e"wpei f"rlaE .§©©§¨¨©
ilkE dxiWwl mihEg EPOn miUFre]§¦¦¤¦¦§¦¨§¥

xn`PW FnM miOA hEWl hiW,gi diryi) ©¦¨©©¦§¤¤¡©
(alr `nb ilkaE mixiv mIA glXd'©Ÿ¥©©¨¦¦¦§¥Ÿ¤©

.['min ipRe`EdW FrahcnFr §¥©¦§¦§¤¥
od miIwznEiptAxace Kxodipta ¦§©¥¥¦§¥¨¨©§¥¦§¥

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

dúîà-úà çìLzå:äçwzå ©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑ ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…

ּכמֹו: היאר, יד)אצל ב ורּבֹותינּו(שמואל לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
שם)ּדרׁשּו: ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון כה)הֹולכֹות ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי "הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

הֹולכֹות"? "ונערֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ‡d˙Ó.ּבּה. ּדרׁשּואת ∑‡˙ ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ∆¬»»ְְְִֵֶַָָָ
את  אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון

וּנׁשּתרּבבה  הרּבהידּה, אּמֹות שם)אמתּה .(סוטה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

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 eheytk i"yx

xacdWwwFGip F` xAWp Fpi`edheq) ¨¨¨¤§¥¦§¨¦
(.ai:

.úôfáe øîçáuEgAn ztfDCvA - ©¥¨©¨¤¤¤¦©§¦¨
,daiYd lW ipFvigdhihe(xng) ©¦¦¤©¥¨§¦¥¨

miptAn`le ,Dnvr daiYd KFzA - ¦¦§¦§©¥¨©§¨§Ÿ
,miptAn mB ztf gFxnl dzvxicM ¨§¨¦§©¤¤©¦¦§¦§¥

lW rx gix wiCv FzF` gixi `NW¤Ÿ¨¦©©¦¥©©¤
ztf(my)(i"`a): ¨¤

.øàéä úôN ìò óeqa íNzådgiPd ©¨¤©©§©©§Ÿ¦¦¨
cil daiYd z`iExTd mFwnA xdPd ¤©¥¨§©©¨¨§¨©¨

.mW lcBd sEQd gnv mW lr ,'sEq'©¥¤©©©¨¥¨
,'sEq' `xwOd oFWlA `xwPd df mFwnE¨¤©¦§¨¦§©¦§¨

`EdA minkg itA iExTd,'mb`' oFWl ©¨§¦£¨¦¦§£©
min ziiEexE dgl dnc` :FWExitE¥£¨¨©¨§©©¦
mdipiA) mipFW dSA ignv zlCbnd©§©¤¤¦§¥¦¨¦¥¥¤
drxn mFwnM zWOWnE (sEqe dpẅ¤§§©¤¤¦§¦§¤

,zFndalFl dnFce .f"rlA l"iyex ¦§¥§©©§¤
:`xwOA Epivn'Elnw sEqe dpw'diryi) ¨¦©¦§¨¨¤¨¨¥

(e ,hi:mixvn ux` lr zEprxER z`Eap]§©§¨©¤¤¦§©¦
iM cr ,EWAizi dixF`ie dizFxdp©£¤¨¦¤¨¦§©§©¦
ElRi mzFaiaq milcBd sEQde mipTd©¨¦§©©§¥¦§¦¨¦§

[WaFi aFxn(a"l ,`"y):c dxez ¥¤
(d).øBàéä ìò õçøì`xwOd qxq ¦§Ÿ©©§¨¥©¦§¨

EdWxtEz` FA zFPWl Wi ,df `xwn - ¨§¥¦§¨¤¥§©¤
:xn`p ENi`M FWxtlE zFaiYd xcq¥¤©¥§¨§§¦¤¡©

xF`id lr drxR zA cxYel`) ©¥¤©©§Ÿ©©§¤
(xF`id,FA uFgxlKxC oi` ixdW ©§¦§¤£¥¥¤¤
oFWNd`N` 'xF`id lr uFgxl' xnFl ©¨©¦§©©§¤¨

zaiY Wxtl Wi Kkl ,'xF`iA uFgxl'¦§©§§¨¥§¨¥¥©
df ixde ,'cxYe' lr zaQEn `idW 'lr'©¤¦¤¤©©¥¤©£¥¤
,'xF`id lr cxYe' xn`p ENi`M§¦¤¡©©¥¤©©§
'xF`id l` cxYe' FnM FrnWOW¤©§¨§©¥¤¤©§
zWOWn 'lr' zaiYW `xwOA EpivnE]¨¦©¦§¨¤¥©©§©¤¤
dpwl` KlIe' :FnM ,'l`' mFwnA¦§¤§©¥¤¤§¨¨

'FziA lr dznxd(`i ,a `Îl`eny)[(o"anx): ¨¨¨¨©¥
.øBàéä ãé ìò:FWExiR.xF`id lv` ©©©§¥¥¤©§

'ci' oFWl EpivnE ,eil` KEnq xnFlM§©¨¥¨¨¦§¨
'KEnq' FrnWOWzwlg E`x' :FnM , ¤©§¨¨§§¤§©

ici lr a`FiEkl mixrU mW Fle ¨©¨¦§¨§Ÿ¦§
'dEziSde(l ,ci aÎl`eny)mFlWa` iEEiv] §©¦¨¦©§¨

dcU z` W`A zFlrdl eicar l ¤̀£¨¨§©£¨¥¤§¥
FaExiq lr WpFrM eil` dkEnQd a`Fi¨©§¨¥¨§¤©¥

[KlOd l` FzEgilWA zkll.xirne ¨¤¤¦§¦¤©¤¤
:i"yxe,KEnQd xaC lkl 'ci' iEPiMd §©¦¨§¨¨¨©¨
`EdoirMcIW ,WOn 'ci' oFWl §¥§¨©¨¤©

mc`dcinY `id.Fl dkEnq ¨¨¨¦¨¦§¨
:Exn` EpizFAxedizFxrpe'zFklFd §©¥¨§§©£¤¨§

- 'xF`id ci lrFf dkilddzin oFWl ©©©§£¦¨§¦¨
`idFnM ,xn`PW(al ,dk ziy`xa)dPd' ¦§¤¤¡©¦¥

zEnl KlFd ikp`'dxkA il dG dOle ¨Ÿ¦¥¨§¨¨¤¦§Ÿ¨
EPOn WTiAWM awril eUr zaEWY]§©¥¨§©£Ÿ§¤¦¥¦¤
cifp zxEnY dxFkAd z` Fl xFMnl¦§¤©§¨§©§¦

,[miWcrdzFklFdd dizFxrp o`M s` ¨£¨¦©¨©£¤¨©§
Eid ,xF`id ci lritl ,zEnl zFklFd ©©©§¨§¨§¦

Da EgiOWrFpnl EQipe ,drxR zaA ¤¦¨§©©§Ÿ§¦¦§©
zxifB cbp dWn z` liSY `NW DzF`¨¤Ÿ©¦¤¤¤¤§¥©

ohage K`lOd l`ixaB `aE ,dia`̈¦¨¨©§¦¥©©§¨©£¨¨
`id) odn zg`n uEg ,Ezne rwxTA©©§©¨¥¥©©¥¤¦
Dxi`WdW (oNdl dxEn`d 'Dzn`'£¨¨¨£¨§©¨¤¦§¦¨

miIgA(:ai dheq).i"yx siqeneaEzMde : ©©¦§©¨
oriIqndf `xwn EWxCW EpizFAxl §©§¨§©¥¤¨§¦§¨¤

,zFxrPd lW ozzin oiprlEpl dOl iM §¦§©¦¨¨¤©©£¦¨¨¨
lFd dizFxrpe' aFYklzFkci lr ¦§§©£¤¨§©©

mi`xp ohEWR itl ixde ,'xF`id©§©£¥§¦§¨¦§¦
llkl KxFv mdA oi`W inM mixaCd©§¨¦§¦¤¥¨¤¤¦§©

oiprd(my `"yxdn): ¨¦§¨
dúîà úàdglW .dgTYez` ¤£¨¨©¦¨¤¨¨§¨¤

DzgtW,daiYd z` dgwleEpizFAxe ¦§¨¨§¨§¨¤©¥¨§©¥
EWxc(my dheq)'Dzn`','ci' oFWl ¨§£¨¨§¨

,'dO`' z`xwp cId] Dci z` dhiWFdW¤¦¨¤¨¨©¨¦§¥©¨
'dO`' KxF`d zCin z`xwp DnW lre§©§¨¦§¥¦©¨¤©¨

cId sM cr wRxOd on DxEriXWd`x) ¤¦¨¦©©§¥©©©¨
(`i ,b mixac,[la`itl mWExiR oi` £¨¥¥¨§¦

iM ,`xwn lW FhEWRwEcwc itl §¤¦§¨¦§¦¦§
,WcTdÎoFWl,'ci' oFWNn df did ENi` §©Ÿ¤¦¨¨¤¦§¨

,'DzO`' cwPdl Fl didAdWEbC m"n ¨¨§¦¨¥©¨¨§¥§¨
[m"n zF`A WbC zpizpA]e ,mpn`md ¦§¦©¨¥¨¥§¨§¨¥

,(EpizFAx)WxCd Kxc iR lrEWxC;oM ©¥©¦¤¤©§¨¨§¥
'Dzn` z`','Dci z`' -aEzMd hwpe ¤£¨¨¤¨¨§¨©©¨

fFnxl ,WOn 'ci' `le 'dO`' oFWl§©¨§Ÿ¨©¨¦§
WDci z` dhiWFd xW`MdaAxYWP ¤©£¤¦¨¤¨¨¦§©§§¨

DzO`KxF`A qp KxcA (Dci dkx`zp) ©¨¨¦§¨§¨¨¨§¤¤¥§¤
,dAxd 'zFO`'dwFgxd daiYd cr ©©§¥©©¥¨¨§¨

dPOn(i"rc ,m"`x):e dxez ¦¤¨



מי zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּבעצת ּפרּוׁש ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברׁש"י  הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּתֹו,
והחזירּה, נערה,יׁשן) להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ׁשּנֹולדה ועׂשה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

אם  ׁשנה. ׁשמ ֹונים ּבן מ ׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתה ּו ׁשנים ועׂשר  ּומאתים החֹומֹות, ּבין למצרים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבבֹואּה
לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה .ּכן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(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, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«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 יונק"ו,∑Ób‡.ׁשהּיֹולדת ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ…∆ְְְִִִֶַַָ
קׁשה  ּובפני ר ּבפני ועֹומד הּוא ר Ùf·e˙.ודבר ¯ÓÁa∑ יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ זפת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ«≈»«»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

צּדיק  זפת אֹותֹו ׁשל רע Ûeqa.ריח ÌNzÂ∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא "קנה (ישעיה ִֵֶֶֶַַַ«»∆«ְְְֲֶֶַַַָ
קמלּו ."וסּוף ֵָָ

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

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≈«¬»

dxezd lr eheytk i"yx

á(`).éåì úa úà çwiå'gTIe' oFWl ©¦©¤©¥¦§©¦©
zNigzl dpeEMd oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥©©¨¨¦§¦©
FAW onGd FzF`A ixdW] mdi`EVp¦¥¤¤£¥§©§©¤
mixn mdl EclFp xaM ,xAcn aEzMd©¨§©¥§¨§¨¤¦§¨

oxd`e(f ,f oke .f weqt oldl d`x)`N` [ §©£Ÿ¤¨
dWn ia` mxnrWdPOn did WExR ¤©§¨£¦¤¨¨¨¦¤¨

(cakFi FYW`n)drxR zxfb ipRn ¥¦§¤¤¦§¥§¥©©§Ÿ
xF`il mkilWdl mixkGd lr xfBW¤¨©©©§¨¦§©§¦¨©§

DgwlE xfge]aEWEdfe ,o`M hwPW §¨©§¨¨§¤¤¨©¨
oFWl aEzMd,'KlIe'xnFl'Kld'W ©¨§©¥¤©¤¨©

FYA zvrA,mixn:Fl dxn`W,ia` ©£©¦¦§¨¤¨§¨¨¦
LOn micnl mNEke xFCd lFcB dY ©̀¨§©§¨§¥¦¦§
KM KFYnE ,mdizFWp z` oiWxbnE§¨§¦¤§¥¤¦¨

z`vnp,drxR lXn dWw LzxifB ¦§¥§¥¨§¨¨¦¤©§Ÿ
mixkGd lr xfb drxR m`,calA ¦©§Ÿ¨©©©§¨¦¦§¨

dY`eYxfB ENi`Mlr oMÎmb §©¨§¦¨©§¨©¥©
,zFawPdEclEi `l dYrn ixdW ©§¥¤£¥¥©¨Ÿ¦¨§

KM - zFpA `le mipA `l l`xUiA§¦§¨¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¨
`vnpDxifgde ,[oWi i"WxAaEW ¦§¨§©¦¨¨§¤¡¦¨

oigETl Da dUre(oi`EVip).miIpW §¨¨¨¦¦¦¦§¦¦
,`id s`edzidW mbd ,FYW` cakFi §©¦¤¤¦§£©¤¨§¨
,dpwf xaMzFidl dktdpFnM.dxrp §¨§¥¨¤¤§¨¦§§©£¨

elW dizFpW oFAWg f` did dOk §©¨¨¨¨¤§§¤¨¤
?cakFiW ,dzid dpW l"w zaixd ¤¤©¨¨¨§¨¤£¥

`id,mixvnl m`FaA dclFPzrA ¦§¨§¨§¦§©¦§¥
mixaFr EidWM mWl mriBdoiA ©¦¨§¨§¤¨§¦¥

zFnFgd(eh ,en ziy`xa i"yx d`x),miz`nE ©¨©¦
xUremipWmW EdYWpl`xUid`x) ¨¤¤¨¦¦§©¨¦§¨¥

(n ,ai oldl i"yx,E`vIWkEmixvOndid §¤¨§¦¦§©¦¨¨
dpW mipFnW oA dWn(f ,f oldl)oM m` , Ÿ¤¤§¦¨¨¦¥

d`n za dzid EPOn dxArzPWM§¤¦§©§¨¦¤¨§¨©¥¨
DzF` `xFwe ,miWlWEaEzMdzA' §Ÿ¦§¥¨©¨©

'ielmW lr ,'iel ziAn dX`' `le ¥¦§Ÿ¦¨¦¥¥¦©¥
dxirv zal dznce DzExrpl dxfgW¤¨§¨§©£¨§¨§¨§©§¦¨

(.ai dheq)(c"c ,m"`x):a dxez
(a).àeä áBè ékcgEind aFHd Edn ¦©©©§¨

?FA dz`xWWziAd `Nnzp clFPWM ¤¨£¨¤§¤©¦§©¥©©¦
dxF` FNEMFnM aFh iExw xF`de] ¨§¨¨§

xn`PW(c ,` ziy`xa)z` midl` `xIe' ¤¤¡©©©§¡Ÿ¦¤
['aFh iM xF`d(my):b dxez ¨¦

(b).Bðéôvä ãBò äìëé àìåmEXn §Ÿ¨§¨©§¦¦
mixvOd Dl EpOWmiWcg drWY ¤¨¨©¦§¦¦§¨¢¨¦

minlWDxifgdW mFInicM ,DlrA §¥¦¦¤¤¡¦¨©§¨§¥
miWPd aFx KxcM ,DYcil zr xrWl§©¥¥¦§¨§¤¤©¨¦

drWY sFql zFclFIde ,mlE``id ©§§¦§¨§¨¦
s`e .miWcg draWl dclie dniCwd¦§¦¨§¨§¨§¦§¨¢¨¦§©
iM ,minlW Eid `l EN` miWcg draW¦§¨¢¨¦¥Ÿ¨§¥¦¦

cg` mFie miWcg dXWl EYcli(my), §¨©§¦¨¢¨¦§¤¨
,iriaXd WcFgd zNigzA EpiidC§©§¦§¦©©¤©§¦¦

WdX`ddraWl zclFIdoi` miWcg ¤¨¦¨©¤¤§¦§¨¢¨¦¥
zclFId KxcM diWcg milWdl DMxC©§¨§©§¦¢¨¤¨§¤¤©¤¤
zFidl diEUr `id `N` ,drWzl§¦§¨¤¨¦£¨¦§

zclFimBoirHEwnllW Fzvwnl) ¤¤©¦§¨¦§¦§¨¤
(iriaXd WcFgdcp)(:glmde ,`NW ¤©§¦¦§¥¤Ÿ

,dcli xaMW Ercidixg` EwcAwx ¨§¤§¨¨§¨¨§©£¤¨©
,drWY sFqlmiWcg dWlW odW §¦§¨¤¥§¨¢¨¦

FpiRvdl dlki `l Kkl ,DYcil xg ©̀©¦§¨§¨Ÿ¨§¨§©§¦
migxi dWlXn xzFi(oexkfd): ¥¦§¨§¨¦

.àîb`xwPd gnv oin `Ed'inB' Ÿ¤¦¤©©¦§¨¤¦
oFWlAddpWni"t milk 'qne ,gr zay d`x) ¦§©¦§¨

(c"n`Ed Kx xace .e"wpei f"rlaE .§©©§¨¨©
ilkE dxiWwl mihEg EPOn miUFre]§¦¦¤¦¦§¦¨§¥

xn`PW FnM miOA hEWl hiW,gi diryi) ©¦¨©©¦§¤¤¡©
(alr `nb ilkaE mixiv mIA glXd'©Ÿ¥©©¨¦¦¦§¥Ÿ¤©

.['min ipRe`EdW FrahcnFr §¥©¦§¦§¤¥
od miIwznEiptAxace Kxodipta ¦§©¥¥¦§¥¨¨©§¥¦§¥

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

dúîà-úà çìLzå:äçwzå ©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑ ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…

ּכמֹו: היאר, יד)אצל ב ורּבֹותינּו(שמואל לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
שם)ּדרׁשּו: ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון כה)הֹולכֹות ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי "הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

הֹולכֹות"? "ונערֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ‡d˙Ó.ּבּה. ּדרׁשּואת ∑‡˙ ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ∆¬»»ְְְִֵֶַָָָ
את  אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון

וּנׁשּתרּבבה  הרּבהידּה, אּמֹות שם)אמתּה .(סוטה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

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 eheytk i"yx

xacdWwwFGip F` xAWp Fpi`edheq) ¨¨¨¤§¥¦§¨¦
(.ai:

.úôfáe øîçáuEgAn ztfDCvA - ©¥¨©¨¤¤¤¦©§¦¨
,daiYd lW ipFvigdhihe(xng) ©¦¦¤©¥¨§¦¥¨

miptAn`le ,Dnvr daiYd KFzA - ¦¦§¦§©¥¨©§¨§Ÿ
,miptAn mB ztf gFxnl dzvxicM ¨§¨¦§©¤¤©¦¦§¦§¥

lW rx gix wiCv FzF` gixi `NW¤Ÿ¨¦©©¦¥©©¤
ztf(my)(i"`a): ¨¤

.øàéä úôN ìò óeqa íNzådgiPd ©¨¤©©§©©§Ÿ¦¦¨
cil daiYd z`iExTd mFwnA xdPd ¤©¥¨§©©¨¨§¨©¨

.mW lcBd sEQd gnv mW lr ,'sEq'©¥¤©©©¨¥¨
,'sEq' `xwOd oFWlA `xwPd df mFwnE¨¤©¦§¨¦§©¦§¨

`EdA minkg itA iExTd,'mb`' oFWl ©¨§¦£¨¦¦§£©
min ziiEexE dgl dnc` :FWExitE¥£¨¨©¨§©©¦
mdipiA) mipFW dSA ignv zlCbnd©§©¤¤¦§¥¦¨¦¥¥¤
drxn mFwnM zWOWnE (sEqe dpẅ¤§§©¤¤¦§¦§¤

,zFndalFl dnFce .f"rlA l"iyex ¦§¥§©©§¤
:`xwOA Epivn'Elnw sEqe dpw'diryi) ¨¦©¦§¨¨¤¨¨¥

(e ,hi:mixvn ux` lr zEprxER z`Eap]§©§¨©¤¤¦§©¦
iM cr ,EWAizi dixF`ie dizFxdp©£¤¨¦¤¨¦§©§©¦
ElRi mzFaiaq milcBd sEQde mipTd©¨¦§©©§¥¦§¦¨¦§

[WaFi aFxn(a"l ,`"y):c dxez ¥¤
(d).øBàéä ìò õçøì`xwOd qxq ¦§Ÿ©©§¨¥©¦§¨

EdWxtEz` FA zFPWl Wi ,df `xwn - ¨§¥¦§¨¤¥§©¤
:xn`p ENi`M FWxtlE zFaiYd xcq¥¤©¥§¨§§¦¤¡©

xF`id lr drxR zA cxYel`) ©¥¤©©§Ÿ©©§¤
(xF`id,FA uFgxlKxC oi` ixdW ©§¦§¤£¥¥¤¤
oFWNd`N` 'xF`id lr uFgxl' xnFl ©¨©¦§©©§¤¨

zaiY Wxtl Wi Kkl ,'xF`iA uFgxl'¦§©§§¨¥§¨¥¥©
df ixde ,'cxYe' lr zaQEn `idW 'lr'©¤¦¤¤©©¥¤©£¥¤
,'xF`id lr cxYe' xn`p ENi`M§¦¤¡©©¥¤©©§
'xF`id l` cxYe' FnM FrnWOW¤©§¨§©¥¤¤©§
zWOWn 'lr' zaiYW `xwOA EpivnE]¨¦©¦§¨¤¥©©§©¤¤
dpwl` KlIe' :FnM ,'l`' mFwnA¦§¤§©¥¤¤§¨¨

'FziA lr dznxd(`i ,a `Îl`eny)[(o"anx): ¨¨¨¨©¥
.øBàéä ãé ìò:FWExiR.xF`id lv` ©©©§¥¥¤©§

'ci' oFWl EpivnE ,eil` KEnq xnFlM§©¨¥¨¨¦§¨
'KEnq' FrnWOWzwlg E`x' :FnM , ¤©§¨¨§§¤§©

ici lr a`FiEkl mixrU mW Fle ¨©¨¦§¨§Ÿ¦§
'dEziSde(l ,ci aÎl`eny)mFlWa` iEEiv] §©¦¨¦©§¨

dcU z` W`A zFlrdl eicar l ¤̀£¨¨§©£¨¥¤§¥
FaExiq lr WpFrM eil` dkEnQd a`Fi¨©§¨¥¨§¤©¥

[KlOd l` FzEgilWA zkll.xirne ¨¤¤¦§¦¤©¤¤
:i"yxe,KEnQd xaC lkl 'ci' iEPiMd §©¦¨§¨¨¨©¨
`EdoirMcIW ,WOn 'ci' oFWl §¥§¨©¨¤©

mc`dcinY `id.Fl dkEnq ¨¨¨¦¨¦§¨
:Exn` EpizFAxedizFxrpe'zFklFd §©¥¨§§©£¤¨§

- 'xF`id ci lrFf dkilddzin oFWl ©©©§£¦¨§¦¨
`idFnM ,xn`PW(al ,dk ziy`xa)dPd' ¦§¤¤¡©¦¥

zEnl KlFd ikp`'dxkA il dG dOle ¨Ÿ¦¥¨§¨¨¤¦§Ÿ¨
EPOn WTiAWM awril eUr zaEWY]§©¥¨§©£Ÿ§¤¦¥¦¤
cifp zxEnY dxFkAd z` Fl xFMnl¦§¤©§¨§©§¦

,[miWcrdzFklFdd dizFxrp o`M s` ¨£¨¦©¨©£¤¨©§
Eid ,xF`id ci lritl ,zEnl zFklFd ©©©§¨§¨§¦

Da EgiOWrFpnl EQipe ,drxR zaA ¤¦¨§©©§Ÿ§¦¦§©
zxifB cbp dWn z` liSY `NW DzF`¨¤Ÿ©¦¤¤¤¤§¥©

ohage K`lOd l`ixaB `aE ,dia`̈¦¨¨©§¦¥©©§¨©£¨¨
`id) odn zg`n uEg ,Ezne rwxTA©©§©¨¥¥©©¥¤¦
Dxi`WdW (oNdl dxEn`d 'Dzn`'£¨¨¨£¨§©¨¤¦§¦¨

miIgA(:ai dheq).i"yx siqeneaEzMde : ©©¦§©¨
oriIqndf `xwn EWxCW EpizFAxl §©§¨§©¥¤¨§¦§¨¤

,zFxrPd lW ozzin oiprlEpl dOl iM §¦§©¦¨¨¤©©£¦¨¨¨
lFd dizFxrpe' aFYklzFkci lr ¦§§©£¤¨§©©

mi`xp ohEWR itl ixde ,'xF`id©§©£¥§¦§¨¦§¦
llkl KxFv mdA oi`W inM mixaCd©§¨¦§¦¤¥¨¤¤¦§©

oiprd(my `"yxdn): ¨¦§¨
dúîà úàdglW .dgTYez` ¤£¨¨©¦¨¤¨¨§¨¤

DzgtW,daiYd z` dgwleEpizFAxe ¦§¨¨§¨§¨¤©¥¨§©¥
EWxc(my dheq)'Dzn`','ci' oFWl ¨§£¨¨§¨

,'dO`' z`xwp cId] Dci z` dhiWFdW¤¦¨¤¨¨©¨¦§¥©¨
'dO`' KxF`d zCin z`xwp DnW lre§©§¨¦§¥¦©¨¤©¨

cId sM cr wRxOd on DxEriXWd`x) ¤¦¨¦©©§¥©©©¨
(`i ,b mixac,[la`itl mWExiR oi` £¨¥¥¨§¦

iM ,`xwn lW FhEWRwEcwc itl §¤¦§¨¦§¦¦§
,WcTdÎoFWl,'ci' oFWNn df did ENi` §©Ÿ¤¦¨¨¤¦§¨

,'DzO`' cwPdl Fl didAdWEbC m"n ¨¨§¦¨¥©¨¨§¥§¨
[m"n zF`A WbC zpizpA]e ,mpn`md ¦§¦©¨¥¨¥§¨§¨¥

,(EpizFAx)WxCd Kxc iR lrEWxC;oM ©¥©¦¤¤©§¨¨§¥
'Dzn` z`','Dci z`' -aEzMd hwpe ¤£¨¨¤¨¨§¨©©¨

fFnxl ,WOn 'ci' `le 'dO`' oFWl§©¨§Ÿ¨©¨¦§
WDci z` dhiWFd xW`MdaAxYWP ¤©£¤¦¨¤¨¨¦§©§§¨

DzO`KxF`A qp KxcA (Dci dkx`zp) ©¨¨¦§¨§¨¨¨§¤¤¥§¤
,dAxd 'zFO`'dwFgxd daiYd cr ©©§¥©©¥¨¨§¨

dPOn(i"rc ,m"`x):e dxez ¦¤¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 'nr f"hg y"ewl t"r)

`weC dWn i"r dxfBd lEHA¦©§¥¨Ÿ¤©§¨

עלעלעלעל־־־־היארהיארהיארהיאר לרחץלרחץלרחץלרחץ ּבּבּבּבתתתת־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ה)ווווּתּתּתּתרדרדרדרד (ב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
אביה מּגּלּולי לרחץ רע"ב)ירדה יב, (סוטה ְְִִִִֵָָָָֹ
להרֹוגֹוצ'ֹובי ּפענח לרחץ (עה"ת)ּבצפנת ׁש"ירדה ידי ועל ּבּמדרׁש, ּכדאיתא מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס מבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

העבֹודה־זרה. את ּבּטלה אביה". ְֲִִִִֵֶָָָָָָָמּגּלּולי
רּבא ּבׁשמֹות איתא כא)והּנה ּדמעׂשה (פ"א, הּגזרה". ּבּטלּו מּיד ּבּמים, מֹוׁשיען מׁשל ּכבר אמר לּמים מׁשה ׁשהׁשל ּד"ּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּד"ּכל הּגזרה לבּטּול ּגרם כב)זה א, .(ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הם: קׁשּורים אּלּו מארעֹות ּדׁשני לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָֹויׁש
ּגם  אם ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל ּגּופם את רק לא לׁשעּבד רצה ׁשּפרעה הּוא גֹו'" הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזרת ׁשל הּפנימי ּתכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה

את ׁשּיעבדּו ּב"יאֹור", אֹותם ּולהטּביע להׁשלי היה רצֹונֹו נׁשמֹותיהם. רחמנא־ליצלן.העבֹודה-זרה את ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבענין  יׂשראל את ּומפרנס ׁשרֹועה הּוא ּבזה הּפנימי ּדהּפרּוׁש מהימנא", "רעיא הּנקרא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען ּכׁשּנֹולד ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָא
יׂשראל  את להטּביע לפרעה לֹו אפׁשר אי ּוכבר זֹו, ּגזרה ּבטלה זה ידי על הּנה ּבהּקּב"ה, אמּונתם את ּומחּזק ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהאמּונה

ּבעבֹודה־זרה. להאמין ּכלל אפׁשר ׁשאי עד ּבהּקּב"ה, האמּונה את יחּזק רּבנּו מׁשה ּכי ּבעבֹודה-זרה, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹחס-וׁשלֹום
ׁשּבּטּול אחת.העבֹודה-זרה ונמצא ּפעּלה ּבמהּותם הם הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ּגזרת ּובּטּול מצרים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. .(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
‰ÎBa ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

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≈¿«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(e).eäàøzå çzôzåxn`PW KFYn ©¦§©©¦§¥¦¤¤¡©
Ep` ixd ,(mzq 'd`xYe' `le) 'Ed`xYe'©¦§¥§Ÿ©¦§¤§¨£¥¨
mr ,clId lr aQEn `EdW xaM micnl§¥¦§¨¤¨©©¤¤¦

:Ll WxtnE aEzMd Kix`n z`fin z` Ÿ©£¦©¨§¨¥§¤¦
clId z` - dz`xmiaEzMd Kxce] ¨£¨¤©¤¤§¤¤©§¦

F` xaCd z` WxtlE lFRkl minrtl¦§¨¦¦§§¨¥¤©¨¨
s` ,dNErRd ziUrp FxEarAW mc`d̈¨¨¤©£©£¥©§¨©
`l xW`' :FnM ,`Ed in rEci xaMWM§¤§¨¨©¦§£¤Ÿ

'xS`pckEap z` Fz` Ecari,fk dinxi) ©©§Ÿ¤§©§¤©
(g[FhEWt Edf .`xwn lWFWxcnE . ¤§¤¦§¨¦§¨

(my),dpikW FOr dz`xW ,z`' oFWlE ¤¨£¨¦§¦¨§¤

Wxcp Kke ,'clId mr' FWExiR 'clId©¤¤¥¦©¤¤§¨¦§¨
- Ed`xYe daiYd z` gYtYe :aEzMd©¨©¦§©¤©¥¨©¦§¥
'z`' dAxde] clId mr - dpikXd z ¤̀©§¦¨¦©¤¤§©§¥¤
,'mr' FnM mzErnWOW `xwOA Wi¥©¦§¨¤©§¨¨§¦

oFbM(ak ,d ziy`xa)z` KFpg KNdzIe' §©¦§©¥£¤
['midl`d(m"`x): ¨¡Ÿ¦

.äëBa øòð äpäåF`xFTW iR lr s` §¦¥©©¤©©¦¤§
,'cli' aEzMdFlFwwfge mx did(xrpk ©¨¤¤¨¨¨§¨¨§¨©

(my)(`"eb):f dxez
(f).úBiøáòä ïîon `weeC dOl ¦¨¦§¦¨¨©§¨¦

itl ?zFIxardEYxifgdWdrxR zA ¨¦§¦§¦¤¤¡¦©©©§Ÿ

dWnllrmiWpd zFIxvnwpil dAx §¤©¨¦¦§¦©§¥¦Ÿ
,odnxAcl cizr didW itl ,wpi `le ¥¤§Ÿ¨©§¦¤¨¨¨¦§©¥

dpikXd mrdtl iE`x oi`e ,lCbIWkl ¦©§¦¨¦§¤¦§©§¥¨§¤
zixkp alg wpiIW WFcw(my)(i"yx): ¨¤¦©£¥¨§¦

g dxez
(g).äîìòä CìzåoFWNd Kxc itl ©¥¤¨©§¨§¦¤¤©¨

KxcM 'FzFg` KlYe' xnFl Fl did̈¨©©¥¤£§¤¤
aSzYe'] dlrnl aEzMd D`xFTW¤§¨©¨§©§¨©¥©©

'Fzg` xn`Ye' ,'Fzg`(f ,c miweqt),[ £Ÿ©Ÿ¤£Ÿ
Dzkild iAbl aEzMd dPiW dOle§¨¨¦¨©¨§©¥£¦¨¨

cOll `N` ?'dnlr' D`xwEWdkld §¨¨©§¨¤¨§©¥¤¨§¨

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«
i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ãìiä ìcâiåïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּובלׁשֹון ּכתרּגּומֹו: מחלּבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון מׁשיתהּו, א)עברי ׁשאינֹו(יהושע אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש כב)מּמחּברת ב ׁשאּלּו(שמואל רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשב  ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת ְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, ג)– אּלא (זכריה אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבהם  לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ּבסֹוף ּבה"א מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻמּגזרת 

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא .ּפעלּתי, ְְְִִִִִִִִִִִֵַַָָָָָֹ

ß zah c"i iyily mei ß

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«

¯·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¿≈

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

dxezd lr eheytk i"yx

zEnlre zEfixfagkaE zExidnA ¦§¦§©§¦§¦§Ÿ©
mlrMmiCwdl icM ,uxnpe xirv (xrp) §¤¤©©¨¦§¦§¨§¥§©§¦

iOx` oFWlA 'mlr'] clId m`l `Fxwle§¦§§¥©¤¤¤¤¦§£©¦
'un`e wfg wx' FnM ,'unF`' oFWl `Ed§¤§©£©¤¡©

(f ,` ryedi)['mlre siwY cFgl' FnEBxYW¤©§§§¥¤§¥
(my)(`"yxdn):h dxez
(h).éëéìéädxn` 'ikilFd' mFwnA ¥¦¦¦§¦¦¨§¨

o`ke ,'ikilid'd`ApzpdrxR zA`le ¥¦¦§¨¦§©§¨©©§Ÿ§Ÿ
d`ApzP dn drcid`vi ,xnFlM - ¨§¨©¦§©§¨§©¨§¨

zaiY iM ,Dzrici `ll diRn d`Eap§¨¦¦¨§Ÿ§¦¨¨¦¥©
:zErnWn DA Wi 'ikilid''ikiNW id' ¥¦¦¥¨©§¨¥¤¦¦

igw -zrcFi dzid `NW s` ,KNW z` §¦¤¤¨©¤Ÿ¨§¨©©
FO`l FzF` zpzFp `idW(z"ti):i dxez ¤¦¤¤§¦

(i).eäúéLî`Ed 'EdiziWn' WExiR §¦¦¥§¦¦
oFWl `Ede .'DiYlgW' :FnEBxzM§©§§©§¥§§

,iOx` oFWlA d`vFd:EpivOW FnM ¨¨¦§£©¦§¤¨¦
'`Algn `zipiA lgWnM'(.g zekxa) §¦§©¦¦¨¥©§¨

,mixEQiA dkExM Dpi` 'dwiWp zzin']¦©§¦¨¥¨§¨§¦¦
hEg zkiWnM' lwpA z`vFi dnWPdW¤©§¨¨¥§¨¥¦§¦©

['algd KFYn dxrVd,ixar oFWlaE . ©©£¨¦¤¨¨¦§¦§¦

lW wiIEcnd FWExiR'EdiziWn'`Ed ¥©§¨¤§¦¦
WEni `l' FnM ,'eizFxiqd' oFWlxtq §£¦¦§Ÿ¨¥¤

'LiRn dGd dxFYd(g ,` ryedi),FnkE`l' ©¨©¤¦¦§Ÿ
'EWn(cn ,ci xacna)znglnA] ¨§¦§¤¤

`l dWnE zixAd oFx` ,miliRrOd©©§¦¦£©§¦¤Ÿ
[dpgOd KFYn Exqmgpn FxAg KM .oA ¨¦©©£¤¨¦§§©¥¤

xAgn `Ed FA ,'zxAgOd' xtqA] wExq̈§¥¤©©§¤¤§©¥
[Ffl Ff dnFC mzxfBW zFpFWlip`e . §¤¦§¨¨¨¨©£¦

W xnF`o`M xEn`d 'EdiziWn' oFWN ¥¤§§¦¦¨¨¨
'WEni'e 'Wn' zxAgOn Fpi`mdW ¥¦©§¤¤¨§¨¤¥

'dxqd' oFWl,'dWn' zxfBn `N` , §£¨¨¤¨¦¦§©¨Ÿ
oke ,`Ed d`vFd oFWlEEpivn §¨¨§¥¨¦

`xwOA'miAx miOn ipWni' :aÎl`eny) ©¦§¨©§¥¦¦©¦©¦
(fi ,akmiAx miOn ipvNgie ip`ivFi]¦¥¦¦©§¥¦¦©¦©¦

[ipriAhdl miniI`nddid ENi`W , ©§©§¦§©§¦¥¦¤¦¨¨
zxAgOnFWxXW oFWNd zxfBn - ¦©§¤¤¦§¥©©¨¤¨§

'EdiziWn' xnFl okYi `l ,'Wn'¨Ÿ¦¨¥©§¦¦
,'EdizFWind' `N`dzid dNErRd iM ¤¨£¦¦¦©§¨¨§¨

oFkp KMW ,'dIWn' `le 'dWnd' diExw§¨£¨¨§Ÿ§¦¨¤¨¨
,df oFbM zFIzF` iYW oA WxFW lkA§¨¤¤§¥¦§¤

'izFniwd' 'mw' on xn`i xW`M©£¤¥¨©¦¨£¦¦
(dnwd)'izFaiWd' 'aW' onE , £¨¨¦¨£¦¦
(daWd)'izF`iad' '`A' onE , £¨¨¦¨£¦¦
(d`ad).did o`M s` KxCd Ff lre £¨¨§©©¤¤©¨¨¨

,'EdizFWind' xnFl KixvF`lFki did ¨¦©£¦¦¨¨¨
xnFl'EdiYWn',(FzF` iYWn)FnM ©©§¦©§¦§

'ux`d oFr z` iYWnE'(h ,b dixkf) ©§¦¤£¨¨¤
[ux`d oFr z` izFxiqde]la` , ©£¦¦¤£¨¨¤£¨

'iziWn',o`M xEn`dFpi`WxFW lrA ¨¦¦¨¨¨¥©©¤
,zFIzF` iYW lWdaiY zxfBn `N` ¤§¥¦¤¨¦¦§©¥¨

sFqA `"dA cQEin DNW lrRW¤Ÿ©¤¨§¨§¥§
daiYdzFIzF` WlW oA DWxXW - ©¥¨¤¨§¨¤¨¦

,`"d FtFqe'dUr' 'dpA' 'dWn' oFbM §¥§¨¨¨¨¨¨
,'dpR' 'dEv',ElNd zFaiYd lkAW ¦¨¨¨¤§¨©¥©¨

mdA xnFl `aIWMoFWlA dNErR §¤¨Ÿ©¨¤§¨¦§
,`"d mFwnA c"EId `aY ,'iYlrR'¨©§¦¨Ÿ©¦§¥
.'iziEv' 'izipR' 'izipA' 'iziUr' FnM§¨¦¦¨¦¦¨¦¦¦¦¦
,'iziWn' xn`i 'dWn' WxFXn o`M s ©̀¨¦¤¨¨Ÿ©¨¦¦
ixd ,'FzF` iziWn' xnFl `A xW`ke§©£¤¨©¨¦¦£¥

:'EdiziWn' xnF` `Ed`i dxez ¥§¦¦



מג zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 'nr f"hg y"ewl t"r)

`weC dWn i"r dxfBd lEHA¦©§¥¨Ÿ¤©§¨

עלעלעלעל־־־־היארהיארהיארהיאר לרחץלרחץלרחץלרחץ ּבּבּבּבתתתת־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ה)ווווּתּתּתּתרדרדרדרד (ב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
אביה מּגּלּולי לרחץ רע"ב)ירדה יב, (סוטה ְְִִִִֵָָָָֹ
להרֹוגֹוצ'ֹובי ּפענח לרחץ (עה"ת)ּבצפנת ׁש"ירדה ידי ועל ּבּמדרׁש, ּכדאיתא מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס מבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

העבֹודה־זרה. את ּבּטלה אביה". ְֲִִִִֵֶָָָָָָָמּגּלּולי
רּבא ּבׁשמֹות איתא כא)והּנה ּדמעׂשה (פ"א, הּגזרה". ּבּטלּו מּיד ּבּמים, מֹוׁשיען מׁשל ּכבר אמר לּמים מׁשה ׁשהׁשל ּד"ּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּד"ּכל הּגזרה לבּטּול ּגרם כב)זה א, .(ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הם: קׁשּורים אּלּו מארעֹות ּדׁשני לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָֹויׁש
ּגם  אם ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל ּגּופם את רק לא לׁשעּבד רצה ׁשּפרעה הּוא גֹו'" הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזרת ׁשל הּפנימי ּתכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה

את ׁשּיעבדּו ּב"יאֹור", אֹותם ּולהטּביע להׁשלי היה רצֹונֹו נׁשמֹותיהם. רחמנא־ליצלן.העבֹודה-זרה את ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבענין  יׂשראל את ּומפרנס ׁשרֹועה הּוא ּבזה הּפנימי ּדהּפרּוׁש מהימנא", "רעיא הּנקרא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען ּכׁשּנֹולד ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָא
יׂשראל  את להטּביע לפרעה לֹו אפׁשר אי ּוכבר זֹו, ּגזרה ּבטלה זה ידי על הּנה ּבהּקּב"ה, אמּונתם את ּומחּזק ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהאמּונה

ּבעבֹודה־זרה. להאמין ּכלל אפׁשר ׁשאי עד ּבהּקּב"ה, האמּונה את יחּזק רּבנּו מׁשה ּכי ּבעבֹודה-זרה, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹחס-וׁשלֹום
ׁשּבּטּול אחת.העבֹודה-זרה ונמצא ּפעּלה ּבמהּותם הם הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ּגזרת ּובּטּול מצרים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. .(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
‰ÎBa ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

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≈¿«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(e).eäàøzå çzôzåxn`PW KFYn ©¦§©©¦§¥¦¤¤¡©
Ep` ixd ,(mzq 'd`xYe' `le) 'Ed`xYe'©¦§¥§Ÿ©¦§¤§¨£¥¨
mr ,clId lr aQEn `EdW xaM micnl§¥¦§¨¤¨©©¤¤¦

:Ll WxtnE aEzMd Kix`n z`fin z` Ÿ©£¦©¨§¨¥§¤¦
clId z` - dz`xmiaEzMd Kxce] ¨£¨¤©¤¤§¤¤©§¦

F` xaCd z` WxtlE lFRkl minrtl¦§¨¦¦§§¨¥¤©¨¨
s` ,dNErRd ziUrp FxEarAW mc`d̈¨¨¤©£©£¥©§¨©
`l xW`' :FnM ,`Ed in rEci xaMWM§¤§¨¨©¦§£¤Ÿ

'xS`pckEap z` Fz` Ecari,fk dinxi) ©©§Ÿ¤§©§¤©
(g[FhEWt Edf .`xwn lWFWxcnE . ¤§¤¦§¨¦§¨

(my),dpikW FOr dz`xW ,z`' oFWlE ¤¨£¨¦§¦¨§¤

Wxcp Kke ,'clId mr' FWExiR 'clId©¤¤¥¦©¤¤§¨¦§¨
- Ed`xYe daiYd z` gYtYe :aEzMd©¨©¦§©¤©¥¨©¦§¥
'z`' dAxde] clId mr - dpikXd z ¤̀©§¦¨¦©¤¤§©§¥¤
,'mr' FnM mzErnWOW `xwOA Wi¥©¦§¨¤©§¨¨§¦

oFbM(ak ,d ziy`xa)z` KFpg KNdzIe' §©¦§©¥£¤
['midl`d(m"`x): ¨¡Ÿ¦

.äëBa øòð äpäåF`xFTW iR lr s` §¦¥©©¤©©¦¤§
,'cli' aEzMdFlFwwfge mx did(xrpk ©¨¤¤¨¨¨§¨¨§¨©

(my)(`"eb):f dxez
(f).úBiøáòä ïîon `weeC dOl ¦¨¦§¦¨¨©§¨¦

itl ?zFIxardEYxifgdWdrxR zA ¨¦§¦§¦¤¤¡¦©©©§Ÿ

dWnllrmiWpd zFIxvnwpil dAx §¤©¨¦¦§¦©§¥¦Ÿ
,odnxAcl cizr didW itl ,wpi `le ¥¤§Ÿ¨©§¦¤¨¨¨¦§©¥

dpikXd mrdtl iE`x oi`e ,lCbIWkl ¦©§¦¨¦§¤¦§©§¥¨§¤
zixkp alg wpiIW WFcw(my)(i"yx): ¨¤¦©£¥¨§¦

g dxez
(g).äîìòä CìzåoFWNd Kxc itl ©¥¤¨©§¨§¦¤¤©¨

KxcM 'FzFg` KlYe' xnFl Fl did̈¨©©¥¤£§¤¤
aSzYe'] dlrnl aEzMd D`xFTW¤§¨©¨§©§¨©¥©©

'Fzg` xn`Ye' ,'Fzg`(f ,c miweqt),[ £Ÿ©Ÿ¤£Ÿ
Dzkild iAbl aEzMd dPiW dOle§¨¨¦¨©¨§©¥£¦¨¨

cOll `N` ?'dnlr' D`xwEWdkld §¨¨©§¨¤¨§©¥¤¨§¨

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«
i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ãìiä ìcâiåïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּובלׁשֹון ּכתרּגּומֹו: מחלּבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון מׁשיתהּו, א)עברי ׁשאינֹו(יהושע אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש כב)מּמחּברת ב ׁשאּלּו(שמואל רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשב  ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת ְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, ג)– אּלא (זכריה אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבהם  לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ּבסֹוף ּבה"א מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻמּגזרת 

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא .ּפעלּתי, ְְְִִִִִִִִִִִֵַַָָָָָֹ

ß zah c"i iyily mei ß

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«

¯·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¿≈

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

dxezd lr eheytk i"yx

zEnlre zEfixfagkaE zExidnA ¦§¦§©§¦§¦§Ÿ©
mlrMmiCwdl icM ,uxnpe xirv (xrp) §¤¤©©¨¦§¦§¨§¥§©§¦

iOx` oFWlA 'mlr'] clId m`l `Fxwle§¦§§¥©¤¤¤¤¦§£©¦
'un`e wfg wx' FnM ,'unF`' oFWl `Ed§¤§©£©¤¡©

(f ,` ryedi)['mlre siwY cFgl' FnEBxYW¤©§§§¥¤§¥
(my)(`"yxdn):h dxez
(h).éëéìéädxn` 'ikilFd' mFwnA ¥¦¦¦§¦¦¨§¨

o`ke ,'ikilid'd`ApzpdrxR zA`le ¥¦¦§¨¦§©§¨©©§Ÿ§Ÿ
d`ApzP dn drcid`vi ,xnFlM - ¨§¨©¦§©§¨§©¨§¨

zaiY iM ,Dzrici `ll diRn d`Eap§¨¦¦¨§Ÿ§¦¨¨¦¥©
:zErnWn DA Wi 'ikilid''ikiNW id' ¥¦¦¥¨©§¨¥¤¦¦

igw -zrcFi dzid `NW s` ,KNW z` §¦¤¤¨©¤Ÿ¨§¨©©
FO`l FzF` zpzFp `idW(z"ti):i dxez ¤¦¤¤§¦

(i).eäúéLî`Ed 'EdiziWn' WExiR §¦¦¥§¦¦
oFWl `Ede .'DiYlgW' :FnEBxzM§©§§©§¥§§

,iOx` oFWlA d`vFd:EpivOW FnM ¨¨¦§£©¦§¤¨¦
'`Algn `zipiA lgWnM'(.g zekxa) §¦§©¦¦¨¥©§¨

,mixEQiA dkExM Dpi` 'dwiWp zzin']¦©§¦¨¥¨§¨§¦¦
hEg zkiWnM' lwpA z`vFi dnWPdW¤©§¨¨¥§¨¥¦§¦©

['algd KFYn dxrVd,ixar oFWlaE . ©©£¨¦¤¨¨¦§¦§¦

lW wiIEcnd FWExiR'EdiziWn'`Ed ¥©§¨¤§¦¦
WEni `l' FnM ,'eizFxiqd' oFWlxtq §£¦¦§Ÿ¨¥¤

'LiRn dGd dxFYd(g ,` ryedi),FnkE`l' ©¨©¤¦¦§Ÿ
'EWn(cn ,ci xacna)znglnA] ¨§¦§¤¤

`l dWnE zixAd oFx` ,miliRrOd©©§¦¦£©§¦¤Ÿ
[dpgOd KFYn Exqmgpn FxAg KM .oA ¨¦©©£¤¨¦§§©¥¤

xAgn `Ed FA ,'zxAgOd' xtqA] wExq̈§¥¤©©§¤¤§©¥
[Ffl Ff dnFC mzxfBW zFpFWlip`e . §¤¦§¨¨¨¨©£¦

W xnF`o`M xEn`d 'EdiziWn' oFWN ¥¤§§¦¦¨¨¨
'WEni'e 'Wn' zxAgOn Fpi`mdW ¥¦©§¤¤¨§¨¤¥

'dxqd' oFWl,'dWn' zxfBn `N` , §£¨¨¤¨¦¦§©¨Ÿ
oke ,`Ed d`vFd oFWlEEpivn §¨¨§¥¨¦

`xwOA'miAx miOn ipWni' :aÎl`eny) ©¦§¨©§¥¦¦©¦©¦
(fi ,akmiAx miOn ipvNgie ip`ivFi]¦¥¦¦©§¥¦¦©¦©¦

[ipriAhdl miniI`nddid ENi`W , ©§©§¦§©§¦¥¦¤¦¨¨
zxAgOnFWxXW oFWNd zxfBn - ¦©§¤¤¦§¥©©¨¤¨§

'EdiziWn' xnFl okYi `l ,'Wn'¨Ÿ¦¨¥©§¦¦
,'EdizFWind' `N`dzid dNErRd iM ¤¨£¦¦¦©§¨¨§¨

oFkp KMW ,'dIWn' `le 'dWnd' diExw§¨£¨¨§Ÿ§¦¨¤¨¨
,df oFbM zFIzF` iYW oA WxFW lkA§¨¤¤§¥¦§¤

'izFniwd' 'mw' on xn`i xW`M©£¤¥¨©¦¨£¦¦
(dnwd)'izFaiWd' 'aW' onE , £¨¨¦¨£¦¦
(daWd)'izF`iad' '`A' onE , £¨¨¦¨£¦¦
(d`ad).did o`M s` KxCd Ff lre £¨¨§©©¤¤©¨¨¨

,'EdizFWind' xnFl KixvF`lFki did ¨¦©£¦¦¨¨¨
xnFl'EdiYWn',(FzF` iYWn)FnM ©©§¦©§¦§

'ux`d oFr z` iYWnE'(h ,b dixkf) ©§¦¤£¨¨¤
[ux`d oFr z` izFxiqde]la` , ©£¦¦¤£¨¨¤£¨

'iziWn',o`M xEn`dFpi`WxFW lrA ¨¦¦¨¨¨¥©©¤
,zFIzF` iYW lWdaiY zxfBn `N` ¤§¥¦¤¨¦¦§©¥¨

sFqA `"dA cQEin DNW lrRW¤Ÿ©¤¨§¨§¥§
daiYdzFIzF` WlW oA DWxXW - ©¥¨¤¨§¨¤¨¦

,`"d FtFqe'dUr' 'dpA' 'dWn' oFbM §¥§¨¨¨¨¨¨
,'dpR' 'dEv',ElNd zFaiYd lkAW ¦¨¨¨¤§¨©¥©¨

mdA xnFl `aIWMoFWlA dNErR §¤¨Ÿ©¨¤§¨¦§
,`"d mFwnA c"EId `aY ,'iYlrR'¨©§¦¨Ÿ©¦§¥
.'iziEv' 'izipR' 'izipA' 'iziUr' FnM§¨¦¦¨¦¦¨¦¦¦¦¦
,'iziWn' xn`i 'dWn' WxFXn o`M s ©̀¨¦¤¨¨Ÿ©¨¦¦
ixd ,'FzF` iziWn' xnFl `A xW`ke§©£¤¨©¨¦¦£¥

:'EdiziWn' xnF` `Ed`i dxez ¥§¦¦
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i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑ והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד? וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו Ì˙Ï·Òa.לגדּלה, ‡¯iÂ∑(רבה עליהם (בראשית מצר להיֹות ולּבֹו עיניו ‡LÈ.נתן ְְִִֵֶַַָָֹֻ««¿¿ƒ¿…»ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒ

È¯ˆÓ∑(רבה היה,(שמות מּקרֹות נֹוגׂש מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על למלאכּתם ממּנה ‡LÈ.הּגבר ‰kÓ ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ«∆ƒ
È¯·Ú∑ּבמלקהּו ׁשלֹומית ׁשל ּובעלּה היה,ורֹודהּו, ּדברי מּביתֹו,ת והֹוציאֹו העמידֹו ּובּלילה ּבּה, עיניו ונתן ƒ¿ƒְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אׁשּתֹו על ּובא לּבית ונכנס חזר ּוכׁשראה והּוא ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ׁשהרּגיׁש מצרי .אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

(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 Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑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∑ אףֿעלּֿפי ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִִֵֶַַָָָָƒƒְִִ»»«∆ִַַ
רׁשע  נקרא הּכהּו, יד ׁשּלא .ּכמֹותרׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ְְָָ
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ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈
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mFwOl mc` oiA `hg `id d`Md©¨¨¦¥§¥¨¨©¨

::::רערערערע תתתתּכּכּכּכהההה ללללּמּמּמּמהההה לרלרלרלרׁשׁשׁשׁשעעעע יג)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ב, ַַַַֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יד". ּבהרמת רׁשע נקרא הּכהּו ׁשּלא אף־על־ּפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּופרׁש

הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש
ְֵֶַההסּבר:

קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו קידושין)ּתכלית סוף וברייתא את (משנה יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
נברא. ׁשּלׁשמּה ְְְִִִֶַַָָהּתכלית

צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ב)ידֹו כח, – פכ"ג ּבּיד (תניא הּׁשּמּוׁש ּתמּורת אם לכן, ּבזה. וכיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
הּמקֹום. ּכלּפי חטא ּבזה יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהיטיב

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 הּבריאה ּכּונת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּתכלית

(ãé)eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½
éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà éðâøäìä©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiå©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: אינם ּכפׁשּוטֹו. ׁשּמא מעּתה אמר: «ƒ»…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. ְְִִֵָ»≈««»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת  נרּדים להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל לכיׂשראל 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, ׁשּירא (רש"י מקרא, ׁשל ּבפׁשּוט ֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע  לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּמסּפרת  מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלנפׁשֹו
לכן  להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ּפחד, ׁשּמׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּתֹורה

מׁשמעּותּה זֹו ׁשּיראה הּמדרׁש, ּפרּוׁש להּגאל.ּדּדּדּדאגהאגהאגהאגהמביא 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, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּׁשמע  עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע אכן ואמר חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויׁש

להרגֹו, ּובּקׁש למימר ּפרעה ליּה לא?והוה ותּו ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ והּבחּור (ב"ר ׁשּבאבֹות הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ׁשני ראּובן ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
כּו'". נתירא ּולבּסֹוף עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנביאים

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¿»»
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WxFtnd mWd"awd lW(` x"eny) ¥©§¨¤
(o"anx):

.äLî àøéiåFhEWtM`xi didW , ©¦¨Ÿ¤¦§¤¨¨¨¥
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Fnvr oial FpiA b`FC didlr ¨¨¥¥§¥©§©
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mipiWln mdipiA(my):eh dxez ¥¥¤©§¦¦



מה zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy

i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑ והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד? וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו Ì˙Ï·Òa.לגדּלה, ‡¯iÂ∑(רבה עליהם (בראשית מצר להיֹות ולּבֹו עיניו ‡LÈ.נתן ְְִִֵֶַַָָֹֻ««¿¿ƒ¿…»ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒ

È¯ˆÓ∑(רבה היה,(שמות מּקרֹות נֹוגׂש מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על למלאכּתם ממּנה ‡LÈ.הּגבר ‰kÓ ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ«∆ƒ
È¯·Ú∑ּבמלקהּו ׁשלֹומית ׁשל ּובעלּה היה,ורֹודהּו, ּדברי מּביתֹו,ת והֹוציאֹו העמידֹו ּובּלילה ּבּה, עיניו ונתן ƒ¿ƒְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אׁשּתֹו על ּובא לּבית ונכנס חזר ּוכׁשראה והּוא ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ׁשהרּגיׁש מצרי .אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

(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 Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑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∑ אףֿעלּֿפי ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִִֵֶַַָָָָƒƒְִִ»»«∆ִַַ
רׁשע  נקרא הּכהּו, יד ׁשּלא .ּכמֹותרׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ְְָָ

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¿«¿»
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zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy
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 אף־על־ּפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּופרׁש

הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש
ְֵֶַההסּבר:

קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו קידושין)ּתכלית סוף וברייתא את (משנה יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
נברא. ׁשּלׁשמּה ְְְִִִֶַַָָהּתכלית

צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ב)ידֹו כח, – פכ"ג ּבּיד (תניא הּׁשּמּוׁש ּתמּורת אם לכן, ּבזה. וכיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
הּמקֹום. ּכלּפי חטא ּבזה יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהיטיב

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 הּבריאה ּכּונת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּתכלית

(ãé)eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½
éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà éðâøäìä©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiå©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: אינם ּכפׁשּוטֹו. ׁשּמא מעּתה אמר: «ƒ»…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. ְְִִֵָ»≈««»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת  נרּדים להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל לכיׂשראל 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, ׁשּירא (רש"י מקרא, ׁשל ּבפׁשּוט ֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע  לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּמסּפרת  מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלנפׁשֹו
לכן  להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ּפחד, ׁשּמׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּתֹורה

מׁשמעּותּה זֹו ׁשּיראה הּמדרׁש, ּפרּוׁש להּגאל.ּדּדּדּדאגהאגהאגהאגהמביא 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, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּׁשמע  עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע אכן ואמר חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויׁש

להרגֹו, ּובּקׁש למימר ּפרעה ליּה לא?והוה ותּו ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ והּבחּור (ב"ר ׁשּבאבֹות הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ׁשני ראּובן ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
כּו'". נתירא ּולבּסֹוף עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנביאים

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 eheytk i"yx

(ci).Léàì EîN éîxrp LcFr ixde ¦¨§§¦©£¥§¨©
'Wi`' iExw Lpi`e: §¥§¨¦

øîBà äzà éðâøäìäYbxd xW`M ©§¨§¥¦©¨¥©£¤¨©§¨
xn`p `l .ixvOd z`,'WTan dY`' ¤©¦§¦Ÿ¤¡©©¨§©¥
,'xnF` dY`' `N`Ep` o`Mn ¤¨©¨¥¦¨¨

FbxdW micnl(ixvOd z` dWn) §¥¦¤£¨¤¤©¦§¦
FlNTW ici lr ,dxin`AAzxMfd ©£¦¨©§¥¤¦§§©§¨©

WxFtnd mWd"awd lW(` x"eny) ¥©§¨¤
(o"anx):

.äLî àøéiåFhEWtM`xi didW , ©¦¨Ÿ¤¦§¤¨¨¨¥
xaC lr drxR Edbxdi oR FWtpl§©§¤©©§¥©§Ÿ©§©

,ixvOd zbixdFl b`C :FWxcnE- £¦©©¦§¦¦§¨¨©
Fnvr oial FpiA b`FC didlr ¨¨¥¥§¥©§©

d`xW,xaCd mEqxR KFYn oiade ¤¨¨§¥¦¦¦§©¨¨
WIWoixFhlC mirWx l`xUia ¤¥§¦§¨¥§¨¦¥¨¦

,(mipiWln)xn`FAlAdYrn' : ©§¦¦¨©§¦¥©¨
'l`Bdl oiiE`x mpi` `OWx"eny) ¤¨¥¨§¦§¦¨¥
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mipiWln mdipiA(my):eh dxez ¥¥¤©§¦¦



zenyמו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy
ׁ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 ּבפעל,וכן ב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
גּוט". זיין וועט – גּוט "טראכט ְְְְֶַַַָּוכהּלׁשֹון

הּגֹורם  היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ׁשל יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל
" הּדברים משה"להמׁש את להרג לברח.ויבּקש נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ּבֹוטח היה אם ּכי ," ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

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 ּגם (מכילתא יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ׁשּבגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
עֹובדי ואפילּו חֹוטאים, מיני חטאעבֹודה־זרה ּכל ואם מּמצרים, נגאלּו כן ואף־על־ּפי הּגאּולה,עבֹודה־זרה , את עּכב לא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

יעּכב? הרע לׁשֹון עוֹון ְְֵַַַַָָמּדּוע
עּכב  הרע לׁשֹון ׁשעוֹון הּדבר וטעם רחמנא־ליצלן, חטאּו אם אף ליגאל ראּויים יׁשראל ּבני היּו ּדבווּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

רחמנא־ליצלן. ּגאּולה ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ׁשחטא מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא
ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה ידי ועל יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת ד,ּכלֹומר: (ואתחנן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

היה לד) ועם, ּגֹוי ּבגדר ּדנעׂשּו והא אחת, מּמׁשּפחה רּבים אנׁשים קּבּוץ רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו לקחת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"לבֹוא
מצרים. יציאת ְְְִִִֵַַּבעת

ׁשּיחּול  אפׁשר אי יׂשראל ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה הּלבבֹות, לפרּוד ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק רחמנא־ליצלן, הקּב"ה ּבחירת ּגדר עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין "עם", ּגדר אפׁשר עליהם יׂשראל ּבני ין  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

יׂשראל. ּגאּלת ְְְִִֵַָֻלהיֹות

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ÔÈ„Óּבֹו ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם נתעּכב ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑ הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב .למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

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¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

dxezd lr eheytk i"yx
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(mxia`e ozC)eilr EpiWldiptl ¨¨©£¦¨¦§¦¨¨¦§¥

drxt(my): ©§Ÿ
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dx`id cFNId oAd lM ...drxR©§Ÿ¨©¥©¦©§Ÿ¨
?'WTaie' xn`p dOle .['EdkilWY©§¦ª§¨¨¤¡©©§©¥
FzxifB z` `ivFdl WTiAW drWAW¤§¨¨¤¦¥§¦¤§¥¨

xakE ,lrFRlxpihqFwl FxqnxVd) ©©§¨§¨§§¦¨©©

(KM lr dPEnnd,Fbxdlqp Fl dUrp ©§¤©¨§¨§©£¨¥
axgd Fa dhlW `le(my).e`Ed §Ÿ¨§¨©¤¤§

oFWNddWn xn`Wia` idl` iM' ©¨¤¨©Ÿ¤¦¡Ÿ¥¨¦
ixfrAdrxR axgn ipliSIe',gi onwl) §¤§¦©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ

(c,WOn axgd on FliSdW xnFl©¤¦¦¦©¤¤©¨
(oexkfd):

.ïéãî õøàa áLiåxiMfde aEzMd ltM ©¥¤§¤¤¦§¨¨©©¨§¦§¦
mdipW zErnWn oi`e ,'aWIe' miinrR©£©¦©¥¤§¥©§¨§¥¤
oixEIC oFWl `idW 'daiWi' WIW ,deẄ¨¤¥§¦¨¤¦§¦¦
Wie ,[zipFlR xirA aWFi ipFlR]§¦¥§¦§¦§¥
F` cnFr on liCadl] DhEWtM 'daiWi'§¦¨¦§¨§©§¦¦¥

FrnWn 'oicn ux`A aWIe' :[akFW¥©¥¤§¤¤¦§¨©§¨
W.mW aMrzpux`A ddYWd ,xnFlM ¤¦§©¥¨§©¦§©¨§¤¤

DA oFMWl oicnFnM ,oFWlaWIe' ¦§¨¦§¨§§©¥¤
awri'orpM ux`A eia` ixEbn ux`A ©£Ÿ§¤¤§¥¨¦§¤¤§¨©

(` ,fl ziy`xa),la`'x`Ad lr aWIe' £¨©¥¤©©§¥
`EddaiWi oFWl,xnFlkE ,WOn §§¦¨©¨§©

lv` dNigY Fl aWi oicnl riBdWM§¤¦¦©§¦§¨¨©§¦¨¥¤
lr aWil dWn d`x dnE .x`Ad©§¥¨¨¨¤¥¥©

?x`AdFbEEf Fl beECfPW awrIn cnl ©§¥¨©¦©£Ÿ¤¦§©¥¦
x`Ad lr(hk ziy`xa d`x)(` x"eny),`"ry) ©©§¥

(jex`d r"`:fh dxez

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלם רב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³̈¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©
:íBiä àa ïzøäî¦«©§¤¬−Ÿ©«

(èé)-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã äìc̈³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

ההההּצּצּצּצילנילנילנילנּוּוּוּו מצרימצרימצרימצרי יט)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ב, ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָ
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 ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהיתה
מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז  זה ּדבר מׁשה. על־ידי נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחר

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י
"איׁש הּצילנּו".מצרימצרימצרימצריוזהּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

(ë)-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä̈¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ֶָ
מּכם, אחת אֹוכל"יּׂשא הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת .ּכמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

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¿»¿»»»¿«¿≈»»»

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…»¿«≈¿…∆

dxezd lr eheytk i"yx

(fh).ïéãî ïäëìexEn`d 'odM' oFWl §Ÿ¥¦§¨§Ÿ¥¨¨
zxWn didW FrnWn oi` ,o`M̈¥©§¨¤¨¨§¨¥

did `Ed `N` ,zEdl`lodAW ax- ¥Ÿ¤¨¨¨©¤¨¤
FOr ipA axwA did cAkpe lFcB ,xnFlM§©¨§¦§¨¨¨§¤¤§¥©

(ak ,fn ziy`xa i"yx d`x)dNigYn mlE`e .§¨¦§¦¨
xg`lE ,dxf dcFarl xnFM did ok`̈¥¨¨¤©£¨¨¨§©©

xfg onf,dxfÎdcFarn Fl WxitElre §©¨©¥©¥£¨¨¨§©
FOr ipA EdEwigxd KMEdECipe ¨¦§¦§¥©§¦

mlv`nz` mc` drxi `NW oFbM] ¥¤§¨§¤Ÿ¦§¤¨¨¤
dk`ln mEW mdl dUri `le ,Fp`vŸ§Ÿ©£¤¨¤§¨¨

[dnFCke DA qpxRzdl(my): §¦§©§¥¨§©¤
.íéèäøä úàzFvExn zFkixA z` ¤¨§¨¦¤§¥§

,miOdzFxitg mdeux`A zFiEUrd ©©¦§¥£¦¨£¨¨¤
z` miktFW mdil` xW` ,x`Al KEnq̈©§¥£¤£¥¤§¦¤

zFwWdl x`Ad on mia`WPd miOd©©¦©¦§¨¦¦©§¥§©§
miiExw ElNd zFkixAde ,o`Sd z ¤̀©Ÿ§©§¥©¨§¦

'mihdx''mivx' miOdW mW lr §¨¦©¥¤©©¦¨¦
qFlwpE` mBxYW FnM] mdA (minxFf)§¦¨¤§¤¦§¥§§

(f ,gi ziy`xa)- 'mdxa` ux xwAd l`e'§¤©¨¨¨©§¨¨
['mdxa` hdx'(l"kyn):fi dxez §©©§¨¨

(fi).íeLøâéå,iECiPd ipRnEdECiPW ©§¨£¦§¥©¦¤¦
okl ,dxf dcFarn WxiRW lr FOr ipA§¥©©¤¥©¥£¨¨¨¨¥

eizFpA z` mirFxd EWxiB:gi dxez ¥§¨¦¤§¨
(k)ïzáæò äf änìokidn .Wi`d z` ¨¨¤£©§¤¤¨¦¥¥¨

KFYn ?FzEaiWge Wi`d zlrn rcï©©£©¨¦©£¦¦
oiad eizFpA lW oxERiqeFA xiMd ¦¨¤§¨¥¦§¦¦

miOdW ,awri lW FrxGn `EdWEid ¤¦©§¤©£Ÿ¤©©¦¨
,Fz`xwl milFrmbe' Fl Exn`W itl ¦¦§¨§¦¤¨§§©

z` dlC zg` diIlcA - 'Epl dlc dlC̈Ÿ¨¨¨¦§¦¨©©¨¨¤
lMd(` x"eny)(c"lv): ©Ÿ

.íçì ìëàéåwx FzpeEM dzid `l §Ÿ©¨¤Ÿ¨§¨©¨¨©
mB `N` ,DhEWtM mgl zlik`l©£¦©¤¤¦§¨¤¨©

mdl fFnxl`Vi `OWz`mMn zg` ¦§¨¤¤¨¦¨¤©©¦¤
FYW` lr 'mgl' oFWl EpivOW ,dX`l§¦¨¤¨¦§¤¤©¦§

,mc` lWxn` Y`c dnMFnM) ¤¨¨§¨§©§¨¥§
(xnF` dY`W(e ,hl ziy`xa)rci `le' ¤©¨¥§Ÿ¨©

dnE`n FY``Ed xW` mgNd m` iM ¦§¨¦¦©¤¤£¤
lkF`oFc`l sqFi z` dPin xtihFR] ¥¦©¦¨¤¥§¨

FAl ozFp did `le ,Fzia ipiipr lM lr©¨¦§§¥¥§Ÿ¨¨¥¦
[FYW`l xW`n uEg mElkl(d"a):dxez ¦§¥£¤§¦§

`k



מז zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy
ׁ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 ּבפעל,וכן ב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
גּוט". זיין וועט – גּוט "טראכט ְְְְֶַַַָּוכהּלׁשֹון

הּגֹורם  היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ׁשל יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל
" הּדברים משה"להמׁש את להרג לברח.ויבּקש נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ּבֹוטח היה אם ּכי ," ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

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 ּגם (מכילתא יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ׁשּבגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
עֹובדי ואפילּו חֹוטאים, מיני חטאעבֹודה־זרה ּכל ואם מּמצרים, נגאלּו כן ואף־על־ּפי הּגאּולה,עבֹודה־זרה , את עּכב לא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

יעּכב? הרע לׁשֹון עוֹון ְְֵַַַַָָמּדּוע
עּכב  הרע לׁשֹון ׁשעוֹון הּדבר וטעם רחמנא־ליצלן, חטאּו אם אף ליגאל ראּויים יׁשראל ּבני היּו ּדבווּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

רחמנא־ליצלן. ּגאּולה ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ׁשחטא מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא
ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה ידי ועל יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת ד,ּכלֹומר: (ואתחנן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

היה לד) ועם, ּגֹוי ּבגדר ּדנעׂשּו והא אחת, מּמׁשּפחה רּבים אנׁשים קּבּוץ רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו לקחת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"לבֹוא
מצרים. יציאת ְְְִִִֵַַּבעת

ׁשּיחּול  אפׁשר אי יׂשראל ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה הּלבבֹות, לפרּוד ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק רחמנא־ליצלן, הקּב"ה ּבחירת ּגדר עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין "עם", ּגדר אפׁשר עליהם יׂשראל ּבני ין  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

יׂשראל. ּגאּלת ְְְִִֵַָֻלהיֹות

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ÔÈ„Óּבֹו ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם נתעּכב ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑ הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב .למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

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¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

dxezd lr eheytk i"yx

(eh)äòøt òîLiå.dGd xaCd z`md ©¦§©©§Ÿ¤©¨¨©¤¥
(mxia`e ozC)eilr EpiWldiptl ¨¨©£¦¨¦§¦¨¨¦§¥

drxt(my): ©§Ÿ
.äLî úà âBøäì LwáéåKxc itl ©§©¥©£¤Ÿ¤§¦¤¤

,zen oiCÎxfB xfFBd Kln iAbl ,oFWNd©¨§©¥¤¤©¥§©¦¨¤
KxcM] 'bFxdl evie' xnFl Fl did̈¨©©§©©£§¤¤

dlrnl xEn`d(ak ,` lirl)evie' ¨¨§©§¨©§©
dx`id cFNId oAd lM ...drxR©§Ÿ¨©¥©¦©§Ÿ¨
?'WTaie' xn`p dOle .['EdkilWY©§¦ª§¨¨¤¡©©§©¥
FzxifB z` `ivFdl WTiAW drWAW¤§¨¨¤¦¥§¦¤§¥¨

xakE ,lrFRlxpihqFwl FxqnxVd) ©©§¨§¨§§¦¨©©

(KM lr dPEnnd,Fbxdlqp Fl dUrp ©§¤©¨§¨§©£¨¥
axgd Fa dhlW `le(my).e`Ed §Ÿ¨§¨©¤¤§

oFWNddWn xn`Wia` idl` iM' ©¨¤¨©Ÿ¤¦¡Ÿ¥¨¦
ixfrAdrxR axgn ipliSIe',gi onwl) §¤§¦©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ

(c,WOn axgd on FliSdW xnFl©¤¦¦¦©¤¤©¨
(oexkfd):

.ïéãî õøàa áLiåxiMfde aEzMd ltM ©¥¤§¤¤¦§¨¨©©¨§¦§¦
mdipW zErnWn oi`e ,'aWIe' miinrR©£©¦©¥¤§¥©§¨§¥¤
oixEIC oFWl `idW 'daiWi' WIW ,deẄ¨¤¥§¦¨¤¦§¦¦
Wie ,[zipFlR xirA aWFi ipFlR]§¦¥§¦§¦§¥
F` cnFr on liCadl] DhEWtM 'daiWi'§¦¨¦§¨§©§¦¦¥

FrnWn 'oicn ux`A aWIe' :[akFW¥©¥¤§¤¤¦§¨©§¨
W.mW aMrzpux`A ddYWd ,xnFlM ¤¦§©¥¨§©¦§©¨§¤¤

DA oFMWl oicnFnM ,oFWlaWIe' ¦§¨¦§¨§§©¥¤
awri'orpM ux`A eia` ixEbn ux`A ©£Ÿ§¤¤§¥¨¦§¤¤§¨©

(` ,fl ziy`xa),la`'x`Ad lr aWIe' £¨©¥¤©©§¥
`EddaiWi oFWl,xnFlkE ,WOn §§¦¨©¨§©

lv` dNigY Fl aWi oicnl riBdWM§¤¦¦©§¦§¨¨©§¦¨¥¤
lr aWil dWn d`x dnE .x`Ad©§¥¨¨¨¤¥¥©

?x`AdFbEEf Fl beECfPW awrIn cnl ©§¥¨©¦©£Ÿ¤¦§©¥¦
x`Ad lr(hk ziy`xa d`x)(` x"eny),`"ry) ©©§¥

(jex`d r"`:fh dxez

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלם רב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³̈¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©
:íBiä àa ïzøäî¦«©§¤¬−Ÿ©«

(èé)-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã äìc̈³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

ההההּצּצּצּצילנילנילנילנּוּוּוּו מצרימצרימצרימצרי יט)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ב, ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָ
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 ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהיתה
מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז  זה ּדבר מׁשה. על־ידי נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחר

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י
"איׁש הּצילנּו".מצרימצרימצרימצריוזהּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

(ë)-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä̈¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ֶָ
מּכם, אחת אֹוכל"יּׂשא הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת .ּכמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

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¿»¿»»»¿«¿≈»»»

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…»¿«≈¿…∆

dxezd lr eheytk i"yx

(fh).ïéãî ïäëìexEn`d 'odM' oFWl §Ÿ¥¦§¨§Ÿ¥¨¨
zxWn didW FrnWn oi` ,o`M̈¥©§¨¤¨¨§¨¥

did `Ed `N` ,zEdl`lodAW ax- ¥Ÿ¤¨¨¨©¤¨¤
FOr ipA axwA did cAkpe lFcB ,xnFlM§©¨§¦§¨¨¨§¤¤§¥©

(ak ,fn ziy`xa i"yx d`x)dNigYn mlE`e .§¨¦§¦¨
xg`lE ,dxf dcFarl xnFM did ok`̈¥¨¨¤©£¨¨¨§©©

xfg onf,dxfÎdcFarn Fl WxitElre §©¨©¥©¥£¨¨¨§©
FOr ipA EdEwigxd KMEdECipe ¨¦§¦§¥©§¦

mlv`nz` mc` drxi `NW oFbM] ¥¤§¨§¤Ÿ¦§¤¨¨¤
dk`ln mEW mdl dUri `le ,Fp`vŸ§Ÿ©£¤¨¤§¨¨

[dnFCke DA qpxRzdl(my): §¦§©§¥¨§©¤
.íéèäøä úàzFvExn zFkixA z` ¤¨§¨¦¤§¥§

,miOdzFxitg mdeux`A zFiEUrd ©©¦§¥£¦¨£¨¨¤
z` miktFW mdil` xW` ,x`Al KEnq̈©§¥£¤£¥¤§¦¤

zFwWdl x`Ad on mia`WPd miOd©©¦©¦§¨¦¦©§¥§©§
miiExw ElNd zFkixAde ,o`Sd z ¤̀©Ÿ§©§¥©¨§¦

'mihdx''mivx' miOdW mW lr §¨¦©¥¤©©¦¨¦
qFlwpE` mBxYW FnM] mdA (minxFf)§¦¨¤§¤¦§¥§§

(f ,gi ziy`xa)- 'mdxa` ux xwAd l`e'§¤©¨¨¨©§¨¨
['mdxa` hdx'(l"kyn):fi dxez §©©§¨¨

(fi).íeLøâéå,iECiPd ipRnEdECiPW ©§¨£¦§¥©¦¤¦
okl ,dxf dcFarn WxiRW lr FOr ipA§¥©©¤¥©¥£¨¨¨¨¥

eizFpA z` mirFxd EWxiB:gi dxez ¥§¨¦¤§¨
(k)ïzáæò äf änìokidn .Wi`d z` ¨¨¤£©§¤¤¨¦¥¥¨

KFYn ?FzEaiWge Wi`d zlrn rcï©©£©¨¦©£¦¦
oiad eizFpA lW oxERiqeFA xiMd ¦¨¤§¨¥¦§¦¦

miOdW ,awri lW FrxGn `EdWEid ¤¦©§¤©£Ÿ¤©©¦¨
,Fz`xwl milFrmbe' Fl Exn`W itl ¦¦§¨§¦¤¨§§©

z` dlC zg` diIlcA - 'Epl dlc dlC̈Ÿ¨¨¨¦§¦¨©©¨¨¤
lMd(` x"eny)(c"lv): ©Ÿ

.íçì ìëàéåwx FzpeEM dzid `l §Ÿ©¨¤Ÿ¨§¨©¨¨©
mB `N` ,DhEWtM mgl zlik`l©£¦©¤¤¦§¨¤¨©

mdl fFnxl`Vi `OWz`mMn zg` ¦§¨¤¤¨¦¨¤©©¦¤
FYW` lr 'mgl' oFWl EpivOW ,dX`l§¦¨¤¨¦§¤¤©¦§

,mc` lWxn` Y`c dnMFnM) ¤¨¨§¨§©§¨¥§
(xnF` dY`W(e ,hl ziy`xa)rci `le' ¤©¨¥§Ÿ¨©

dnE`n FY``Ed xW` mgNd m` iM ¦§¨¦¦©¤¤£¤
lkF`oFc`l sqFi z` dPin xtihFR] ¥¦©¦¨¤¥§¨

FAl ozFp did `le ,Fzia ipiipr lM lr©¨¦§§¥¥§Ÿ¨¨¥¦
[FYW`l xW`n uEg mElkl(d"a):dxez ¦§¥£¤§¦§

`k



zenyמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy

i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּברׁשּותֹו אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר". ."הֹואלּתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà íúòåL©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑,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', רֹועה היה ÌÈ¯ˆÓ.ּומׁשה CÏÓ ˙ÓiÂ∑ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»»∆∆ƒ¿«ƒ
רבה) ּבדמם נצטרע (שמות ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט .והיה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
-úà:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa ¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

‡¯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 eheytk i"yx

(`k)ìàBiådnMqde oFvx oFWl .dyn ©¤Ÿ¤§¨§©§¨¨
,`Ed.(FrnWnM :`"q) FnEBxzM§©§§©§¨

mr azinl dyn iavE' :qFlwpE`A§§§§¦Ÿ¤§¥©¦
mr zaWl miMqde dSxzd] '`xab©§¨¦§©¨§¦§¦¨¤¤¦

[Wi`dFl dnFce ,ia` xn`Ie' :`xwOA ¨¦§¤©¦§¨©Ÿ¤£¦
Wi`d l` dxrPd'oile `p l`Fdmihtey) ©©£¨¤¨¦¤¨§¦

(e ,hiWTiAWM ,draBA WbliR dUrnA]§©£¥¦¤¤©¦§¨§¤¦¥
KlY l` :FpzgÎFgxF`n dxrPd ia £̀¦©©£¨¥§£¨©¥¥
cFr oEll x`Xdl `p dSxzd ,EpY`n¥¦¨¦§©¤¨§¦¨¥¨

[dlil,:okeEpl`Fd Ele'xarA aWPe ©§¨§¥§©§©¥¤§¥¤
'oCxId(f ,f ryedi)xg`l rWFdi zNtYn] ©©§¥¦§¦©§ª©§©©

i`eld :ird znglnA l`xUi EMEdW¤¦§¨¥§¦§¤¤¨©©§©
oCxId xarA zaWl miSxzn Epiide§¨¦¦§©¦¨¤¤§¥¤©©§¥
Epilr d`A dzid `le ,igxfOd©¦§¨¦§Ÿ¨§¨¨¨¨¥

,[z`Gd dnglOd`p dPd' :okeiYl`Fd ©¦§¨¨©Ÿ§¥¦¥¨©§¦
xAcl''d l`(`l ,gi ziy`xa)zNtYn] §©¥¤¦§¦©

iziSxzp dPd :mFcq iWp` lr mdxa ©̀§¨¨©©§¥§¦¥¦§©¥¦
[mdilr mingx WTal cFr siqFdl.Edf §¦§©¥©£¦£¥¤¤

.`xwn lW FhEWRFWxcnEWi 'l`FIe' : §¤¦§¨¦§¨©¤¥
mEXn FA'dl`' oFWl,(drEaW) ¦§¨¨§¨

LcOllWFl rAWpdWnFpzFgl`NW §©¤§¤¦§©¤§§¤Ÿ
FzEWxA m` iM oicOn fEfiEpivnE] ¨¦¦§¨¦¦¦§¨¦

FnM ,drEaW oiprl 'l`FIe' oFWl§©¤§¦§©§¨§
xn`PW(ck ,ci `Îl`eny)z` lE`W l`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤¨¤

'ebe 'mrd(x"eny)[(.dq mixcp):ak dxez ¨¨
(bk).íää íéaøä íéîiá éäéå)mzF`A ©§¦©¨¦¨©¦¨¥§¨

minIdWmdA,oicnA xB dWn did ©¨¦¤¨¤¨¨Ÿ¤¨§¦§¨
mixvn Kln znIe.miwEqRd zWlWA ©¨¨¤¤¦§©¦¦§¤©§¦

ElNd(dkÎbk)lW FpiiprA aEzMd wiqtn ©¨©§¦©¨§¦§¨¤
lW mdizFxv oiprA xAcnE ,dWn¤§©¥§¦§©¨¥¤¤

oMn xg`lE ,mixvnA l`xUi(` ,b oldl) ¦§¨¥§¦§©¦§©©¦¥
zENBzdA dWn lW Fpiiprl aEzMd aẄ©¨§¦§¨¤¤§¦§©
itl ,dpQd KFYn eil` d"awd¥¨¦©§¤§¦
iM ,dfA df miiElY ElNd zFrxF`OdW¤©§¨©¨§¦¤¨¤¦
ExABzpe ,mixvn Kln zOW xg`l§©©¤¥¤¤¦§©¦§¦§©§

,(oNdlcM) xzFiA zFxSdEkxvEde ©¨§¥§¦§©¨§§§
,drEWzl l`xUiaEzMd KiWnn ¦§¨¥¦§¨©§¦©¨

:mzrEWi d`A K`id WxtnEdWnE §¨¥¥¨¨¨§¨¨Ÿ¤
'Fbe drFx did(` ,b onwl),eil` dlbpe ¨¨¤§§¦§¨¥¨

,d"awdKkl ,Fci lr drEWY d`aE¨¨§¨©¨§¨
:(oWi i"WxA .ElNd zFIWxt Eknqp¦§§¨¨¦©¨§©¦¨¨

íéøöî Cìî úîiåzn `l .'ebe Egp`Ie ©¨¨¤¤¦§©¦©¥¨§Ÿ¥
did `l oM m`W ,WOn,gP`zdl mdl ©¨¤¦¥Ÿ¨¨¨¤§¦§©¥©

FWExiR o`M xEn`d 'znIe' `N ¤̀¨©¨¨¨¨¨¥

W,rxhvpFnM] znM aEWg rxFvOde ¤¦§¨©§©§¨¨§¥§
:zrxvA dzwNW mixn iAbl xn`PW¤¤¡©§©¥¦§¨¤¨§¨§¨©©

'zOM idz `p l`'(ai ,ai xacna)dOle .[ ©¨§¦©¥§¨¨
WTiAW itl ?KM lr l`xUi Egp`p¤¤§¦§¨¥©¨§¦¤¦¥

,FYrxSn zF`RxzdlhgFW dide §¦§©¦¨©§§¨¨¥
mncA ugFxe l`xUi zFwFpiYx"eny) ¦¦§¨¥§¥§¨¨

(`(m"`x):ck dxez
(ck).íú÷àðoke .mzwrvEpivn ©£¨¨©£¨¨§¥¨¦

`xwOA FznbEC'Ew`pi mizn xirn' §¨©¦§¨¥¦§¦¦§¨
(ai ,ck aei`):d"awd l` aFI` zPElY]§©¦¤

xW` ,mirWxd on rxtp Lpi` dOl̈¨¥§¦§¨¦¨§¨¦£¤
aFxn[xird iWp` miwp`p mqng: ¥£¨¨¤¡¨¦©§¥¨¦

.íäøáà úà Búéøa úàxkf ,xnFlM ¤§¦¤©§¨¨§©¨©
zxM xW` FzixA z`mdxa` mr ¤§¦£¤¨©¦©§¨¨

WOWn 'z`' minrtl Epivn oMW]¤¥¨¦¦§¨¦¤§©¥
'mr' mFwnA(` ,c ziy`xa d`x):o`M s` . ¦§¦©¨

ipXd 'z`'e ,FrnWnM oFW`xd 'z`'¤¨¦§©§¨§¤©¥¦
['mr' FWExiR(m"`x):dk dxez ¥¦

(dk).íéäìà òãiå`l dYr cr ike ©¥©¡Ÿ¦§¦©©¨Ÿ
,xnFlM `N` ?mdizFxSn d"awd rcï©¦¨¥¤¤¨§©

eiWkrne al mdilr ozpaEW`l ¥©§¨¨©£¥¤¥§Ÿ
eipir milrdmriWFdNn(h"ac):` dxez ¤¡¦¥¨¦§¦¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

ß zah e"h iriax mei ß

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯a„n‰ ¯Á‡∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, יח)ּבׁשלהבת ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q‰."מה CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
ּבצרה" מּׁשם"∑‡Ïk.אנכי לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו .נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

(â)äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬
:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî¦´©§¤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 eheytk i"yx

â(`).øaãnä øçà,aEXId on wFgx ©©©¦§¨¨¦©¦
icM ,xwtd mFwnA,lfBd on wgxzdl ¦§¤§¥§¥§¦§©¥¦©¨¥

Erxi `NWo`Sdmixg` zFcUA ¤Ÿ¦§©Ÿ¦§£¥¦
(a x"eny):

íéäìàä øä ìàäáøç,ipiq xd `Ed . ¤©¨¡Ÿ¦Ÿ¥¨©¦©
dpYip `l oiicr onGd FzF`AW s`e§©¤§©§©£©¦Ÿ¦§¨
xd' aEzMd F`xw xaM ,dxFY eilr̈¨¨§¨§¨©¨©

'midl`d,cizrd mW lreilrW ¨¡Ÿ¦©¥¤¨¦¤¨¨
ElAwi mWe ,ozPdl dxFYd dcizr£¦¨©¨§¦¨¥§¨§©§

KxAzi FzEdl` z` l`xUi(x"eny) ¦§¨¥¤¡¨¦§¨¥
(i"gp):a dxez
(a).Là úaìa:FWExiRzadlWA §©©¥¥§©§¤¤

.W`,'al' oFWNn `id 'zAlA' zaize ¥§¥©§©©¦¦§¥
`id zadlXdWFAlFxTir ,FRwY) ¤©©§¤¤¦¦¨§¦¨

(Fzirvn`elWdW`.Eal' FnM §¤§¨¦¤¨¥§¥
'minXd(`i ,c mixac)W`d ,dxFY oYnA] ©¨©¦§©©¨¨¥

,[minXd rvn` cr driBd xdd lr©¨¨¦¦¨©¤§©©¨©¦

oke'dl`d alA'(ci ,gi aÎl`eny) §¥§¥¨¥¨
rEwY FzFidA mFlWa` z` EzindWM]§¤¥¦¤©§¨¦§¨©
lfxAd zFzipg z` Evrp ,dl`d urA§¥¨¥¨¨£¤£¦©©§¤
[urd lW Frvn`aE mFlWa` alA§¥©§¨§¤§¨¤¨¥

(`"eb)e"iYd lr DnzY l`e .zaizAW §©¦§©©©¨¤§¥©
,'zAl'Fa `vFIk Epl WIWhwPW ©©¤¥¨©¥¤¨©

'al' iAbl dawp oFWl aEzMddn' : ©¨§§¥¨§©¥¥¨
'KzAl dlEn`(l ,fh l`wfgi)dOM] £¨¦¨¥©¨

(dawp oFWlA al) dAl zlwlEwn§§¤¤¦¨¥¦§§¥¨
dilr hlFW Dxvi xW` ,LNW(i"yx)[: ¤§£¤¦§¨¥¨¤¨

.äðqä CBzîKEnp oli` `Ed dpQd ¦©§¤©§¤¦¨¨
eil` dNBzd FA `weece ,mivFw `lnE¨¥¦§©§¨¦§©¨¥¨

,d"awd`leAmEXn ,xg` oli`oipr §Ÿ§¦¨©¥¦¦§©
'dxva ikp` FOr'(eh ,`v mildz),xnFlM ¦¨Ÿ¦§¨¨§©

l`xUi mr lFkiaM sYYWn d"awd¦§©¥¦§¨¦¦§¨¥
miiExW l`xUi xW`ke ,mzxvA§¨¨¨§©£¤¦§¨¥§¦

zElbA diExW dpikXd s` ,zElbA§¨©©§¦¨§¨§¨
cFaM lW mFwnA zpkFW Dpi`e,`negpz) §¥¨¤¤§¨¤¨

(b"kt 'd zexeab l"xdn:
.ìkàFWExiR'lk`p',xnFlM .(sxUp) ª¨¥¤¡¨¦§¨§©

.W`d on sxUpe dNMzn EPpi` dpQd©§¤¥¤¦§©¤§¦§¨¦¨¥
dnFCd 'lrR' oipAn `Ed 'lM`' zaize§¥©ª¨¦¦§©ª©©¤

,'lrtp'l FrnWnA'DA cAr `l' FnM §©§¨§¦§©§Ÿª©¨
(b ,`k mixac),,'DA carp `l' FrnWOW¤©§¨Ÿ¤¡©¨

oke'mXn gTl xW`'(bk ,b ziy`xa) §¥£¤ª©¦¨
'mXn gwlp xW`' FrnWOW(x"`a): ¤©§¨£¤¦§©¦¨

b dxez
(b)äøeñààp'xEq' oFWl .d`x`e ¨¨¨§¤§¤§

.cnFr `Ed FAW mFwOd zaifr rnWn©§©£¦©©¨¤¥
:FWExiR KkedxEq`il Kl`e,o`Mn §¨¥¨¨§¥¥¦¦¨

icMmW axwzdl,dpQd lv` §¥§¦§¨¥¨¥¤©§¤
aFxTn FzF`xle(`"eb):c dxez §¦§¦¨



מט zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i iyily meil inei xeriy

i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּברׁשּותֹו אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר". ."הֹואלּתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà íúòåL©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑,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', רֹועה היה ÌÈ¯ˆÓ.ּומׁשה CÏÓ ˙ÓiÂ∑ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»»∆∆ƒ¿«ƒ
רבה) ּבדמם נצטרע (שמות ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט .והיה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
-úà:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa ¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

‡¯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 eheytk i"yx

(`k)ìàBiådnMqde oFvx oFWl .dyn ©¤Ÿ¤§¨§©§¨¨
,`Ed.(FrnWnM :`"q) FnEBxzM§©§§©§¨

mr azinl dyn iavE' :qFlwpE`A§§§§¦Ÿ¤§¥©¦
mr zaWl miMqde dSxzd] '`xab©§¨¦§©¨§¦§¦¨¤¤¦

[Wi`dFl dnFce ,ia` xn`Ie' :`xwOA ¨¦§¤©¦§¨©Ÿ¤£¦
Wi`d l` dxrPd'oile `p l`Fdmihtey) ©©£¨¤¨¦¤¨§¦

(e ,hiWTiAWM ,draBA WbliR dUrnA]§©£¥¦¤¤©¦§¨§¤¦¥
KlY l` :FpzgÎFgxF`n dxrPd ia £̀¦©©£¨¥§£¨©¥¥
cFr oEll x`Xdl `p dSxzd ,EpY`n¥¦¨¦§©¤¨§¦¨¥¨

[dlil,:okeEpl`Fd Ele'xarA aWPe ©§¨§¥§©§©¥¤§¥¤
'oCxId(f ,f ryedi)xg`l rWFdi zNtYn] ©©§¥¦§¦©§ª©§©©

i`eld :ird znglnA l`xUi EMEdW¤¦§¨¥§¦§¤¤¨©©§©
oCxId xarA zaWl miSxzn Epiide§¨¦¦§©¦¨¤¤§¥¤©©§¥
Epilr d`A dzid `le ,igxfOd©¦§¨¦§Ÿ¨§¨¨¨¨¥

,[z`Gd dnglOd`p dPd' :okeiYl`Fd ©¦§¨¨©Ÿ§¥¦¥¨©§¦
xAcl''d l`(`l ,gi ziy`xa)zNtYn] §©¥¤¦§¦©

iziSxzp dPd :mFcq iWp` lr mdxa ©̀§¨¨©©§¥§¦¥¦§©¥¦
[mdilr mingx WTal cFr siqFdl.Edf §¦§©¥©£¦£¥¤¤

.`xwn lW FhEWRFWxcnEWi 'l`FIe' : §¤¦§¨¦§¨©¤¥
mEXn FA'dl`' oFWl,(drEaW) ¦§¨¨§¨

LcOllWFl rAWpdWnFpzFgl`NW §©¤§¤¦§©¤§§¤Ÿ
FzEWxA m` iM oicOn fEfiEpivnE] ¨¦¦§¨¦¦¦§¨¦

FnM ,drEaW oiprl 'l`FIe' oFWl§©¤§¦§©§¨§
xn`PW(ck ,ci `Îl`eny)z` lE`W l`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤¨¤

'ebe 'mrd(x"eny)[(.dq mixcp):ak dxez ¨¨
(bk).íää íéaøä íéîiá éäéå)mzF`A ©§¦©¨¦¨©¦¨¥§¨

minIdWmdA,oicnA xB dWn did ©¨¦¤¨¤¨¨Ÿ¤¨§¦§¨
mixvn Kln znIe.miwEqRd zWlWA ©¨¨¤¤¦§©¦¦§¤©§¦

ElNd(dkÎbk)lW FpiiprA aEzMd wiqtn ©¨©§¦©¨§¦§¨¤
lW mdizFxv oiprA xAcnE ,dWn¤§©¥§¦§©¨¥¤¤

oMn xg`lE ,mixvnA l`xUi(` ,b oldl) ¦§¨¥§¦§©¦§©©¦¥
zENBzdA dWn lW Fpiiprl aEzMd aẄ©¨§¦§¨¤¤§¦§©
itl ,dpQd KFYn eil` d"awd¥¨¦©§¤§¦
iM ,dfA df miiElY ElNd zFrxF`OdW¤©§¨©¨§¦¤¨¤¦
ExABzpe ,mixvn Kln zOW xg`l§©©¤¥¤¤¦§©¦§¦§©§

,(oNdlcM) xzFiA zFxSdEkxvEde ©¨§¥§¦§©¨§§§
,drEWzl l`xUiaEzMd KiWnn ¦§¨¥¦§¨©§¦©¨

:mzrEWi d`A K`id WxtnEdWnE §¨¥¥¨¨¨§¨¨Ÿ¤
'Fbe drFx did(` ,b onwl),eil` dlbpe ¨¨¤§§¦§¨¥¨

,d"awdKkl ,Fci lr drEWY d`aE¨¨§¨©¨§¨
:(oWi i"WxA .ElNd zFIWxt Eknqp¦§§¨¨¦©¨§©¦¨¨

íéøöî Cìî úîiåzn `l .'ebe Egp`Ie ©¨¨¤¤¦§©¦©¥¨§Ÿ¥
did `l oM m`W ,WOn,gP`zdl mdl ©¨¤¦¥Ÿ¨¨¨¤§¦§©¥©

FWExiR o`M xEn`d 'znIe' `N ¤̀¨©¨¨¨¨¨¥

W,rxhvpFnM] znM aEWg rxFvOde ¤¦§¨©§©§¨¨§¥§
:zrxvA dzwNW mixn iAbl xn`PW¤¤¡©§©¥¦§¨¤¨§¨§¨©©

'zOM idz `p l`'(ai ,ai xacna)dOle .[ ©¨§¦©¥§¨¨
WTiAW itl ?KM lr l`xUi Egp`p¤¤§¦§¨¥©¨§¦¤¦¥

,FYrxSn zF`RxzdlhgFW dide §¦§©¦¨©§§¨¨¥
mncA ugFxe l`xUi zFwFpiYx"eny) ¦¦§¨¥§¥§¨¨

(`(m"`x):ck dxez
(ck).íú÷àðoke .mzwrvEpivn ©£¨¨©£¨¨§¥¨¦

`xwOA FznbEC'Ew`pi mizn xirn' §¨©¦§¨¥¦§¦¦§¨
(ai ,ck aei`):d"awd l` aFI` zPElY]§©¦¤

xW` ,mirWxd on rxtp Lpi` dOl̈¨¥§¦§¨¦¨§¨¦£¤
aFxn[xird iWp` miwp`p mqng: ¥£¨¨¤¡¨¦©§¥¨¦

.íäøáà úà Búéøa úàxkf ,xnFlM ¤§¦¤©§¨¨§©¨©
zxM xW` FzixA z`mdxa` mr ¤§¦£¤¨©¦©§¨¨

WOWn 'z`' minrtl Epivn oMW]¤¥¨¦¦§¨¦¤§©¥
'mr' mFwnA(` ,c ziy`xa d`x):o`M s` . ¦§¦©¨

ipXd 'z`'e ,FrnWnM oFW`xd 'z`'¤¨¦§©§¨§¤©¥¦
['mr' FWExiR(m"`x):dk dxez ¥¦

(dk).íéäìà òãiå`l dYr cr ike ©¥©¡Ÿ¦§¦©©¨Ÿ
,xnFlM `N` ?mdizFxSn d"awd rcï©¦¨¥¤¤¨§©

eiWkrne al mdilr ozpaEW`l ¥©§¨¨©£¥¤¥§Ÿ
eipir milrdmriWFdNn(h"ac):` dxez ¤¡¦¥¨¦§¦¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

ß zah e"h iriax mei ß

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯a„n‰ ¯Á‡∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, יח)ּבׁשלהבת ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q‰."מה CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
ּבצרה" מּׁשם"∑‡Ïk.אנכי לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו .נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

(â)äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬
:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî¦´©§¤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 eheytk i"yx

â(`).øaãnä øçà,aEXId on wFgx ©©©¦§¨¨¦©¦
icM ,xwtd mFwnA,lfBd on wgxzdl ¦§¤§¥§¥§¦§©¥¦©¨¥

Erxi `NWo`Sdmixg` zFcUA ¤Ÿ¦§©Ÿ¦§£¥¦
(a x"eny):

íéäìàä øä ìàäáøç,ipiq xd `Ed . ¤©¨¡Ÿ¦Ÿ¥¨©¦©
dpYip `l oiicr onGd FzF`AW s`e§©¤§©§©£©¦Ÿ¦§¨
xd' aEzMd F`xw xaM ,dxFY eilr̈¨¨§¨§¨©¨©

'midl`d,cizrd mW lreilrW ¨¡Ÿ¦©¥¤¨¦¤¨¨
ElAwi mWe ,ozPdl dxFYd dcizr£¦¨©¨§¦¨¥§¨§©§

KxAzi FzEdl` z` l`xUi(x"eny) ¦§¨¥¤¡¨¦§¨¥
(i"gp):a dxez
(a).Là úaìa:FWExiRzadlWA §©©¥¥§©§¤¤

.W`,'al' oFWNn `id 'zAlA' zaize ¥§¥©§©©¦¦§¥
`id zadlXdWFAlFxTir ,FRwY) ¤©©§¤¤¦¦¨§¦¨

(Fzirvn`elWdW`.Eal' FnM §¤§¨¦¤¨¥§¥
'minXd(`i ,c mixac)W`d ,dxFY oYnA] ©¨©¦§©©¨¨¥

,[minXd rvn` cr driBd xdd lr©¨¨¦¦¨©¤§©©¨©¦

oke'dl`d alA'(ci ,gi aÎl`eny) §¥§¥¨¥¨
rEwY FzFidA mFlWa` z` EzindWM]§¤¥¦¤©§¨¦§¨©
lfxAd zFzipg z` Evrp ,dl`d urA§¥¨¥¨¨£¤£¦©©§¤
[urd lW Frvn`aE mFlWa` alA§¥©§¨§¤§¨¤¨¥

(`"eb)e"iYd lr DnzY l`e .zaizAW §©¦§©©©¨¤§¥©
,'zAl'Fa `vFIk Epl WIWhwPW ©©¤¥¨©¥¤¨©

'al' iAbl dawp oFWl aEzMddn' : ©¨§§¥¨§©¥¥¨
'KzAl dlEn`(l ,fh l`wfgi)dOM] £¨¦¨¥©¨

(dawp oFWlA al) dAl zlwlEwn§§¤¤¦¨¥¦§§¥¨
dilr hlFW Dxvi xW` ,LNW(i"yx)[: ¤§£¤¦§¨¥¨¤¨

.äðqä CBzîKEnp oli` `Ed dpQd ¦©§¤©§¤¦¨¨
eil` dNBzd FA `weece ,mivFw `lnE¨¥¦§©§¨¦§©¨¥¨

,d"awd`leAmEXn ,xg` oli`oipr §Ÿ§¦¨©¥¦¦§©
'dxva ikp` FOr'(eh ,`v mildz),xnFlM ¦¨Ÿ¦§¨¨§©

l`xUi mr lFkiaM sYYWn d"awd¦§©¥¦§¨¦¦§¨¥
miiExW l`xUi xW`ke ,mzxvA§¨¨¨§©£¤¦§¨¥§¦

zElbA diExW dpikXd s` ,zElbA§¨©©§¦¨§¨§¨
cFaM lW mFwnA zpkFW Dpi`e,`negpz) §¥¨¤¤§¨¤¨

(b"kt 'd zexeab l"xdn:
.ìkàFWExiR'lk`p',xnFlM .(sxUp) ª¨¥¤¡¨¦§¨§©

.W`d on sxUpe dNMzn EPpi` dpQd©§¤¥¤¦§©¤§¦§¨¦¨¥
dnFCd 'lrR' oipAn `Ed 'lM`' zaize§¥©ª¨¦¦§©ª©©¤

,'lrtp'l FrnWnA'DA cAr `l' FnM §©§¨§¦§©§Ÿª©¨
(b ,`k mixac),,'DA carp `l' FrnWOW¤©§¨Ÿ¤¡©¨

oke'mXn gTl xW`'(bk ,b ziy`xa) §¥£¤ª©¦¨
'mXn gwlp xW`' FrnWOW(x"`a): ¤©§¨£¤¦§©¦¨

b dxez
(b)äøeñààp'xEq' oFWl .d`x`e ¨¨¨§¤§¤§

.cnFr `Ed FAW mFwOd zaifr rnWn©§©£¦©©¨¤¥
:FWExiR KkedxEq`il Kl`e,o`Mn §¨¥¨¨§¥¥¦¦¨

icMmW axwzdl,dpQd lv` §¥§¦§¨¥¨¥¤©§¤
aFxTn FzF`xle(`"eb):c dxez §¦§¦¨



zenyנ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî EE ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤

:àeä«
i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéäìûä-ìà èéaäî¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´
ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬

:åéáàëî-úà ézòãé̈©−§¦¤©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«

(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©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 ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

˙˜¯·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 eheytk i"yx

(d).ìL`vFde sFlWLilrp z` ©§§¥¤§¨¤
`Ed 'lW' oFWlE .Lilbx lrnFnM ¥©©§¤§©§

lfxAd lWpe'urd on'(d ,hi mixac) §¨©©©§¤¦¨¥
,urd KFYn KlWEde lfxAd hnWp]¦§©©©§¤§§©¦¨¥

oke ,[dbbWA mc` bxdelXi iM' §¨©¨¨¦§¨¨§¥¦¦©
'Lzif(n ,gk my)zFllTd on] ¥¤¦©§¨

z` xiXi ziGd ur :dgkFYAW¤©¥¨¥©©¦©¦¤
.[mlEXiA mxh urd on ElRie eizFxiR¥¨§¦§¦¨¥¤¤¦¨
mxiqzE Lilrp uFlg' FWExiR o`M s ©̀¨¥£§¨¤§¦¥

'Lilbx lrn: ¥©©§¤
.àeä Lã÷ úîãàaQEn '`Ed' oFWl ©§©Ÿ¤§¨

zaiY lr'mFwOd'dY` xW` mFwOd'] ©¥©©¨©¨£¤©¨

'`Ed' xn`p Kkitl ,['eilr cnFr¥¨¨§¦¨¤¡©
lr aQEn did ENi`e .xkf oFWlA¦§¨¨§¦¨¨¨©
xn`p did ['WcFw znc`'] 'dnc`d'¨£¨¨©§©¤¨¨¤¡©

dawp oFWlA '`id':e dxez ¦¦§§¥¨
(f).åéáBàëî úà ézòãé ékFf drici ¦¨©§¦¤©§¨§¦¨

DrnWnM DWExiR oi` ,o`M dxEn`d̈£¨¨¥¥¨§©§¨¨
,lMd rcFId d"awd iAbl iM ,hEWRd©¨¦§©¥©¥©©Ÿ
,z`f mB rcFi `EdW WiBcdl KxFv oi ¥̀¤§©§¦¤¥©©Ÿ

FWExiR `N`e' FnM'midl` rcIlirl) ¤¨¥§©¥©¡Ÿ¦
(dk ,aopFAzdl al iYnU iM ,xnFlM .§©¦©§¦¥§¦§¥

iYnlrd `le ,eiaF`kn z` zrcle§¨©©¤©§¨§Ÿ¤¡©§¦
(iYxYqd)ipirFxrvA zF`xNn`le ¦§©§¦¥©¦¦§§©£§Ÿ

mFh`z` (mFYq`):mzwrSn ipf` ¤¤§¤¨§¦¦©£¨¨
g dxez

(i)äòøt ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨§¨§¤§¨£¤©§Ÿ
xn`p `NW KFYn .iOr z` `vFde§¥¤©¦¦¤Ÿ¤¡©
ixd ,lrFtA '`vFde' `N` ,'`ivFdl'§¦¤¨§¥§©£¥
mB dlElM zEgilXd lr iEEiSd KFzAW¤§©¦©©§¦§¨©
KMW .zEgilXd zglvd lr dghad©§¨¨©©§¨©©§¦¤¨

,drxR l` LglW`e Kl :Fl xn`m`e ¨©¥§¤§¨£¤©§Ÿ§¦
lirFY dn xn`YKM lr ,zEgilXd Ÿ©©¦©§¦©¨

- Lgihan ippdiOr z` `vFdeiM - ¦§¦©§¦£§¥¤©¦¦
mXn m`ivFze Lixac ElirFi(`"eb): ¦§¨¤§¦¥¦¨

`i dxez

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני הּמלכים מה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם מה ואף ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַַָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל .ּזכּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑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 לא ּפרעה, אנכי אל "ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבׁשליחּותי  ותצליח "ׁשלחּתיּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הֹוצאה  על לי יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשליחּותי
חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ההר על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי אהיה זֹו, ּכי  אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּתעבדּון  מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעּמ
מצינּו: זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על (ישעיה אֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

סנח לז) מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה אכֹול האֹות ל ׁשארצכם "וזה – אחרת הבטחה על לאֹות ל ּתהיה ריב ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּספיחים  אבר ואני מּפרֹות, .חרבה ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָ

‡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¿¿√»¿»«»»≈

dxezd lr eheytk i"yx

(`i).éëðà éî,xnFlMaEWg ip` dn ¦¨Ÿ¦§©©£¦¨
,miklnd mr xAcl`l m` ixde §©¥¦©§¨¦©£¥¦Ÿ

iqEOip iR lr iE`xd itM xAc £̀©¥§¦¨¨©¦¦¥
ElAwzi `NW calA Ff `l ,mzEkln©§¨Ÿ¦§¨¤Ÿ¦§©§
zen WpFrA oMYq` s` `N` ,ixaC§¨©¤¨©¤§©¥§¤¨¤

(x"eny i"tr ,i"gp):
.ìàøNé éða úà àéöBà éëåidFf §¦¦¤§¥¦§¨¥¦

:ztqFp dprhip` aEWg m` s`e ©£¨¤¤§©¦¨£¦
la` ,miklOd mr xAclEkG dn §©¥¦©§¨¦£¨©¨

m`ivF`e qp mdl dUrIW l`xUi¦§¨¥¤¥¨¤¨¤¥§¦¥
?mixvOn:ai dxez ¦¦§¨¦

(ai).Cnò äéäà ék øîàiåo`M ©Ÿ¤¦¤§¤¦¨¨
FaiWdzFprHd iYW lr d"awd ¡¦©§¥©§¨

zklNn rpOdl dWn WTiA ollbAW¤¦§¨¨¦¥¤§¦¨©¦¨¤¤
;drxR l`lroiproFW`xFaiWd ¤©§Ÿ©¦§¨¦¡¦

oFxg` oFxg` lre oFW`xdn lr : ¦§©©£©£©©
drxR l` Kl` iM ikp` in Yxn`W¤¨©§¨¦¨Ÿ¦¦¥¥¤©§Ÿ

-ixd`id LNW `l,z`Gd zEgilXd £¥Ÿ¤§¦©§¦©Ÿ
,Likxvl eil` `A Lpi` iMm` iM ¦¥§¨¥¨¦§¨¤¦¦

iNXn`A dY` iM ,zEgilXd `id ¦¤¦¦©§¦¦©¨¨
i`Ce oM m`e ,inWA xAcl eil`iM' ¥¨§©¥¦§¦§¦¥©©¦

'KOr did`Lil` dElz`e ,mW ¤§¤¦¨¨§¤§©¤¥¤
,LxnWlzi`x xW` d`xOd - 'dfe' ¦§¨§§¤©©§¤£¤¨¦¨

,dpQa`Ed ixd'zF`d LN'oniQde ©§¤£¥§¨§©¦¨
'LiYglW ikp` iM'gilvze , ¦¨Ÿ¦§©§¦§©§¦©

ip` i`ckE ,izEgilWA(iciA zlFkid) ¦§¦¦§©£¦©§¤§¨¦
liSdl,rbR lMn LzF`zi`x xW`M §©¦§¦¨¤©©£¤¨¦¨

lv`dpQd`EdWizEgilW dUFr ¥¤©§¤¤¤§¦¦
W`A xrFA FzFidAKM ,lME` EPpi`e ¦§¥¨¥§¥¤¨¨

dY` mBizEgilWA KlYKlnl ©©¨¥¥¦§¦¦§¤¤
mixvn.wFfip Lpi`ezaEWY idFf ¦§©¦§¥§¦¦§©

.dpFW`xd dprHd- aEzMd KWnde ©©£¨¨¦¨§¤§¥©¨
oEcarY mixvOn mrd z` L`ivFdA'§¦£¤¨¨¦¦§©¦©©§

- 'dGd xdd lr midl`d z`idFf ¤¨¡Ÿ¦©¨¨©¤¦
:dIpXd Fzprh zaEWYdn Yl`XWe §©©£¨©§¦¨§¤¨©§¨©

- mixvOn E`vIW l`xUil Wi zEkG§¥§¦§¨¥¤¥§¦¦§©¦
lFcB xaC(dlFcB zEkf)il Wi ¨¨¨§§¨¤¦

mzFMfl l`xUiAEf d`vFd lr §¦§¨¥§©¨©¨¨
,mixvOnixdWmdlAwl micizr ¦¦§©¦¤£¥¥£¦¦§©¥

z`sFql dGd xdd lr dxFYd ¤©¨©¨¨©¤§
miWcg dWlWzrnE`vIW §Ÿ¨¢¨¦¥¥¤¥§

mixvOnmz`ivil iWilXd WcFgA] ¦¦§©¦©¤©§¦¦¦¦¨¨
(fh ,hi oldlck)`id ,z`Gd zEkGde ,[§©§©Ÿ¦

m`ivFdl dYrn mdl cFnrYW¤©£¨¤¥©¨§¦¨
.mixvOnxg` xaCzxg` KxC - ¦¦§©¦¨¨©¥¤¤©¤¤

:mixaCd z` Wxtl'KOr did` iM' §¨¥¤©§¨¦¦¤§¤¦¨
dghad idFf - LzEgilWA gilvze§©§¦©¦§¦§¦©§¨¨

,zF` dilr Fl ozp `NW- 'dfe' ¤Ÿ¨©¨¤¨§¤
LzEgilWA gilvYWm`ivFze ¤©§¦©¦§¦§§¦¥

didi ,mixvOnlr 'zF`d LN'mEIw ¦¦§©¦¦§¤§¨©¦

,Lgihan ip`W zxg` dghad©§¨¨©¤¤¤£¦©§¦£
,dIpXd Lzl`W lr daEWzM¦§¨©§¥¨§©§¦¨
oEcarY mixvOn m`ivFYWMW¤§¤¦¥¦¦§©¦©©§

.dGd xdd lr izF`?dcFard idnE ¦©¨¨©¤©¦¨£¨
ElAwYWz``ide ,eilr dxFYd ¤§©§¤©¨¨¨§¦

l`xUil zcnFrd zEkGdxaM ©§¨¤¤§¦§¨¥§¨
.mixvOn m`ivFdl eiWkrnznbEce ¥©§¨§¦¨¦¦§©¦§§©

df oFWlxn`Pd - 'zF`d LN dfe' - ¨¤§¤§¨©¤¡¨
,miIwzp mxHW zF` iAbl s`Epivn ©§©¥¤¤¤¦§©¥¨¦

:xg` mFwnA mBlFk` zF`d LN dfe' ©§¨©¥§¤§¨¨
'Fbe 'gitq dpXddkxAd lr d`EaPA] ©¨¨¨¦©§©§¨©©§¨¨

xg`l ux`d lEaiA dxWYW dAExnd©§¨¤¦§¤¦¨¨¤§©©
cr :xEX` Kln aixgpq lW FYlRn©©§¤©§¥¦¤¤©©
mignFSd) mCal migitQd oOW¤¦©§¦¦§©¨©§¦

mirxGd zxiWPnmdl didi (dxivTA ¦§¦©©§¨¦©§¦¨¦§¤¨¤
[dpXd lM lk`nl iC(l ,fl diryi)- ©§©£©¨©¨¨

xnFlMaixgpq zlRndcizrd §©©¤¤©§¥¦¨£¦¨
zFidlzF`l Ll didY(miIwzYWM) ¦§¦§¤§§§¤¦§©¥

,zxg` dghad lrdxEn`d ©©§¨¨©¤¤¨£¨
,dixg`l miIwzdldaxg mkvx`W §¦§©¥§©£¤¨¤©§§¤£¥¨

dYrzFxiRnKln iliigW mEXn] ©¨¦¥¦¤©§¥¤¤
,[DlEai lM z` EzigWd xEX`ip`e ©¦§¦¤¨§¨©£¦

LgihanWKxa`z` s`migitQd ©§¦£¤£¨¥©¤©§¦¦
(z"yn ,m"`x):bi dxez



ני zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî EE ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤

:àeä«
i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéäìûä-ìà èéaäî¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´
ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬

:åéáàëî-úà ézòãé̈©−§¦¤©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«

(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©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 ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

˙˜¯·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 eheytk i"yx

(d).ìL`vFde sFlWLilrp z` ©§§¥¤§¨¤
`Ed 'lW' oFWlE .Lilbx lrnFnM ¥©©§¤§©§

lfxAd lWpe'urd on'(d ,hi mixac) §¨©©©§¤¦¨¥
,urd KFYn KlWEde lfxAd hnWp]¦§©©©§¤§§©¦¨¥

oke ,[dbbWA mc` bxdelXi iM' §¨©¨¨¦§¨¨§¥¦¦©
'Lzif(n ,gk my)zFllTd on] ¥¤¦©§¨

z` xiXi ziGd ur :dgkFYAW¤©¥¨¥©©¦©¦¤
.[mlEXiA mxh urd on ElRie eizFxiR¥¨§¦§¦¨¥¤¤¦¨
mxiqzE Lilrp uFlg' FWExiR o`M s ©̀¨¥£§¨¤§¦¥

'Lilbx lrn: ¥©©§¤
.àeä Lã÷ úîãàaQEn '`Ed' oFWl ©§©Ÿ¤§¨

zaiY lr'mFwOd'dY` xW` mFwOd'] ©¥©©¨©¨£¤©¨

'`Ed' xn`p Kkitl ,['eilr cnFr¥¨¨§¦¨¤¡©
lr aQEn did ENi`e .xkf oFWlA¦§¨¨§¦¨¨¨©
xn`p did ['WcFw znc`'] 'dnc`d'¨£¨¨©§©¤¨¨¤¡©

dawp oFWlA '`id':e dxez ¦¦§§¥¨
(f).åéáBàëî úà ézòãé ékFf drici ¦¨©§¦¤©§¨§¦¨

DrnWnM DWExiR oi` ,o`M dxEn`d̈£¨¨¥¥¨§©§¨¨
,lMd rcFId d"awd iAbl iM ,hEWRd©¨¦§©¥©¥©©Ÿ
,z`f mB rcFi `EdW WiBcdl KxFv oi ¥̀¤§©§¦¤¥©©Ÿ

FWExiR `N`e' FnM'midl` rcIlirl) ¤¨¥§©¥©¡Ÿ¦
(dk ,aopFAzdl al iYnU iM ,xnFlM .§©¦©§¦¥§¦§¥

iYnlrd `le ,eiaF`kn z` zrcle§¨©©¤©§¨§Ÿ¤¡©§¦
(iYxYqd)ipirFxrvA zF`xNn`le ¦§©§¦¥©¦¦§§©£§Ÿ

mFh`z` (mFYq`):mzwrSn ipf` ¤¤§¤¨§¦¦©£¨¨
g dxez

(i)äòøt ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨§¨§¤§¨£¤©§Ÿ
xn`p `NW KFYn .iOr z` `vFde§¥¤©¦¦¤Ÿ¤¡©
ixd ,lrFtA '`vFde' `N` ,'`ivFdl'§¦¤¨§¥§©£¥
mB dlElM zEgilXd lr iEEiSd KFzAW¤§©¦©©§¦§¨©
KMW .zEgilXd zglvd lr dghad©§¨¨©©§¨©©§¦¤¨

,drxR l` LglW`e Kl :Fl xn`m`e ¨©¥§¤§¨£¤©§Ÿ§¦
lirFY dn xn`YKM lr ,zEgilXd Ÿ©©¦©§¦©¨

- Lgihan ippdiOr z` `vFdeiM - ¦§¦©§¦£§¥¤©¦¦
mXn m`ivFze Lixac ElirFi(`"eb): ¦§¨¤§¦¥¦¨

`i dxez

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני הּמלכים מה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם מה ואף ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַַָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל .ּזכּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑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 לא ּפרעה, אנכי אל "ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבׁשליחּותי  ותצליח "ׁשלחּתיּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הֹוצאה  על לי יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשליחּותי
חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ההר על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי אהיה זֹו, ּכי  אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּתעבדּון  מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעּמ
מצינּו: זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על (ישעיה אֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

סנח לז) מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה אכֹול האֹות ל ׁשארצכם "וזה – אחרת הבטחה על לאֹות ל ּתהיה ריב ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּספיחים  אבר ואני מּפרֹות, .חרבה ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָ

‡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¿¿√»¿»«»»≈

dxezd lr eheytk i"yx

(`i).éëðà éî,xnFlMaEWg ip` dn ¦¨Ÿ¦§©©£¦¨
,miklnd mr xAcl`l m` ixde §©¥¦©§¨¦©£¥¦Ÿ

iqEOip iR lr iE`xd itM xAc £̀©¥§¦¨¨©¦¦¥
ElAwzi `NW calA Ff `l ,mzEkln©§¨Ÿ¦§¨¤Ÿ¦§©§
zen WpFrA oMYq` s` `N` ,ixaC§¨©¤¨©¤§©¥§¤¨¤

(x"eny i"tr ,i"gp):
.ìàøNé éða úà àéöBà éëåidFf §¦¦¤§¥¦§¨¥¦

:ztqFp dprhip` aEWg m` s`e ©£¨¤¤§©¦¨£¦
la` ,miklOd mr xAclEkG dn §©¥¦©§¨¦£¨©¨

m`ivF`e qp mdl dUrIW l`xUi¦§¨¥¤¥¨¤¨¤¥§¦¥
?mixvOn:ai dxez ¦¦§¨¦

(ai).Cnò äéäà ék øîàiåo`M ©Ÿ¤¦¤§¤¦¨¨
FaiWdzFprHd iYW lr d"awd ¡¦©§¥©§¨

zklNn rpOdl dWn WTiA ollbAW¤¦§¨¨¦¥¤§¦¨©¦¨¤¤
;drxR l`lroiproFW`xFaiWd ¤©§Ÿ©¦§¨¦¡¦

oFxg` oFxg` lre oFW`xdn lr : ¦§©©£©£©©
drxR l` Kl` iM ikp` in Yxn`W¤¨©§¨¦¨Ÿ¦¦¥¥¤©§Ÿ

-ixd`id LNW `l,z`Gd zEgilXd £¥Ÿ¤§¦©§¦©Ÿ
,Likxvl eil` `A Lpi` iMm` iM ¦¥§¨¥¨¦§¨¤¦¦

iNXn`A dY` iM ,zEgilXd `id ¦¤¦¦©§¦¦©¨¨
i`Ce oM m`e ,inWA xAcl eil`iM' ¥¨§©¥¦§¦§¦¥©©¦

'KOr did`Lil` dElz`e ,mW ¤§¤¦¨¨§¤§©¤¥¤
,LxnWlzi`x xW` d`xOd - 'dfe' ¦§¨§§¤©©§¤£¤¨¦¨

,dpQa`Ed ixd'zF`d LN'oniQde ©§¤£¥§¨§©¦¨
'LiYglW ikp` iM'gilvze , ¦¨Ÿ¦§©§¦§©§¦©

ip` i`ckE ,izEgilWA(iciA zlFkid) ¦§¦¦§©£¦©§¤§¨¦
liSdl,rbR lMn LzF`zi`x xW`M §©¦§¦¨¤©©£¤¨¦¨

lv`dpQd`EdWizEgilW dUFr ¥¤©§¤¤¤§¦¦
W`A xrFA FzFidAKM ,lME` EPpi`e ¦§¥¨¥§¥¤¨¨

dY` mBizEgilWA KlYKlnl ©©¨¥¥¦§¦¦§¤¤
mixvn.wFfip Lpi`ezaEWY idFf ¦§©¦§¥§¦¦§©

.dpFW`xd dprHd- aEzMd KWnde ©©£¨¨¦¨§¤§¥©¨
oEcarY mixvOn mrd z` L`ivFdA'§¦£¤¨¨¦¦§©¦©©§

- 'dGd xdd lr midl`d z`idFf ¤¨¡Ÿ¦©¨¨©¤¦
:dIpXd Fzprh zaEWYdn Yl`XWe §©©£¨©§¦¨§¤¨©§¨©

- mixvOn E`vIW l`xUil Wi zEkG§¥§¦§¨¥¤¥§¦¦§©¦
lFcB xaC(dlFcB zEkf)il Wi ¨¨¨§§¨¤¦

mzFMfl l`xUiAEf d`vFd lr §¦§¨¥§©¨©¨¨
,mixvOnixdWmdlAwl micizr ¦¦§©¦¤£¥¥£¦¦§©¥

z`sFql dGd xdd lr dxFYd ¤©¨©¨¨©¤§
miWcg dWlWzrnE`vIW §Ÿ¨¢¨¦¥¥¤¥§

mixvOnmz`ivil iWilXd WcFgA] ¦¦§©¦©¤©§¦¦¦¦¨¨
(fh ,hi oldlck)`id ,z`Gd zEkGde ,[§©§©Ÿ¦

m`ivFdl dYrn mdl cFnrYW¤©£¨¤¥©¨§¦¨
.mixvOnxg` xaCzxg` KxC - ¦¦§©¦¨¨©¥¤¤©¤¤

:mixaCd z` Wxtl'KOr did` iM' §¨¥¤©§¨¦¦¤§¤¦¨
dghad idFf - LzEgilWA gilvze§©§¦©¦§¦§¦©§¨¨

,zF` dilr Fl ozp `NW- 'dfe' ¤Ÿ¨©¨¤¨§¤
LzEgilWA gilvYWm`ivFze ¤©§¦©¦§¦§§¦¥

didi ,mixvOnlr 'zF`d LN'mEIw ¦¦§©¦¦§¤§¨©¦

,Lgihan ip`W zxg` dghad©§¨¨©¤¤¤£¦©§¦£
,dIpXd Lzl`W lr daEWzM¦§¨©§¥¨§©§¦¨
oEcarY mixvOn m`ivFYWMW¤§¤¦¥¦¦§©¦©©§

.dGd xdd lr izF`?dcFard idnE ¦©¨¨©¤©¦¨£¨
ElAwYWz``ide ,eilr dxFYd ¤§©§¤©¨¨¨§¦

l`xUil zcnFrd zEkGdxaM ©§¨¤¤§¦§¨¥§¨
.mixvOn m`ivFdl eiWkrnznbEce ¥©§¨§¦¨¦¦§©¦§§©

df oFWlxn`Pd - 'zF`d LN dfe' - ¨¤§¤§¨©¤¡¨
,miIwzp mxHW zF` iAbl s`Epivn ©§©¥¤¤¤¦§©¥¨¦

:xg` mFwnA mBlFk` zF`d LN dfe' ©§¨©¥§¤§¨¨
'Fbe 'gitq dpXddkxAd lr d`EaPA] ©¨¨¨¦©§©§¨©©§¨¨

xg`l ux`d lEaiA dxWYW dAExnd©§¨¤¦§¤¦¨¨¤§©©
cr :xEX` Kln aixgpq lW FYlRn©©§¤©§¥¦¤¤©©
mignFSd) mCal migitQd oOW¤¦©§¦¦§©¨©§¦

mirxGd zxiWPnmdl didi (dxivTA ¦§¦©©§¨¦©§¦¨¦§¤¨¤
[dpXd lM lk`nl iC(l ,fl diryi)- ©§©£©¨©¨¨

xnFlMaixgpq zlRndcizrd §©©¤¤©§¥¦¨£¦¨
zFidlzF`l Ll didY(miIwzYWM) ¦§¦§¤§§§¤¦§©¥

,zxg` dghad lrdxEn`d ©©§¨¨©¤¤¨£¨
,dixg`l miIwzdldaxg mkvx`W §¦§©¥§©£¤¨¤©§§¤£¥¨

dYrzFxiRnKln iliigW mEXn] ©¨¦¥¦¤©§¥¤¤
,[DlEai lM z` EzigWd xEX`ip`e ©¦§¦¤¨§¨©£¦

LgihanWKxa`z` s`migitQd ©§¦£¤£¨¥©¤©§¦¦
(z"yn ,m"`x):bi dxez
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(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
ìà íäì ézøîàå ìàøNéýéðçìL íëéúBáà é ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§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 , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

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 גֹו' עּמי ואילך)עני 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 ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהרי
כב) א, ּבדמם"(פרשתנו ורֹוחץ רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד כג), ב, פרשתנו ׁשמ (רש"י "מה להם, יקׁשה ּכן ואם ֹו",, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(הּמֹורה  הּקּב"ה ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם לֹו ונֹוגעים נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּדאם
מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד כ"כ לסּבֹול מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל הנהגה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

ׁשאר  ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת ּבצרה עּמם "אהי' רׁש"י ּכלׁשֹון ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹועל
הּכתּוב וכלׁשֹון ט)מלכּיֹות", סג, אּלא (ישעי' יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם צר", לֹו צרתם "ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ְְְְִִִַַַָָָָָָּגם
. . 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 ׁשּלא וברש"י)העלימהּו טו ג, נסּתרים,(פרשתנו רחמים ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ׁשל ּדׁשמֹו , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי ֲֲֲֶַַַַָָָָאבל

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה אמר (ברכות . ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

'ּכה  אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלפניו:
וג ֹו'" רבה)תאמר לא (שמות ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר , מׁשה חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ

לבּדֹו למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו היתה ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו
ּכּדברים  יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ׁשּגם אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד,

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת , ּפעם אהיה יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: .האּלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éýé ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬

ìàå ÷çöéýíìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈
:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

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‡≈«¿

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 eheytk i"yx

(ci).äéäà øLà äéäàWExiR KM ¤§¤£¤¤§¤¨¥
:mixaCdz`f dxvA mOr did`lW ©§¨¦¤§¤¦¨§¨¨Ÿ¤

KxcM ,mixvn cEArWdid` xW` ¦§¦§©¦§¤¤£¤¤§¤
zFIkln x`W cEArWA mOrxW` ¦¨§¦§§¨©§ª£¤

oeike .mzElbA l`xUi z` EcArWi§©§§¤¦§¨¥§¨¨§¥¨

,dWn oM rnXWFpFAx :eiptl xn` ¤¨©¥¤¨©§¨¨¦
dxv mdl xiMfn ip` dn ,mlFr lW¤¨¨£¦©§¦¨¤¨¨

zxg`,mdilr `al diEtSdmiIC ©¤¤©§¨¨Ÿ£¥¤©¨
Ef dxvA;eiWkr DA miIEvn mdW §¨¨¤¥§¦¨©§¨

Fl xn`d"awd,'Yxn` dti's` iM ¨©¨¤¨©§¨¦©

did`' mdl xn`YW LEvn `l ip £̀¦Ÿ§©§¤Ÿ©¨¤¤§¤
` xW``N` 'mkil` ipglW did'dM £¤¤§¤§¨©¦£¥¤¤¨Ÿ

...'Fbe xn`z,'mkil` ipglW did` Ÿ©§¤§¤§¨©¦£¥¤
zFtqFp zFxv FrnWnA oi`W(.h zekxa) ¤¥§©§¨¨¨

(`"yxdn):eh dxez

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑,נקרא היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְִִֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד .וכן ְְְְְְִִִֵֵָָָ

ß zah f"h iying mei ß

(æè)íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
ìà ýåýéýìà éìà äàøð íëéúáà éýíäøáà é §Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²

éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬
:íéøöîa íëì̈¤−§¦§¨«¦

i"yx£Ï‡¯NÈ È˜Ê ס'∑‡˙ ׁשל זקנים לאסף לֹו אפׁשר היא סתם, זקנים ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
.רּבֹוא? ִ

(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éøîàäå ézçäå éðòðkäéñeáéäå éeçäå éføtäå ©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

(çé)-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤
ìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìîýíéiøáòä é ¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ

ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìò äø÷ðíéîé úL ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ
ìà ýåýéì äçaæðå øaãnaý:eðé ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ ּבידם מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לק ֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
להם: אמר יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף, (בראשית מּיעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑(יׁשן ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה eÈÏÚ.יּו"ד ‰¯˜∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»»≈
וכן: מקרה, כג)לׁשֹון מאּתֹו(במדבר נקרה אהא – ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", .הלם "וּיּקר ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

ÓÈ˙Â¯טז  Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿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‡¡»»»

dxezd lr eheytk i"yx

(eh).íìòì éîM äæo`M aYkp 'mlrl' ¤§¦§Ÿ¨§Ÿ¨¦§©¨
,e"ie xqgoFWl oirM `Ed ixde ¨¥¨©£¥§¥§

'dnlrd'`NW Ednilrd ,xnFl , ©£¨¨©©£¦¥¤Ÿ
`xTid"awd lW df mWFazkMc"Ei] ¦¨¥¥¤¤¦§¨

zEpc` oFWlA `N` ,[`"d e"ie `"d¥¨¥¤¨¦§©§
[c"Ei o"Ep z"lC s"l`](.p migqt): ¨¤¨¤

.éøëæ äæåd"awd cOil zFnW ipW §¤¦§¦§¥¥¦¥
ipXde 'inW' zxFzA cg`d :dWnl§¤¨¤¨§©§¦§©¥¦
c"Ei] mXd Edf - inW ;'ixkf' zxFzA§©¦§¦§¦¤©¥
'ixkf'e ,aYkp `EdW itM [`"d e"ie `"d¥¨¥§¦¤¦§¨§¦§¦

-K`id FcOl`Ed`xwp,dtA xMfEnE ¦§¥©¦§¨§¨§¤
o"Ep z"lC s"l`] zEpc` mW Edfe§¤¥©§¨¤¨¤

,[[c"EiLnW 'd' xnF` `Ed ceC oke§¥¨¦¥¦§
'xFce xFcl Lxkf 'd mlFrl,dlw mildz) §¨¦§§§¨

(bi,Fxkfe FnW mdW ,zFnXd ipWl fnẍ©¦§¥©¥¤¥§§¦§

(c"c .`r oiyeciw i"yx):fh dxez
(fh).ìàøNé éð÷æ úàmipwGd EN` ¤¦§¥¦§¨¥¥©§¥¦

d.daiWil micgEininkg xnFlM ©§¨¦¦¦¨§©©§¥
zEcreezde qEPiM lkl mixgaPd mrd̈¨©¦§¨¦§¨¦§¦§©£

,oicl F` dvrlxn`Y m`e`OW §¥¨§¦§¦Ÿ©¤¨
aEzMd WExiR`Ed- mzq mipwfm` ¥©¨§¥¦§¨¦

oMFl xWt` K`iddWnlsFq`lz` ¥¥©¤§¨§¤¤¡¤
lMd`FAx miXW lW mipwfWW) ¨©§¥¦¤¦¦¦¥

o`Mn `N` ,l`xUIn Wi` (sl` zF`n¥¤¤¦¦¦§¨¥¤¨¦¨
miniIEqnE mirEci xaM ElNd mipwGW¤§¥¦©¨§¨§¦§¨¦

mvAwl lwpe ,Eid(:gk `nei)(i"`a):fi dxez ¨§¨¥§©§¨
(gi).EìB÷ì eòîLå.mdil`n`NW §¨§§¤¥£¥¤¤Ÿ

Epin`IW icM mixacA zFAxdl KxhvY¦§¨¥§©§¦§¨¦§¥¤©£¦
`N` ,LloFWl mdl xn`YW oeiMn §¤¨¦¥¨¤Ÿ©¨¤¨

- dfcIn,LlFwl ErnWiitlxaMW ¤¦¨¦§§§¤§¦¤§¨

didmciA xEqn df oniqipwf ciA) ¨¨¦¨¤¨§¨¨§©¦§¥
EdElAiTW (xFcl xFCn l`xUiawrIn ¦§¨¥¦§¤¦§¦©£Ÿ

df oFWlAW ,sqFInE'iYcwR cwR'md ¦¥¤§¨¤¨Ÿ¨©§¦¥
zFidl micizr.mil`bpEpivn oMW £¦¦¦§¦§¨¦¤¥¨¦

lv`awriWmdl xn`'cwR midl`e ¥¤©£Ÿ¤¨©¨¤¥Ÿ¦¨Ÿ
mkz` cwti'(ck ,p ziy`xa),xn` KM] ¦§Ÿ¤§¤¨¨©

oke [(o"anx) mdia` mWA eig`l sqFi¥§¤¨§¥£¦¤§¥
mdl xn` sqFi'midl` cwti cwR ¥¨©¨¤¨Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦

mkz`'(dk weqt my)(bi ,d x"eny): ¤§¤
.íéiøáòä éäìà)'mixard' xn`p `l ¡Ÿ¥¨¦§¦¦Ÿ¤¡©¨¦§¦

A ,'miixard' `N`,dxizi c"Ei`idW ¤¨¨¦§¦¦§§¥¨¤¦
,dxUr `IxhnibA dlFrxUrl fnx ¨§¦©§¦¨£¨¨¤¤§¤¤

dzFMn`iadl mixard idl` cizrW ©©¤¨¦¡Ÿ¥¨¦§¦§¨¦
mixvOd lr:(oWi i"WxA . ©©¦§¦§©¦¨¨

.eðéìò äø÷ð.dxwn oFWl,xnFlM ¦§¨¨¥§¦§¤§©



נג zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
ìà íäì ézøîàå ìàøNéýéðçìL íëéúBáà é ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§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 , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

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 גֹו' עּמי ואילך)עני 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 ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהרי
כב) א, ּבדמם"(פרשתנו ורֹוחץ רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד כג), ב, פרשתנו ׁשמ (רש"י "מה להם, יקׁשה ּכן ואם ֹו",, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(הּמֹורה  הּקּב"ה ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם לֹו ונֹוגעים נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּדאם
מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד כ"כ לסּבֹול מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל הנהגה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

ׁשאר  ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת ּבצרה עּמם "אהי' רׁש"י ּכלׁשֹון ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹועל
הּכתּוב וכלׁשֹון ט)מלכּיֹות", סג, אּלא (ישעי' יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם צר", לֹו צרתם "ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ְְְְִִִַַַָָָָָָּגם
. . 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 ׁשּלא וברש"י)העלימהּו טו ג, נסּתרים,(פרשתנו רחמים ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ׁשל ּדׁשמֹו , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי ֲֲֲֶַַַַָָָָאבל

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה אמר (ברכות . ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

'ּכה  אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלפניו:
וג ֹו'" רבה)תאמר לא (שמות ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר , מׁשה חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ

לבּדֹו למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו היתה ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו
ּכּדברים  יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ׁשּגם אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד,

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת , ּפעם אהיה יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: .האּלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éýé ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬

ìàå ÷çöéýíìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈
:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

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‡≈«¿

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 eheytk i"yx

(ci).äéäà øLà äéäàWExiR KM ¤§¤£¤¤§¤¨¥
:mixaCdz`f dxvA mOr did`lW ©§¨¦¤§¤¦¨§¨¨Ÿ¤

KxcM ,mixvn cEArWdid` xW` ¦§¦§©¦§¤¤£¤¤§¤
zFIkln x`W cEArWA mOrxW` ¦¨§¦§§¨©§ª£¤

oeike .mzElbA l`xUi z` EcArWi§©§§¤¦§¨¥§¨¨§¥¨

,dWn oM rnXWFpFAx :eiptl xn` ¤¨©¥¤¨©§¨¨¦
dxv mdl xiMfn ip` dn ,mlFr lW¤¨¨£¦©§¦¨¤¨¨

zxg`,mdilr `al diEtSdmiIC ©¤¤©§¨¨Ÿ£¥¤©¨
Ef dxvA;eiWkr DA miIEvn mdW §¨¨¤¥§¦¨©§¨

Fl xn`d"awd,'Yxn` dti's` iM ¨©¨¤¨©§¨¦©

did`' mdl xn`YW LEvn `l ip £̀¦Ÿ§©§¤Ÿ©¨¤¤§¤
` xW``N` 'mkil` ipglW did'dM £¤¤§¤§¨©¦£¥¤¤¨Ÿ

...'Fbe xn`z,'mkil` ipglW did` Ÿ©§¤§¤§¨©¦£¥¤
zFtqFp zFxv FrnWnA oi`W(.h zekxa) ¤¥§©§¨¨¨

(`"yxdn):eh dxez

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑,נקרא היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְִִֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד .וכן ְְְְְְִִִֵֵָָָ

ß zah f"h iying mei ß

(æè)íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
ìà ýåýéýìà éìà äàøð íëéúáà éýíäøáà é §Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²

éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬
:íéøöîa íëì̈¤−§¦§¨«¦

i"yx£Ï‡¯NÈ È˜Ê ס'∑‡˙ ׁשל זקנים לאסף לֹו אפׁשר היא סתם, זקנים ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
.רּבֹוא? ִ

(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éøîàäå ézçäå éðòðkäéñeáéäå éeçäå éføtäå ©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

(çé)-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤
ìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìîýíéiøáòä é ¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ

ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìò äø÷ðíéîé úL ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ
ìà ýåýéì äçaæðå øaãnaý:eðé ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ ּבידם מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לק ֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
להם: אמר יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף, (בראשית מּיעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑(יׁשן ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה eÈÏÚ.יּו"ד ‰¯˜∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»»≈
וכן: מקרה, כג)לׁשֹון מאּתֹו(במדבר נקרה אהא – ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", .הלם "וּיּקר ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

ÓÈ˙Â¯טז  Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿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‡¡»»»

dxezd lr eheytk i"yx

(eh).íìòì éîM äæo`M aYkp 'mlrl' ¤§¦§Ÿ¨§Ÿ¨¦§©¨
,e"ie xqgoFWl oirM `Ed ixde ¨¥¨©£¥§¥§

'dnlrd'`NW Ednilrd ,xnFl , ©£¨¨©©£¦¥¤Ÿ
`xTid"awd lW df mWFazkMc"Ei] ¦¨¥¥¤¤¦§¨

zEpc` oFWlA `N` ,[`"d e"ie `"d¥¨¥¤¨¦§©§
[c"Ei o"Ep z"lC s"l`](.p migqt): ¨¤¨¤

.éøëæ äæåd"awd cOil zFnW ipW §¤¦§¦§¥¥¦¥
ipXde 'inW' zxFzA cg`d :dWnl§¤¨¤¨§©§¦§©¥¦
c"Ei] mXd Edf - inW ;'ixkf' zxFzA§©¦§¦§¦¤©¥
'ixkf'e ,aYkp `EdW itM [`"d e"ie `"d¥¨¥§¦¤¦§¨§¦§¦

-K`id FcOl`Ed`xwp,dtA xMfEnE ¦§¥©¦§¨§¨§¤
o"Ep z"lC s"l`] zEpc` mW Edfe§¤¥©§¨¤¨¤

,[[c"EiLnW 'd' xnF` `Ed ceC oke§¥¨¦¥¦§
'xFce xFcl Lxkf 'd mlFrl,dlw mildz) §¨¦§§§¨

(bi,Fxkfe FnW mdW ,zFnXd ipWl fnẍ©¦§¥©¥¤¥§§¦§

(c"c .`r oiyeciw i"yx):fh dxez
(fh).ìàøNé éð÷æ úàmipwGd EN` ¤¦§¥¦§¨¥¥©§¥¦

d.daiWil micgEininkg xnFlM ©§¨¦¦¦¨§©©§¥
zEcreezde qEPiM lkl mixgaPd mrd̈¨©¦§¨¦§¨¦§¦§©£

,oicl F` dvrlxn`Y m`e`OW §¥¨§¦§¦Ÿ©¤¨
aEzMd WExiR`Ed- mzq mipwfm` ¥©¨§¥¦§¨¦

oMFl xWt` K`iddWnlsFq`lz` ¥¥©¤§¨§¤¤¡¤
lMd`FAx miXW lW mipwfWW) ¨©§¥¦¤¦¦¦¥

o`Mn `N` ,l`xUIn Wi` (sl` zF`n¥¤¤¦¦¦§¨¥¤¨¦¨
miniIEqnE mirEci xaM ElNd mipwGW¤§¥¦©¨§¨§¦§¨¦

mvAwl lwpe ,Eid(:gk `nei)(i"`a):fi dxez ¨§¨¥§©§¨
(gi).EìB÷ì eòîLå.mdil`n`NW §¨§§¤¥£¥¤¤Ÿ

Epin`IW icM mixacA zFAxdl KxhvY¦§¨¥§©§¦§¨¦§¥¤©£¦
`N` ,LloFWl mdl xn`YW oeiMn §¤¨¦¥¨¤Ÿ©¨¤¨

- dfcIn,LlFwl ErnWiitlxaMW ¤¦¨¦§§§¤§¦¤§¨

didmciA xEqn df oniqipwf ciA) ¨¨¦¨¤¨§¨¨§©¦§¥
EdElAiTW (xFcl xFCn l`xUiawrIn ¦§¨¥¦§¤¦§¦©£Ÿ

df oFWlAW ,sqFInE'iYcwR cwR'md ¦¥¤§¨¤¨Ÿ¨©§¦¥
zFidl micizr.mil`bpEpivn oMW £¦¦¦§¦§¨¦¤¥¨¦

lv`awriWmdl xn`'cwR midl`e ¥¤©£Ÿ¤¨©¨¤¥Ÿ¦¨Ÿ
mkz` cwti'(ck ,p ziy`xa),xn` KM] ¦§Ÿ¤§¤¨¨©

oke [(o"anx) mdia` mWA eig`l sqFi¥§¤¨§¥£¦¤§¥
mdl xn` sqFi'midl` cwti cwR ¥¨©¨¤¨Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦

mkz`'(dk weqt my)(bi ,d x"eny): ¤§¤
.íéiøáòä éäìà)'mixard' xn`p `l ¡Ÿ¥¨¦§¦¦Ÿ¤¡©¨¦§¦

A ,'miixard' `N`,dxizi c"Ei`idW ¤¨¨¦§¦¦§§¥¨¤¦
,dxUr `IxhnibA dlFrxUrl fnx ¨§¦©§¦¨£¨¨¤¤§¤¤

dzFMn`iadl mixard idl` cizrW ©©¤¨¦¡Ÿ¥¨¦§¦§¨¦
mixvOd lr:(oWi i"WxA . ©©¦§¦§©¦¨¨

.eðéìò äø÷ð.dxwn oFWl,xnFlM ¦§¨¨¥§¦§¤§©
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(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי ÔzÈ.מֹודיעֹו ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] לא (בראשית ּכן "על ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְִֵַַָֹ

,"לא)נתּתי ה (שם נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה","ולא ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
חזקה, ׁשּידֹו ּבׁשביל קדם ולא מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ּכי ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לי  נאמר מנחם ּברּבי יעקב רּבי  ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. .ּדחילּה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

(ë)ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

:íëúà¤§¤«

(àë)äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ
ék:í÷éø eëìú àì ïeëìú ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥
-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא וכן∑ÌzÏvÂ.מאֹותּה ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: "וינּצלּו(שמות ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ

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 eheytk i"yx

zrA ,i`xw`A Epil` oOCfp d"awd¦§©¥¥¥§©§©§¥
d`Eapl mippFMzn Epiid `NW(epxetq). ¤Ÿ¨¦¦§§¦¦§¨

oke`xwOA FznbEC Wimidl` xTie' : §¥¥§¨©¦§¨©¦¨¡Ÿ¦
mrla l`'(c ,bk xacna),:mrlA xn` oke ¤¦§¨§¥¨©¦§¨

'dM dxT` ikp`e'(eh weqt my)mbd] §¨Ÿ¦¦¨¤Ÿ£©
mlE` ,d`Eapl Fnvr oikd mrlAW¤¦§¨¥¦©§¦§¨¨
iYlA otF`A eil` dlbp did d"awd¨¨¦§¤¥¨§¤¦§¦
,[i`xr KxC FzF` WbFR ENi`M ,aEWg̈§¦¥¤¤£©
mrlA xn`W 'dM dxT` ikp`e' oFWlE§§¨Ÿ¦¦¨¤Ÿ¤¨©¦§¨
'd z` WFBt` ip`' FrnWn oi ¥̀©§¨£¦¤§¤

ip` ,Ktidl `N` ,'i`xw`A`d` §©§©¤¨§¥¤£¦¡¥
FY`n dxwp`Ed ipWBti xnFlM - ¦§¤¥¦§©¦§§¥¦

DWExiR 'dM' zaize ,i`xw`AmFld §©§©§¥©Ÿ¥¨£
(o`M)(n"evw ,a"a ,`"eb):hi dxez ¨

(hi)íéøöî Cìî íëúà ïzé àìŸ¦¥¤§¤¤¤¦§©¦
CBìäìdpeEMd oi` .dwfg ciA `le ©£§Ÿ§¨£¨¨¥©©¨¨

mkz` oYi `l dwfg ciA ENit`W¤£¦§¨£¨¨Ÿ¦¥¤§¤
xn`p ixdW] KFldl(` ,e oldl)cia iM' ©£¤£¥¤¡©¦§¨

dwfg ciA iM' oke ,'mgNWi dwfg£¨¨§©§¥§¥¦§¨£¨¨
'mixvOn 'd L`vFd(h ,bi oldl)`N` ,[ ¦£¦¦§¨¦¤¨

,'`l m`' FnM o`M DWExiR '`le' zaiY¥©§Ÿ¥¨¨§¦Ÿ
:aEzMd WExiR Kked`xn ip` oi` m` §¨¥©¨¦¥£¦©§¤

Flz`dwfgd icimkgNWi `l ¤¨¦©£¨¨Ÿ§©©£¤
Fvx`nW cFr lM ,xnFlM ,eil` dpt` ¥©§§©¨¤¤§¤¥¨

calA mixacAeici FricFn ip` oi` ¦§¨¦¦§¨§¥£¦¦¨¦
dwfgd,miztFnaE zFzF`A zFMnA ©£¨¨§©§§§¦

KFldl mkz` oYi `l(m"`x): Ÿ¦¥¤§¤©£
.ïzé àìoi` o`M dxEn`d dpizp oFWl Ÿ¦¥§§¦¨¨£¨¨¥

`N` ,WOn xaC zpizp DWExiR¥¨§¦©¨¨©¨¤¨
qFlwpE`A FnEBxzMwFAWi `l' §©§§§§¨¦§

,[zkll mkl giPi `l] 'lfinl ...oFkzï§§¥¨Ÿ©¦©¨¤¨¤¤
eFnMaEzMd oFWlLiYzp `l oM lr' ©§§©¨©¥Ÿ§©¦

'dil` rBpl(e ,k ziy`xa)l` 'd ixaC] ¦§Ÿ©¥¤¨¦§¥¤
:dxU z` Fzgiwl zFcF` Klnia £̀¦¤¤§¦¨¤¨¨
okl ,al mFzA z`f ziUrW xg`n¥©©¤¨¦¨Ÿ§¥¨¥
LiYgPd `le `hgn LzF` iYrpn̈©§¦§¥¥§§Ÿ¦©§¦

:oke ,[dil` axwzdlFpzp `le' §¦§¨¥¥¤¨§¥§Ÿ§¨
'icOr rxdl midl`(f ,`l my)ixaC] ¡Ÿ¦§¨©¦¨¦¦§¥

okia`l 'd giPd `l :eiWp l` awri©£Ÿ¤¨¨Ÿ¦¦©©£¦¤
.[rx icOr zFUrl oalezFpFWNd ¨¨©£¦¨¦©§©§

xaC zxiqn mWExiR oi` iM s` ,ElNd©¨©¦¥¥¨§¦©¨¨
,cil cIn,md 'dpizp' oFWl oNEk ¦¨§¨¨§§¦¨¥

'zEWxd zpizp' Fpiipre(`"ry)Wie . §¦§¨§¦©¨§§¥
miWxtnoFWNdW'dwfg ciA `le'- §¨§¦¤©¨§Ÿ§¨£¨¨

,d"awd lW dwfgd Fci lr aQEn Fpi ¥̀¨©¨©£¨¨¤
,xnFlkE ,drxR ci lr `N``le ¤¨©©©§Ÿ§©§Ÿ

FcIW liaWAdrxR lWdwfg,KM lM ¦§¦¤¨¤©§Ÿ£¨¨¨¨
liaWA `N` ,KFldl mkz` oYi `lŸ¦¥¤§¤©£¤¨¦§¦
z` FA `iltdl icM FAl z` ciAk`W¤©§¦¤¦§¥§©§¦¤
z` iYglWe' aEzMd KWnde ,izFMn©©§¤§¥©¨§¨©§¦¤
sFQal E`xY `ld :FWExiR KM 'ebe 'icï¦¨¥£Ÿ¦§§©
KnFq `EdW KFYn `A aExiQd oi`W¤¥©¥¨¦¤¥

,iA iElY lMd `N` ,dwfgd Fci lriM ©¨©£¨¨¤¨©Ÿ¨¦¦
f`nxW`iziMde' ici z` glW` ¥¨£¤¤§©¤¨¦§¦¥¦

mixvn z`ixd ;'mkz` gNWi ... ¤¦§©¦§©©¤§¤£¥
.iY`n lMdWEciA `le' ,df WExiR itl ¤©Ÿ¥¦¦§¦¥¤§Ÿ§¨

- 'dwfgon `le' - FzF` opinBxzn £¨¨§©§§¦¨§¨¦
'siTY DiligC mcwmEXn `le] ¢¨§¥¥©¦§Ÿ¦

.[wfg FgFMW:i"yx oiivneoFxg` WExiR ¤¨¨¥©£
,mEBxYA Fzqxibe dfiAx lW FnXn ¤§¦§¨©©§¦§¤©¦

il xn`p mgpn iAxA awri,m"ayx) ©£Ÿ§©¦§©¥¤¡©¦
(m"`x:k dxez
(ak).dúéa úøbîeDzF`ndX` ¦¨©¥¨¥¨¦¨

ziAA DY` dxb `idWcg` ziaA - ¤¦¨¨¦¨©¨¦§©¦¤¨
dX`d FWExiR 'dYpkW' ENi`e] cgiA§©©§¦§¤§¨¥¨¦¨

KEnQd ziAA dxBd(oexkfd)[: ©¨¨©©¦©¨

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy
מצרים", לג)את צד (שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו (בראשית "י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנּו"ן לא) היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את אלהים ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ"וּיּצל
ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא כח)יסֹוד "ונּסחּתם (דברים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האדמה", כו)מן אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם (ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל נפעלנּו, לׁשֹון נּצלנּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ואמרּתם

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, לׁשֹון מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש מה)נֹותן, אביכם",(בראשית את "ּונׂשאתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לב) הּגלעד",(במדבר ארץ את להם יז)"ּונתּתם הּנקּודה (בראשית ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את "ּונמלּתם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבחיר"ק
ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון כ)ּכׁשּידּבר הּסלע",(במדבר אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את "וכּפרּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

יא) ּבניכם (דברים את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé: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 אליו,(ד, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹ
נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם מסּור סימן יח)ּכי ג, לעיל לֹומר,(רש"י ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבׂשֹורת  את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפ הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד סבּור היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּוא
ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה לקלט יתקּׁשּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה
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i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי ÔzÈ.מֹודיעֹו ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] לא (בראשית ּכן "על ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְִֵַַָֹ

,"לא)נתּתי ה (שם נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה","ולא ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
חזקה, ׁשּידֹו ּבׁשביל קדם ולא מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ּכי ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לי  נאמר מנחם ּברּבי יעקב רּבי  ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. .ּדחילּה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹ
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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 eheytk i"yx

zrA ,i`xw`A Epil` oOCfp d"awd¦§©¥¥¥§©§©§¥
d`Eapl mippFMzn Epiid `NW(epxetq). ¤Ÿ¨¦¦§§¦¦§¨

oke`xwOA FznbEC Wimidl` xTie' : §¥¥§¨©¦§¨©¦¨¡Ÿ¦
mrla l`'(c ,bk xacna),:mrlA xn` oke ¤¦§¨§¥¨©¦§¨

'dM dxT` ikp`e'(eh weqt my)mbd] §¨Ÿ¦¦¨¤Ÿ£©
mlE` ,d`Eapl Fnvr oikd mrlAW¤¦§¨¥¦©§¦§¨¨
iYlA otF`A eil` dlbp did d"awd¨¨¦§¤¥¨§¤¦§¦
,[i`xr KxC FzF` WbFR ENi`M ,aEWg̈§¦¥¤¤£©
mrlA xn`W 'dM dxT` ikp`e' oFWlE§§¨Ÿ¦¦¨¤Ÿ¤¨©¦§¨
'd z` WFBt` ip`' FrnWn oi ¥̀©§¨£¦¤§¤

ip` ,Ktidl `N` ,'i`xw`A`d` §©§©¤¨§¥¤£¦¡¥
FY`n dxwp`Ed ipWBti xnFlM - ¦§¤¥¦§©¦§§¥¦

DWExiR 'dM' zaize ,i`xw`AmFld §©§©§¥©Ÿ¥¨£
(o`M)(n"evw ,a"a ,`"eb):hi dxez ¨

(hi)íéøöî Cìî íëúà ïzé àìŸ¦¥¤§¤¤¤¦§©¦
CBìäìdpeEMd oi` .dwfg ciA `le ©£§Ÿ§¨£¨¨¥©©¨¨

mkz` oYi `l dwfg ciA ENit`W¤£¦§¨£¨¨Ÿ¦¥¤§¤
xn`p ixdW] KFldl(` ,e oldl)cia iM' ©£¤£¥¤¡©¦§¨

dwfg ciA iM' oke ,'mgNWi dwfg£¨¨§©§¥§¥¦§¨£¨¨
'mixvOn 'd L`vFd(h ,bi oldl)`N` ,[ ¦£¦¦§¨¦¤¨

,'`l m`' FnM o`M DWExiR '`le' zaiY¥©§Ÿ¥¨¨§¦Ÿ
:aEzMd WExiR Kked`xn ip` oi` m` §¨¥©¨¦¥£¦©§¤

Flz`dwfgd icimkgNWi `l ¤¨¦©£¨¨Ÿ§©©£¤
Fvx`nW cFr lM ,xnFlM ,eil` dpt` ¥©§§©¨¤¤§¤¥¨

calA mixacAeici FricFn ip` oi` ¦§¨¦¦§¨§¥£¦¦¨¦
dwfgd,miztFnaE zFzF`A zFMnA ©£¨¨§©§§§¦

KFldl mkz` oYi `l(m"`x): Ÿ¦¥¤§¤©£
.ïzé àìoi` o`M dxEn`d dpizp oFWl Ÿ¦¥§§¦¨¨£¨¨¥

`N` ,WOn xaC zpizp DWExiR¥¨§¦©¨¨©¨¤¨
qFlwpE`A FnEBxzMwFAWi `l' §©§§§§¨¦§

,[zkll mkl giPi `l] 'lfinl ...oFkzï§§¥¨Ÿ©¦©¨¤¨¤¤
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מצרים", לג)את צד (שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו (בראשית "י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנּו"ן לא) היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את אלהים ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ"וּיּצל
ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא כח)יסֹוד "ונּסחּתם (דברים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האדמה", כו)מן אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם (ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל נפעלנּו, לׁשֹון נּצלנּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ואמרּתם

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, לׁשֹון מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש מה)נֹותן, אביכם",(בראשית את "ּונׂשאתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לב) הּגלעד",(במדבר ארץ את להם יז)"ּונתּתם הּנקּודה (בראשית ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את "ּונמלּתם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבחיר"ק
ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון כ)ּכׁשּידּבר הּסלע",(במדבר אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את "וכּפרּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

יא) ּבניכם (דברים את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé: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 אליו,(ד, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹ
נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם מסּור סימן יח)ּכי ג, לעיל לֹומר,(רש"י ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבׂשֹורת  את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפ הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד סבּור היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּוא
ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה לקלט יתקּׁשּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

dxezd lr eheytk i"yx

ízìvðåFWExiR .mixvn z`FnEBxzM §¦©§¤¤¦§©¦¥§©§
:qFlwpE`AoEPwFxzE''mixvn zi §§§§¦¨¦§©¦

,[mWEkxn mixvn z` EpwFxY]oke §§¤¦§©¦¥§¨§¥
'mixvn z` ElSpie'(el ,ai onwl):mBxEzn ©§©§¤¦§¨¦§§¨

oFWl Wxtl Wi oke .'mixvn zi EpiwFxe'§¦¨¦§©¦§¥¥§¨¥§
aEzMdz` l`xUi ipa ElSpzIe' ©¨©¦§©§§¥¦§¨¥¤

micr'axFg xdn(e ,bl my)`hg xg`l] ¤§¨¥©¥§©©¥§
l`xUi EidW mixzMd ExqEd lbrd̈¥¤§©§¨¦¤¨¦§¨¥
ENi`kE ,[ipiq xdn mdA mixHErn§¨¦¨¤¥©¦©§¦

.miicrn 'EpwFxzd'W xnF`¥¤¦§§¥¤§¨
:'mzlvpe' oeyl ceqi x`an i"yxWxFW¤

cFqi ;zFxEv iYWA mi`vFn Ep` 'lvp'¨§¦¦§¥§
WxFW) ltFp cFqie ,(mlW WxFW)¤¨¥¦¥¤

(lWgp.o`M xEn`d 'mYlSpe' mpn` ¤§¨¨§¨§¦©§¨¨¨¨
,mlW WxFW `Edo"EPdeWFA`Ed ¤¨¥§©¤

d zFIzF`ncFqiltFp Fpi`WmgpnE . ¥¦©§¤¥¥§©¥
`Ed FA ,'zxAgOd' xtqA] wExq oA¤¨§¥¤©©§¤¤
[Ffl Ff dnFC mzxfBW zFpFWl xAgn§©¥§¤¦§¨¨¨¨

zxAgnA FxAgzF`d,i"cvF`pnE ¦§§©§¤¤¨¨¦§¨
mrltFPd cFqid on mixfbPd zFpFWl ¦§©¦§¨¦¦©§©¥

xzFpe ,mdn o"EPd hnWp minrtNW]¤¦§¨¦¦§©©¥¤§¨
:FnM ,['lv' mcFqiz` midl` lSIe' §¨§©©¥¡Ÿ¦¤

'mkia` dpwn(h ,`l ziy`xa)xW`' , ¦§¥£¦¤£¤
'Epia`n midl` liSd(fh weqt my). ¦¦¡Ÿ¦¥¨¦

:mdilr aiyne mgpn ixac lr wleg i"yx
,eixac Epn`i `lecETiPd ixdW §Ÿ¥¨§§¨¨¤£¥©¦

,mlW WxFW `EdW gikFn`l m` iM ¦©¤¤¨¥¦¦Ÿ
`ide ,cFqi o"EPd dzidixddcEwp ¨§¨©§§¦£¥§¨

oFWlA zWOWn `dz `l ,w"xiga§¦¦Ÿ§¥§©¤¤¦§
'mYlrtpe' oFWlA `N` ,'mYlrtE'- §©§¤¤¨¦§§¦§©§¤

dpFW`xd zF`dWM ,lWgp WxFW lM̈¤¤§¨§¤¨¨¦¨
'lrtp' oFWl `Ed ixd ,w"ixig zcTEpn§¤¤¦¦£¥§¦§¨

,'lrR' `lelrn mYgQpe' FnM §Ÿ¨©§§¦©§¤¥©
'dnc`d(bq ,gk mixac)EidY mY`] ¨£¨¨©¤¦§

EgQpY mY`W `le ,(mixwrp) migEqp§¦¤¡¨¦§Ÿ¤©¤§©§
[mixg` z`'aiF` ciA mYYpe' ;`xwie) ¤£¥¦§¦©¤§©¥

(dk ,ek`le ,mdiciA mipEzp EidY mY`]©¤¦§§¦¦¥¤§Ÿ
[mdicil xaC EpYY mY`WmYtBpe' ; ¤©¤¦§¨¨¦¥¤§¦©§¤

'mkiaiF` iptl(fi weqt my)EidY mY`] ¦§¥§¥¤©¤¦§
EtBpY mY`W `le ,(mibxdp) mitEbp§¦¤¡¨¦§Ÿ¤©¤§©§

;[mixg` z`'DkFzA mYkYpe'l`wfgi) ¤£¥¦§¦©§¤§¨
(`k ,akmiqnp) mikEzp EidY mY`]©¤¦§§¦§¥¦

EkiYY mY`W `le ,W`d KFzA (mFgA©§¨¥§Ÿ¤©¤©¦
[mixg` z`'EplSp mYxn`e' ;,f dinxi) ¤£¥¦©£©§¤¦©§

(i[milFSp EpiUrp Exn`Ye],dN` lMW ©Ÿ§©£¥¦¦¤¨¥¤
md'Eplrtp' oFWlEpA dzUrp] ¥§¦§©§¤¤§¨¨

oA mgpn lW FxEAig itlE ,[dNErR§¨§¦¦¤§©¥¤
pe' WExiRW ,`vnp wExqFpi` 'mYlS ¨¦§¨¤¥§¦©§¤¥

Wxtl WIW itM 'mixg` z` ElvpY'§©§¤£¥¦§¦¤¥§¨¥
ici lr milSEpn EidY mY`' `N` ,o`M̈¤¨©¤¦§§¨¦©§¥

.'mixg`eW ,llMd Edf ixdo"Ep lM £¥¦§£¥¤©§¨¤¨
zltFpe miwxtl daiza d`a `idW¤¦¨¨§¥¨¦§¨¦§¤¤
'`UFp' 'sbFp' lW o"EpM - dPOn¦¤¨§¤¥¥
oFWl zxAcn `idWM - 'KWFp' 'ozFp'¥¥§¤¦§©¤¤§

'mYlrtE'z` mziUr mY`W xnFl §©§¤©¤©¤£¦¤¤
,dNErRdoFbM ,shgA ,`"eWA cwPY ©§¨¦¨¥¦§¨©£¨§

'mkia` z` mz`UpE'(hi ,dn ziy`xa) §¨¤¤£¦¤
[mkia` z` E`UY mY`]mYzpE' ; ©¤¦§¤£¦¤§©¤

'crlBd ux` z` mdl(hk ,al xacna) ¨¤¤¤¤©¦§¨
[crlBd ux` z` mdl EpYY mY`]; ©¤¦§¨¤¤¤¤©¦§¨

'mkzlxr xUA z` mYlnpE'ziy`xa) §©§¤¤§©¨§©§¤
(`i ,fi[mkzlxr xUA z` ElEnY mY`]. ©¤¨¤§©¨§©§¤

did ENi` ,o`M s` EN` znbEckE§§©¥©¨¦¨¨
Kixv did ,ltFp cFqi 'mYlSpe' WxFW¤§¦©§¤§¥¨¨¨¦
zFxFdl icM (`"eWA) 'mYlvpE' xnFl©§©§¤¦§¨§¥§
`le ,mixg`l mziUrW dNErR lr©§¨¤£¦¤©£¥¦§Ÿ
lr ,Ktidl dxFOd (w"ixigA) 'mYlSpe'§¦©§¤§¦¦©¤§¥¤©
.mixg` ici lr mkA dzUrPW dNErR§¨¤¤¤§¨¨¤©§¥£¥¦

z`GW xnF` ip` oklo"EPddcEwPd ¨¥£¦¥¤Ÿ©©§¨
,`id cFqid on w"xigazxfBn Fpi`e §¦¦¦©§¦§¥¦§¥©

o"EPdW ,dnFCke 'lSIe' FnM 'dlSd'©¨¨§©©¥§©¤¤©
mlW WxFW `N` ,minrtl FA hnWp¦§¨¦§¨¦¤¨¤¨¥

`EdxaC mW cFqie- Fnvr iptA ¦¥¨¨¦§¥©§
,micaMd zFpFWNd on `Ede ,'lESp'¦§¦©§©§¥¦

,'cEOl' 'xERM' 'xEAc' FnMok` iM §¦¦¦¦¨¥
,ElNd zFpFWNAoFWlA xAcIWM ©§©¨§¤§©¥¦§

cwPi ,'mYlrtE'zF`WxFXd §©§¤¦¨¥©¤
dpFW`xdl` mYxAce' FnM ,w"xigA ¨¦¨§¦¦§§¦©§¤¤

'rlQd(g ,k xacna)[ExAcY mY`]; ©¤©©¤§©§
'ziAd z` mYxRke'(k ,dn l`wfgi) §¦©§¤¤©¨¦

[ExRkY mY`]z` mzF` mYcOle' ; ©¤§©§§¦©§¤¨¤
'mkipA(hi ,`i mixac)s` ,[EcOlY mY`] §¥¤©¤§©§©

z` ElSpY mY`' FWExiR 'mYlSpe' o`M̈§¦©§¤¥©¤§©§¤
:'mixg`bk dxez £¥¦



zenyנו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(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 לכ «∆¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עץ  אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר .ּכאדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£È‰ÈÂLÁÏ∑נחׁש ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו .רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤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", ."והחזקּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîììà ýåýé Eýíúáà é §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
ìàýìà íäøáà éýìàå ÷çöé éý:á÷òé é ¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ א היא", לבנה ּבהרת "ואם לבנה: להיֹות צרעת הרע ּדר ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ¿…«««»∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: .סּפר, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

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≈

‡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¿«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

ã(a)Eãéá äfî.dHn xn`IeKkl ©¤§¨¤©Ÿ¤©¤§¨
aYkp'dGn'A,zg` daiY'dG dn' `le ¦§©©¤§¥¨©©§Ÿ©¤

icM ,zFaiz iYWAWFxcldaiYd z` ¦§¥¥§¥¦§¤©¥¨
fnxW ,'dGn' zcTEpn `id ENi`M FGd©§¦¦§¤¤¦¤¤¨©

:FlLciAW dGnxW` dGd dHOdn - ¦¤¤§¨§¥©©¤©¤£¤
LciA,zFwll aiIg dY`KM lr §¨§©¨©¨¦§©¨

mixWka YcWgWl`xUi lr Yxn`e ¤¨©§¨¦§¥¦§¨©§¨©¦§¨¥
'il Epin`i `l ode'(` weqt lirl)`"yxdn) §¥Ÿ©£¦¦

(.fv zayFhEWtE .'dGn' zaiY ,`xwn lW §¤¦§¨¥©©¤
FzF` l`XW ,zFaiz iYWM `id ixd£¥¦¦§¥¥¤¨©
s`e ,LciA wifgn LPdW 'dG dn' d"awd©¤¤¦§©£¦§¨§§©
,dHn FciAW d"awd did rcFi iM¦¥©¨¨¤§¨©¤
xW`M oFWNd KxcM ,KM lr Fl`W§¨©¨§¤¤©¨©£¤
xaC lW FRwFY zF`xdl miWwan§©§¦§©§§¤§©

`lR,Fxiagl xnF`W mc`M ,m`d ¤¤§¨¨¤¥©£¥©¦
?`id oa` LiptNW EGW dY` dcFn¤©¨¤¤§¨¤¤¤¦

,Fl xn` .od ,Fl xn`iM d`xY dYr ¨©¥¨©©¨¦§¤¦
,ur DzF` dUFr ipixds`e £¥¦¤¨¥§©

,oa` dzidW lMd mi`Fx dNigYOW¤¦§¦¨¦©Ÿ¤¨§¨¤¤
,daEWzE dl`W KxcA Fl gzFR Edixd£¥¥©§¤¤§¥¨§¨

lcFB z` eiptA WiBcdlE zF`xdl icM§¥§©§§©§¦§¨¨¤¤
d`ilRd(m"`x):b dxez ©§¦¨

(b).Lçðì éäéåd"awd xgA dOl ©§¦§¨¨¨¨¨©
?WgpA `weeC zF`d z` zFUrlfnx ©£¤¨©§¨§¨¨¨©

l`xUi lr rxdÎoFWl xRQW Fl¤¦¥¨¨¨©¦§¨¥
Utze ,(il Epin`i `l Fxn`A)§¨§Ÿ©£¦¦§¨©

Wgp lW FzEpOE`wifgd KkA - ¨¤¨¨§¨¤¡¦
dUrnA oFncTd WgPd lW FMxcA§©§¤©¨¨©©§§©£¥
lr rxd oFWl xAiCW ,ziW`xa§¥¦¤¦¥¨¨¨©
urn lFk`l dEg z` ziqdWM d"awd§¤¥¦¤©¨¤¡¥¥
mklk` mFiA iM midl` rci iM'] zrCd©©©¦Ÿ¥©¡Ÿ¦¦§£¨§¤
'midl`M mziide mkipir Egwtpe EPOn¦¤§¦§§¥¥¤¦§¦¤¥Ÿ¦

(d ,b ziy`xa)Dl xn` :i"WxA mWe .§¨§©¦¨©¨
on ,FzpOE` ipA `pFU oOE` lM' WgPd©¨¨¨¨¥§¥¨ª¦
['mlFrd z` `xaE (d"awd) lk` urd̈¥¨©¨¨¤¨¨

(daxÎzeny)(i"gp):c dxez
(c).Ba ÷æçiå,'wfFg' oFWl FrnWn oi` ©©£¤¥©§¨§¤

`N`,`Ed dfig` oFWlxn`p ENi`kE ¤¨§£¦¨§¦¤¡©
'FA fg`Ie'`xwOA Wi dAxde .oFWl ©¤¡Ÿ§©§¥¥©¦§¨§

:oFbM ,'fg`' zErnWnA 'wifgd'¤¡¦§©§¨¨©§

'FciA miWp`d EwifgIe'(fh ,hi ziy`xa) ©©£¦¨£¨¦§¨
mFcq z` KFtdl E`AW mik`lOd]©©§¨¦¤¨©£¤§
;[xird on EdE`ivFde hFl ciA Efg`̈£§©§¦¦¨¦

oke'eiWEanA dwifgde'(`i ,dk mixac) §¥§¤¡¦¨¦§¨
cnFrd crA rFpnl d`AW dX`d]¨¦¨¤¨¨¦§©§©¨¥
FA dfg`W ici lr DlrA z` zFMdl§©¤©§¨©§¥¤¨£¨

;[zWFa inC znNWn - oFiGA KxcAoke §¤¤¦¨§©¤¤§¥¤§¥
Fpwfa iYwfgde''eiYinde eizMde §¤¡©§¦¦§¨§¦¦¦©£¦¦

(dl ,fi `Îl`eny)lE`W l` cec ixaCn]¦¦§¥¨¦¤¨
,[ix`d zbixd zFcF` lr FxERiqA§¦©£¦©¨£¦

xaCl oniqewEaCd wEGg oFWl lM : §¦¨©¨¨¨§¦©¨
z"ialdixg`l d`Ad daiYdWM - §¥§¤©¥¨©¨¨§©£¤¨

,[Îa wifgd] z"iA zF`A dligznoFWl ©§¦¨¨¥¤¡¦§
`Ed dfig`zF`xwOd ozF`M , £¦¨§¨©¦§¨

,eiWEanA ,FciA :dlrnl E`aEdW¤§§©§¨§¨¦§¨
,FpwfA,o`M xEn`d 'wfgIe' oFWl oke ¦§¨§¥§©©£¤¨¨¨

'FA' zaiY eixg`NW:d dxez ¤§©£¨¥©
(e).âìMk úòøBöî`le aEzMd xSiw §©©©¨¤¦¥©¨§Ÿ

,'blXM dpal zrxvA zrxFvn' xn`̈©§©©§¨©©§¨¨©¤¤
itlW,dpal zFidl zrxv KxCFnM §¦¤¤¤¨©©¦§§¨¨§

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(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∑,הרע לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם: מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
,ל ׂשרה יאמינּו ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו .ׁשּכבר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן .נפרע ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
'B‚Â ÌÈn‰ eÈ‰Â∑ לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו והיּו ¿»««ƒ¿ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, נהפכים הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבּיּבׁשת,
ּבּיּבׁשת ּדם  ׁשּיהיּו .עד ְִֶֶַַַָָ

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¿»¿«∆¿»

dxezd lr eheytk i"yx

xn`PW(c ,bi `xwie)dpal zxdA m`e' ¤¤¡©§¦©¤¤§¨¨
,'`idiEOiCdW eil`n oaEn KM KFYnE ¦¦¨¨¥¥¨¤©¦

oaFNd oiprl `Ed blXl(`"n).dOle ©¤¤§¦§©©¤§¨¨
?zrxv lW df zF`A d"awd xgAs` ¨©¨¤¤¨©©©

,df zF`A,oFW`xd zF`A FnMfnxFl §¤§¨¨¦¨©
`l' Fxn`A xRiq rxdÎoFWNW¤¨¨¨¦¥§¨§Ÿ

'il Epin`iEdwld Kkitl ,df rbxl ©£¦¦§¦¨¦§¨§¤©¤
,zrxvaoFWl lr `Ad WpFrd `EdW §¨©©¤¨¤©¨©¨

,rxdFnMEpivOWmixn dzwNW ¨¨§¤¨¦¤¨§¨¦§¨
zrxvArxdÎoFWl lr(iÎ` ,ai xacna d`x) §¨©©©¨¨¨
(.fv zay):e dxez

(f).'Bâå äáL äpäå B÷éçî dàöBiå©¦¨¥¥§¦¥¨¨§
o`Mnmicnl Ep`daFh dCOW ¦¨¨§¥¦¤¦¨¨

zEprxER zCOn `al zxdnn- §©¤¤¨Ÿ¦¦©§¨
zCinA mlFrd z` bidpn d"awd©§¦¤¨¨§¦©
zF`EtxE zFrEWi xW` otF`A ,cqgd©¤¤§¤£¤§§
zFxv xW`n xzFi `Fal zFxdnn§©£¨¥¥£¤¨

,zFlgnEdpFW`xa ixdW`ivFdWM ©£¤£¥¨¦¨§¤¦
,zrxFvn Fwign Fci z` dWn`l ¤¤¨¥¥§©©Ÿ

'Fwign' xn`pFci dPde D`vFIe' `N` ¤¡©¥¥¤¨©¦¨§¦¥¨

xg`l wxW rnWnE ,'blXM zrxvn§Ÿ©©©¨¤©§©¤©§©©
f` ,Fwign cId lM z` `ivFdW¤¦¤¨©¨¥¥¨
d`RxzPWM o`M ENi`e .drxhvp¦§¨§¨§¦¨§¤¦§©§¨
KWFn FcFrAW rnWn ,'Fwign' xn`p¤¡©¥¥©§©¤§¥
DNEM d`Rxzp xaM ,Fwign D`ivFnE¦¨¥¥§¨¦§©§¨¨

(x"eny)(l"kyn):g dxez
(g).ïBøçàä úBàä ìB÷ì eðéîàäå§¤¡¦§¨¨©£

xzFi oFxg`d zF`A Ll Epin`i dOle§¨¨©£¦§¨¨©£¥
Lci z` E`xIW mEXn ?oFW`xd on¦¨¦¦¤¦§¤¨§

,zrxvA dwFlEmdl xn`YXn ¨§¨©©¦¤Ÿ©¨¤
iYxRQW lr ,iziwl mkliaWA¦§¦§¤¨¦¦©¤¦©§¦

- rxdÎoFWl mkilrif`,Ll Epin`i £¥¤¨¨¨£©©£¦§
itlKka Ecnl xaMWmdl rEcieWlM §¦¤§¨¨§§¨§¨©¨¤¤¨

oibeECfOd(mdil` milRhPd)rxdl ©¦§©§¦©¦§¨¦£¥¤§¨©
drxR oFbM ,mirbpA miwFl mdl̈¤¦¦§¨¦§©§Ÿ

Klnia`eEWprPWliaWAz` EgwNW ©£¦¤¤¤¤¤§¦§¦¤¨§¤
dxUmdxa` zW`:g dxez ¨¨¥¤©§¨¨

(h).øBàéä éîénî zç÷ìådGd zF`A §¨©§¨¦¥¥©§¨©¤
dMnAW ,mdl fnxddpFW`x`FaYW ¨©¨¤¤§©¨¨¦¨¤¨

didi ,mdilrrxtpd"awdmzEdl`n £¥¤¦§¤¦§¨¥¡¨¨

rxtp `EdÎKExAÎWFcTdWM ,WExiR]¥§¤©¨¨¦§¨
miakFMÎicaFrn`Ed ,rxtp ¥§¥¨¦¦§¨

EidW ,dNgY mzEdl`nmixvOd ¥¡¨¨§¦¨¤¨©¦§¦
l micaFrxdpd,qElip'xF`id' `EdW §¦§¨¨©¦¤©§

`Ed dGd xdPdW itl ,o`M xMfEOd©§¨¨§¦¤©¨¨©¤
,mzF` dIgndlM miwWn Eid EPOn iM ©§©¤¨¦¦¤¨©§¦¨

mdizFcUmktde ,(einin z`).mcl §¥¤©£¨¨¤¥¨§¨
:[oWi i"WxA§©¦¨¨

.'Bâå íénä eéäåo`M xn`p'Eide' §¨©©¦§¤¡©¨§¨
minrt iYW 'Eide'Eide ...miOd Eide] §¨§¥§¨¦§¨©©¦§¨

[...mcl,e,ipira d`xpiMENi`did §¨§¦§¤§¥©¦¦¨¨
xn`p- oFW`xd 'Eide' wxmiOd Eide' ¤¡©©§¨¨¦§¨©©¦

cl xF`id on gTY xW`'zWAIA m- £¤¦©¦©§§¨©©¨¤
ixdip` rnFWdf oFWNnWcFrA £¥¥©£¦¦¨¤¤§

miOd mr ilMd z` fgF` `EdWFciA ¤¥¤©§¦¦©©¦§¨
mdxaME ,mcl mikRdpxn`X dn ¥§¨¤§¨¦§¨©¤¨©

`Ed iM xEaq iziid ,'zWAIA' KM xg ©̀©¨©©¨¤¨¦¦¨¦
siqFdl wx `AWux`l EcxIWM s` ¨©§¦¤©§¤¥§¨¨¤

Eidimix`WpoziiedA(mcM maSnA), ¦§¦§¨¦©£¨¨¨§©¨¨§¨
eiWkr la`ixd ,'Eide' aEW xiMfdW £¨©§¨¤¦§¦§¨£¥



נז zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(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 לכ «∆¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עץ  אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר .ּכאדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£È‰ÈÂLÁÏ∑נחׁש ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו .רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤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", ."והחזקּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîììà ýåýé Eýíúáà é §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
ìàýìà íäøáà éýìàå ÷çöé éý:á÷òé é ¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ א היא", לבנה ּבהרת "ואם לבנה: להיֹות צרעת הרע ּדר ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ¿…«««»∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: .סּפר, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

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≈

‡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¿«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

ã(a)Eãéá äfî.dHn xn`IeKkl ©¤§¨¤©Ÿ¤©¤§¨
aYkp'dGn'A,zg` daiY'dG dn' `le ¦§©©¤§¥¨©©§Ÿ©¤

icM ,zFaiz iYWAWFxcldaiYd z` ¦§¥¥§¥¦§¤©¥¨
fnxW ,'dGn' zcTEpn `id ENi`M FGd©§¦¦§¤¤¦¤¤¨©

:FlLciAW dGnxW` dGd dHOdn - ¦¤¤§¨§¥©©¤©¤£¤
LciA,zFwll aiIg dY`KM lr §¨§©¨©¨¦§©¨

mixWka YcWgWl`xUi lr Yxn`e ¤¨©§¨¦§¥¦§¨©§¨©¦§¨¥
'il Epin`i `l ode'(` weqt lirl)`"yxdn) §¥Ÿ©£¦¦

(.fv zayFhEWtE .'dGn' zaiY ,`xwn lW §¤¦§¨¥©©¤
FzF` l`XW ,zFaiz iYWM `id ixd£¥¦¦§¥¥¤¨©
s`e ,LciA wifgn LPdW 'dG dn' d"awd©¤¤¦§©£¦§¨§§©
,dHn FciAW d"awd did rcFi iM¦¥©¨¨¤§¨©¤
xW`M oFWNd KxcM ,KM lr Fl`W§¨©¨§¤¤©¨©£¤
xaC lW FRwFY zF`xdl miWwan§©§¦§©§§¤§©

`lR,Fxiagl xnF`W mc`M ,m`d ¤¤§¨¨¤¥©£¥©¦
?`id oa` LiptNW EGW dY` dcFn¤©¨¤¤§¨¤¤¤¦

,Fl xn` .od ,Fl xn`iM d`xY dYr ¨©¥¨©©¨¦§¤¦
,ur DzF` dUFr ipixds`e £¥¦¤¨¥§©

,oa` dzidW lMd mi`Fx dNigYOW¤¦§¦¨¦©Ÿ¤¨§¨¤¤
,daEWzE dl`W KxcA Fl gzFR Edixd£¥¥©§¤¤§¥¨§¨

lcFB z` eiptA WiBcdlE zF`xdl icM§¥§©§§©§¦§¨¨¤¤
d`ilRd(m"`x):b dxez ©§¦¨

(b).Lçðì éäéåd"awd xgA dOl ©§¦§¨¨¨¨¨©
?WgpA `weeC zF`d z` zFUrlfnx ©£¤¨©§¨§¨¨¨©

l`xUi lr rxdÎoFWl xRQW Fl¤¦¥¨¨¨©¦§¨¥
Utze ,(il Epin`i `l Fxn`A)§¨§Ÿ©£¦¦§¨©

Wgp lW FzEpOE`wifgd KkA - ¨¤¨¨§¨¤¡¦
dUrnA oFncTd WgPd lW FMxcA§©§¤©¨¨©©§§©£¥
lr rxd oFWl xAiCW ,ziW`xa§¥¦¤¦¥¨¨¨©
urn lFk`l dEg z` ziqdWM d"awd§¤¥¦¤©¨¤¡¥¥
mklk` mFiA iM midl` rci iM'] zrCd©©©¦Ÿ¥©¡Ÿ¦¦§£¨§¤
'midl`M mziide mkipir Egwtpe EPOn¦¤§¦§§¥¥¤¦§¦¤¥Ÿ¦

(d ,b ziy`xa)Dl xn` :i"WxA mWe .§¨§©¦¨©¨
on ,FzpOE` ipA `pFU oOE` lM' WgPd©¨¨¨¨¥§¥¨ª¦
['mlFrd z` `xaE (d"awd) lk` urd̈¥¨©¨¨¤¨¨

(daxÎzeny)(i"gp):c dxez
(c).Ba ÷æçiå,'wfFg' oFWl FrnWn oi` ©©£¤¥©§¨§¤

`N`,`Ed dfig` oFWlxn`p ENi`kE ¤¨§£¦¨§¦¤¡©
'FA fg`Ie'`xwOA Wi dAxde .oFWl ©¤¡Ÿ§©§¥¥©¦§¨§

:oFbM ,'fg`' zErnWnA 'wifgd'¤¡¦§©§¨¨©§

'FciA miWp`d EwifgIe'(fh ,hi ziy`xa) ©©£¦¨£¨¦§¨
mFcq z` KFtdl E`AW mik`lOd]©©§¨¦¤¨©£¤§
;[xird on EdE`ivFde hFl ciA Efg`̈£§©§¦¦¨¦

oke'eiWEanA dwifgde'(`i ,dk mixac) §¥§¤¡¦¨¦§¨
cnFrd crA rFpnl d`AW dX`d]¨¦¨¤¨¨¦§©§©¨¥
FA dfg`W ici lr DlrA z` zFMdl§©¤©§¨©§¥¤¨£¨

;[zWFa inC znNWn - oFiGA KxcAoke §¤¤¦¨§©¤¤§¥¤§¥
Fpwfa iYwfgde''eiYinde eizMde §¤¡©§¦¦§¨§¦¦¦©£¦¦

(dl ,fi `Îl`eny)lE`W l` cec ixaCn]¦¦§¥¨¦¤¨
,[ix`d zbixd zFcF` lr FxERiqA§¦©£¦©¨£¦

xaCl oniqewEaCd wEGg oFWl lM : §¦¨©¨¨¨§¦©¨
z"ialdixg`l d`Ad daiYdWM - §¥§¤©¥¨©¨¨§©£¤¨

,[Îa wifgd] z"iA zF`A dligznoFWl ©§¦¨¨¥¤¡¦§
`Ed dfig`zF`xwOd ozF`M , £¦¨§¨©¦§¨

,eiWEanA ,FciA :dlrnl E`aEdW¤§§©§¨§¨¦§¨
,FpwfA,o`M xEn`d 'wfgIe' oFWl oke ¦§¨§¥§©©£¤¨¨¨

'FA' zaiY eixg`NW:d dxez ¤§©£¨¥©
(e).âìMk úòøBöî`le aEzMd xSiw §©©©¨¤¦¥©¨§Ÿ

,'blXM dpal zrxvA zrxFvn' xn`̈©§©©§¨©©§¨¨©¤¤
itlW,dpal zFidl zrxv KxCFnM §¦¤¤¤¨©©¦§§¨¨§

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(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∑,הרע לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם: מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
,ל ׂשרה יאמינּו ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו .ׁשּכבר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן .נפרע ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
'B‚Â ÌÈn‰ eÈ‰Â∑ לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו והיּו ¿»««ƒ¿ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, נהפכים הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבּיּבׁשת,
ּבּיּבׁשת ּדם  ׁשּיהיּו .עד ְִֶֶַַַָָ

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¿»¿«∆¿»

dxezd lr eheytk i"yx

xn`PW(c ,bi `xwie)dpal zxdA m`e' ¤¤¡©§¦©¤¤§¨¨
,'`idiEOiCdW eil`n oaEn KM KFYnE ¦¦¨¨¥¥¨¤©¦

oaFNd oiprl `Ed blXl(`"n).dOle ©¤¤§¦§©©¤§¨¨
?zrxv lW df zF`A d"awd xgAs` ¨©¨¤¤¨©©©

,df zF`A,oFW`xd zF`A FnMfnxFl §¤§¨¨¦¨©
`l' Fxn`A xRiq rxdÎoFWNW¤¨¨¨¦¥§¨§Ÿ

'il Epin`iEdwld Kkitl ,df rbxl ©£¦¦§¦¨¦§¨§¤©¤
,zrxvaoFWl lr `Ad WpFrd `EdW §¨©©¤¨¤©¨©¨

,rxdFnMEpivOWmixn dzwNW ¨¨§¤¨¦¤¨§¨¦§¨
zrxvArxdÎoFWl lr(iÎ` ,ai xacna d`x) §¨©©©¨¨¨
(.fv zay):e dxez

(f).'Bâå äáL äpäå B÷éçî dàöBiå©¦¨¥¥§¦¥¨¨§
o`Mnmicnl Ep`daFh dCOW ¦¨¨§¥¦¤¦¨¨

zEprxER zCOn `al zxdnn- §©¤¤¨Ÿ¦¦©§¨
zCinA mlFrd z` bidpn d"awd©§¦¤¨¨§¦©
zF`EtxE zFrEWi xW` otF`A ,cqgd©¤¤§¤£¤§§
zFxv xW`n xzFi `Fal zFxdnn§©£¨¥¥£¤¨

,zFlgnEdpFW`xa ixdW`ivFdWM ©£¤£¥¨¦¨§¤¦
,zrxFvn Fwign Fci z` dWn`l ¤¤¨¥¥§©©Ÿ

'Fwign' xn`pFci dPde D`vFIe' `N` ¤¡©¥¥¤¨©¦¨§¦¥¨

xg`l wxW rnWnE ,'blXM zrxvn§Ÿ©©©¨¤©§©¤©§©©
f` ,Fwign cId lM z` `ivFdW¤¦¤¨©¨¥¥¨
d`RxzPWM o`M ENi`e .drxhvp¦§¨§¨§¦¨§¤¦§©§¨
KWFn FcFrAW rnWn ,'Fwign' xn`p¤¡©¥¥©§©¤§¥
DNEM d`Rxzp xaM ,Fwign D`ivFnE¦¨¥¥§¨¦§©§¨¨

(x"eny)(l"kyn):g dxez
(g).ïBøçàä úBàä ìB÷ì eðéîàäå§¤¡¦§¨¨©£

xzFi oFxg`d zF`A Ll Epin`i dOle§¨¨©£¦§¨¨©£¥
Lci z` E`xIW mEXn ?oFW`xd on¦¨¦¦¤¦§¤¨§

,zrxvA dwFlEmdl xn`YXn ¨§¨©©¦¤Ÿ©¨¤
iYxRQW lr ,iziwl mkliaWA¦§¦§¤¨¦¦©¤¦©§¦

- rxdÎoFWl mkilrif`,Ll Epin`i £¥¤¨¨¨£©©£¦§
itlKka Ecnl xaMWmdl rEcieWlM §¦¤§¨¨§§¨§¨©¨¤¤¨

oibeECfOd(mdil` milRhPd)rxdl ©¦§©§¦©¦§¨¦£¥¤§¨©
drxR oFbM ,mirbpA miwFl mdl̈¤¦¦§¨¦§©§Ÿ

Klnia`eEWprPWliaWAz` EgwNW ©£¦¤¤¤¤¤§¦§¦¤¨§¤
dxUmdxa` zW`:g dxez ¨¨¥¤©§¨¨

(h).øBàéä éîénî zç÷ìådGd zF`A §¨©§¨¦¥¥©§¨©¤
dMnAW ,mdl fnxddpFW`x`FaYW ¨©¨¤¤§©¨¨¦¨¤¨

didi ,mdilrrxtpd"awdmzEdl`n £¥¤¦§¤¦§¨¥¡¨¨

rxtp `EdÎKExAÎWFcTdWM ,WExiR]¥§¤©¨¨¦§¨
miakFMÎicaFrn`Ed ,rxtp ¥§¥¨¦¦§¨

EidW ,dNgY mzEdl`nmixvOd ¥¡¨¨§¦¨¤¨©¦§¦
l micaFrxdpd,qElip'xF`id' `EdW §¦§¨¨©¦¤©§

`Ed dGd xdPdW itl ,o`M xMfEOd©§¨¨§¦¤©¨¨©¤
,mzF` dIgndlM miwWn Eid EPOn iM ©§©¤¨¦¦¤¨©§¦¨

mdizFcUmktde ,(einin z`).mcl §¥¤©£¨¨¤¥¨§¨
:[oWi i"WxA§©¦¨¨

.'Bâå íénä eéäåo`M xn`p'Eide' §¨©©¦§¤¡©¨§¨
minrt iYW 'Eide'Eide ...miOd Eide] §¨§¥§¨¦§¨©©¦§¨

[...mcl,e,ipira d`xpiMENi`did §¨§¦§¤§¥©¦¦¨¨
xn`p- oFW`xd 'Eide' wxmiOd Eide' ¤¡©©§¨¨¦§¨©©¦

cl xF`id on gTY xW`'zWAIA m- £¤¦©¦©§§¨©©¨¤
ixdip` rnFWdf oFWNnWcFrA £¥¥©£¦¦¨¤¤§

miOd mr ilMd z` fgF` `EdWFciA ¤¥¤©§¦¦©©¦§¨
mdxaME ,mcl mikRdpxn`X dn ¥§¨¤§¨¦§¨©¤¨©

`Ed iM xEaq iziid ,'zWAIA' KM xg ©̀©¨©©¨¤¨¦¦¨¦
siqFdl wx `AWux`l EcxIWM s` ¨©§¦¤©§¤¥§¨¨¤

Eidimix`WpoziiedA(mcM maSnA), ¦§¦§¨¦©£¨¨¨§©¨¨§¨
eiWkr la`ixd ,'Eide' aEW xiMfdW £¨©§¨¤¦§¦§¨£¥



zenyנח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

היה  והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, מּתמֹול, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׁשליחּותֹו:
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום רבה)עֹומד וכל (שמות . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻזה,
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. ב)הּלוי א אהרן.(שמואל הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי "הנגלה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

כ)וכן: נבּואה,(יחזקאל ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ּבארץ להם "ואּודע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נאמרה  t‰.לאהרן „·k∑ בלב"ו לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְֲֶֶַָֹ¿«∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

(àé)Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ
éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà íeNé-éî¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא) ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈

ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה עלי?מי קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑ ׁשּׁשמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒְִֶ

זאת  ּכל עׂשיתי .ה' ִִָָֹ

‚·¯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»¬»

‡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»¬»¬»¿»

dxezd lr eheytk i"yx

dfEpcOlnmd FAW oFkPd onGd lr ¤§©§¥©©§©©¨¤¥
xnFlkE ,mcl miktdpmc Eidi `NW ¤¡¨¦§¨§©¤Ÿ¦§¨

,zWAIa EidIW crFciA mcFrA la` ©¤¦§©©¨¤£¨§¨§¨
min Eidi(n"eviw):i dxez ¦§©¦

(i).'Bâå ìBîzî íbEpcOlaEzMd ©¦§§¦§¨©¨
ÎWFcTd did mini draW lMW¤¨¦§¨¨¦¨¨©¨

dWn z` dYtn `EdÎKExA`EdWM ¨§©¤¤Ÿ¤§¤
eiptl d`xpdpQadSxzIW ,Klil ¦§¤§¨¨©§¤¤¦§©¤¥¥

FzEgilWAEp` oiPnE .drxR l` ¦§¦¤©§Ÿ¦©¦¨
?mini draW KWnp df lMW micnl§¥¦¤¨¤¦§¨¦§¨¨¦

:df wEqtA xn`p KMW,'lFnYn' ¤¨¤¡©§¨¤¦§
'b ixd - 'LxAC f`n' ,'mFWlW'mini ¦§¥¨©¤§£¥¨¦

,o`M mixMfEn'oiOb' dWlWEExn`p §¨¦¨§Ÿ¨©¦¤¤§
f`n mB mWlXn mB lFnYn mB'] o`M̈©¦§©¦¦§Ÿ©¥¨

,['LxAC`xwOAW zFnFwOd lke ©¤§§¨©§¤©¦§¨
- 'mB' mdA xn`PWmd oiiEAxixd - ¤¤¡©¨¤©¦¦¥£¥

caNn sqFp xaC zFAxl mi`A md¥¨¦§©¨¨¨¦§©
aEzMd dAixW oeike ,aEzMA WxFtnd©§¨©¨§¥¨¤¦¨©¨
,minId zWlXn cg` lM lr sqFp mFi¨©¨¤¨¦§¤©¨¦

dXW ixdFzF`l Encw xaM mini £¥¦¨¨¦§¨¨§§
,mFIdiriaXd mFIA cnFr did `Ede ©§¨¨¥©©§¦¦

z`f Fl xn`WMmixaC Wi` `l' - §¤¨©ŸŸ¦§¨¦
'ikp`crFl xn`W eixaC sFqglW' ¨Ÿ¦©§¨¨¤¨©§©

'glWY ciA `p(bi weqt onwl),ixd ¨§©¦§¨£¥
FlCWn d"awd did mini draW¦§¨¨¦¨¨§©§

,axiqe FzEgilW lAwl mixacAcr ¦§¨¦§©¥§¦§¥¥©
Fa dxgW,FR`ef`eilr lAwz` ¤¨¨©§¨¦¥¨¨¤
zEgilXd(x"eny)lke .aExiq lW Fpiipr ©§¦§¨¦§¨¤¥

dfmEXn `Eddid `NWdWndvFx ¤¦¤Ÿ¨¨¤¤
dNEcB lFHildxizi,eig` oxd` lr ¦§¨§¥¨©©£Ÿ¨¦

EPnid lFcb didWmipWA(f ,f oldl d`x), ¤¨¨¨¥¤§¨¦
e`Ed mbxn`PW ,did `iap,a `Îl`eny) §©¨¦¨¨¤¤¡©

(fkxn`Ie ilr l` midl` Wi` `aIe'©¨Ÿ¦¡Ÿ¦¤¥¦©Ÿ¤
'd xn` dM eil`l` izilbp dlbpd ¥¨Ÿ¨©£¦§Ÿ¦§¥¦¤

'mixvnA mzFidA Lia` ziAixaC] ¥¨¦¦§¨§¦§©¦¦§¥
iM Yrci m`d ,odMd ilr l` dpwl ¤̀§¨¨¤¥¦©Ÿ¥©¦¨©§¨¦
,mixvnA Lia` ziA l` dlbp d"awd¦§¨¤¥¨¦§¦§©¦
`Ed inE .[odkl Fl zFidl FA xgaE¨©¦§§Ÿ¥¦

`ld ?odMd ilr lW 'eia` ziA'`Ed ¥¨¦¤¥¦©Ÿ¥£Ÿ
oxd`,dPEdMd zgRWn ia` odMd ©£Ÿ©Ÿ¥£¦¦§©©©§¨

.`iap did oxd`W o`MnokeEpivn ¦¨¤©£Ÿ¨¨¨¦§¥¨¦
l`xUil dxn`PW d`EapÎxaC§©§¨¤¤¤§¨§¦§¨¥
`Ed in WxRzIW ilAn mixvnA§¦§©¦¦§¦¤¦§¨¥¦

:oM `ApzdW `iaPdmdl rcE`e' ©¨¦¤¦§©¥¥¨¦¨©¨¤
mdil` xnF`e 'Fbe mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§¨©£¥¤

EkilWd eipir ivETW Wi`ilENbaE ¦¦¥¥¨©§¦§¦¥

'E`OHY l` mixvn(fÎd ,k l`wfgi) ¦§©¦©¦©¨
,mdl iYxn`e mixvnA mdl izilbp]¦§¥¦¨¤§¦§©¦§¨©§¦¨¤
eipirW zFarFYd z` cg` lM EkilWd©§¦¨¤¨¤©¥¤¥¨
xg` zkll E`OHY l`e ,zFcnFg§§©¦©§¨¤¤©©

miIxvOd ilil`(c"evn)[DzF`e , ¡¦¥©¦§¦¦§¨
,d`Eapinl WxRzp `NW KFYn §¨¦¤Ÿ¦§¨¥§¦

xnFl Wi ,dxn`piM,dxn`p oxd`l ¤¤§¨¥©¦§©£Ÿ¤¤§¨
'ebe 'izlbp dlbp' xn`p eilr xW £̀¤¨¨¤¡©¦§Ÿ¦§¥¦

(`negpz)(i"`a):
.ät ãáë,xnFlMip` zEciakA §©¤§©¦§¥£¦

.xAcn,'xEAiC caM' xn`p did ENi`kE §©¥§¦¨¨¤¡©§©¦
e"ala f"rl oFWlaE(m"`x):`i dxez ¦§©©

(`i).'Bâå ät íN éîlr Fl fnx ¦¨¤§¨©©
:Fnvr dWn lW eizFrxF`nLcOl in §§¨¤¤©§¦¦¤§

WM xAcloFcp ziid(hRWp)iptl §©¥§¤¨¦¨¨¦§¨¦§¥
lr drxtzFcF`ixvOd,YbxdW ©§Ÿ©©¦§¦¤¨©§¨

,eiptl LizFprh xCql wEwf ziide§¨¦¨¨§©¥©£¤§¨¨
did`' dYr mB oM m`e ,''d ikp` `ld'£Ÿ¨Ÿ¦§¦¥©©¨¤§¤

'LiR mr(`"eb): ¦¦
ílà íeNé éî BàxEr F` ...Wxg F` ¦¨¦¥¥¥¦¥

'ebe.:Fl fnx o`M mBdUr inz` ©¨¨©¦¨¨¤
drxtFnMuO`zp `NW ,mN` ©§Ÿ§¦¥¤Ÿ¦§©¥

Lzbixd zevnAxExA otF`A xFfbl §¦§©£¦¨§¦§§¤¨

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי סֹופי ּביד ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הרּבה  ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ .להכניסם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים נאמר רּבי לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

אהרן  "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹּבֹו
אּלא  ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאחי

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה כג)הּוא א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ‰p‰."ּומׁשה ְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹƒ≈
E˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ ‡e‰∑ למצרים ּכׁשּתל.BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא …≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לעדי  אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, הּלב עֹולה על הּנתּון .החׁשן ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

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 eheytk i"yx

Lbxdl hlgEnEeizxWn z`e ,in §¨§¨§§§¤§¨§¨¦
m`UrMErnW `NW ,miWxgahid £¨¨§¥§¦¤Ÿ¨§¥¥

Epiad `leLilr FzFEvAmdilrW §Ÿ¥¦§©¨¤¤£¥¤
,LbxdlmibxFdd oixFhlwRq`lE §¨§§§¦§©§¨¦©§¦

(dbixdd lr miPEnnd)m`Ur in ©§¦©©£¦¨¦£¨¨
FnME`x `NW ,mixErLzF` §¦§¦¤Ÿ¨§

dniAd on YgxAWM(dbixdd mFwn) §¤¨©§¨¦©¦¨§©£¦¨
YhlnpemcIn YlSpe oicn ux`l §¦§©§¨§¤¤¦§¨§¦©§¨¦¨¨

(`"eb):
éëðà àìälM lr daEWYd `id Ff .'d £Ÿ¨Ÿ¦¦©§¨©¨

ikp` `ld :zFxEn`d zFl`XdinXW ©§¥¨££Ÿ¨Ÿ¦¤§¦
,z`f lk iziUr 'dmB oM m`e ¨¦¦¨Ÿ§¦¥©

`dYW iE`x ,drxR l` Ff zEgilWA¦§¦¤©§Ÿ¨¤§¥
Kxcl lrn gilvYW gEhaE KEnq̈¨©¤©§¦©¥©§¤¤

raHd(my)(l"kyn):ai dxez ©¤©
(bi).çìLz ãéa`Ed in xiMfd `l §©¦§¨Ÿ¦§¦¦

:xn` `N` ,'d glWi xW` gilXd©¨¦©£¤¦§©¤¨¨©
`p glW,gFlWl libx dY`W in ciA §©¨§©¦¤©¨¨¦¦§©

,xaM FzF` YglW xW`e,oxd` `Ede ©£¤¨©§¨§¨§©£Ÿ
d`EapA eil` 'd xaC did xaMW¤§¨¨¨§©¥¨¦§¨

l`xUil(i weqt lirl i"yx d`x)xg` xaC . §¦§¨¥¨¨©¥
`p glW :xaCA Wxtl WiciAgilW ¥§¨¥©¨¨§©¨§©¨¦©

W xg`FzF`gFlWl dvxYlF`bl ©¥¤¦§¤¦§©¦§
ip` d`Fx iM ,cizrA mzF`itFq oi`W ¨¤¨¦¦¤£¦¤¥¦

e ,ux`l mqipkdlitFq oi`zFidl §©§¦¨¨¨¤§¥¦¦§
,cizrl ml`FBxFgal Ll iE`x oM m` £¨¤¨¦¦¥¨§¦§

ixdW ,dYr mB xg` gilWALl Wi §¨¦©©¥©©¨¤£¥¥§
dAxd migElWiPOn xzFi miiE`xd §¦©§¥¨§¦¥¦¤¦

(`"ry ,i"gp):ci dxez
(ci).óà øçiådgxw oA rWFdi iAx ©¦©©©¦§ª©¤¨§¨

lM ,xnF`oFWldxFYAW s`ÎoFxg ¥¨§£©¤©¨
mWFx dUFrmFwn lM ,xnFlM .(oniq) ¤¤¦¨§©¨¨

skiY Epivn 's` oFxg' oFWl xn`PW¤¤¡©§£©¨¦¥¤
E`AW ,dtifPd ixaC F` WpFrd Edn©¨¤¦§¥©§¦¨¤¨

s`d oFxgn d`vFzMe ,ENi`dfxEn`d §¨¨¥£¨©§¦¤¨¨
o`MEpivn `le ,mWFx FA xn`p `l ¨Ÿ¤¡©¤§Ÿ¨¦

WpFr `AWdWnlFzF` iciÎlr ¤¨¤§¤©§¥
.oFxg.KM lr Wprp `NW rnWnxn` ¨©§©¤Ÿ¤¡©©¨¨©

,mWFx FA xn`p EfA s` ,iqFi iAx Fl©¦¥©§¤¡©¤
:Fl xn` cIn ixdWLig` oxd` `ld' ¤£¥¦¨¨©£Ÿ©£Ÿ¨¦

'ieNdoxd` `ld ,'ieNd' Edn ike ;'ebe ©¥¦§¦©©¥¦£Ÿ©£Ÿ
KM `N` ?dIell `le dPEdkl crFp©¦§¨§Ÿ¦§¦¨¤¨¨
Klil dSxzn ziid ENi` :Fl xn`̈©¦¨¦¨¦§©¤¥¥
,z`fA mB EPnid lFcB ziid izEgilWA¦§¦¦¨¦¨¨¥¤©§Ÿ

W`Ed`le iel zFidl cizr did ¤¨¨¨¦¦§¥¦§Ÿ
z`vl xnF` iziid dPEdMde ,odkŸ¥§©§¨¨¦¦¥¨¥

,LOnla``N` ,ok didi `l dYrn ¦§£¨¥©¨Ÿ¦§¤¥¤¨
,ieNd dY`e odk didi `Ed`Ede ¦§¤Ÿ¥§©¨©¥¦§

xn`PW(ci ,bk `ÎminidÎixac)Wi` dWnE' ¤¤¡©Ÿ¤¦
'ieNd haW lr E`xTi eipA midl`d̈¡Ÿ¦¨¨¦¨§©¥¤©¥¦

(.aw migaf)(my i"yx):
.Eúàø÷ì àöBé àeä äpäxn`W s` ¦¥¥¦§¨¤©¤¨©

eiWkr FzpeEM oi` ,'dPd' oFWl Fl§¦¥¥©¨¨©§¨
`N` ,WOnmixvnl KlYWMxg`l - ©¨¤¨§¤¥¥§¦§¨¦§©©

LYW` z` zgwl LpzFg l` aEWYW¤¨¤¤§¨©©¤¦§§
Lz`xwl oxd` `vi f` - LipaE(l"kyn): ¨¤¨¥¥©£Ÿ¦§¨§

.Baìa çîNå Eàøåk `lit §¨£§¨©§¦Ÿ§¦
xEaq dY`Woxd` lr`dIW ¤©¨¨©©£Ÿ¤§¥

dNEcbl dlFr dY`W Lilr ciRwn©§¦¨¤¤©¨¤¦§¨
(i weqt lirl i"yx d`x),dAxC` `N` ,¤¨©§©¨

gnUi z`f Lzlrn z` d`xIWM§¤¦§¤¤©£¨§Ÿ¦§©
,FAlAmXnE,Ff dCn xkUA -dkf §¦¦¨¦§©¦¨¨¨
xd`icrl o(hiWkY)oEzPd oWgd ©£Ÿ©£¦©§¦©Ÿ¤©¨

,aNd lrxn`PW FnM(l ,gk zeny) ©©¥§¤¤¡©
'oxd` al lr Eide'(.hlw zay)zeyxc) §¨©¥©£Ÿ

(o"xd:eh dxez



נט zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

היה  והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, מּתמֹול, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׁשליחּותֹו:
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום רבה)עֹומד וכל (שמות . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻזה,
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. ב)הּלוי א אהרן.(שמואל הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי "הנגלה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

כ)וכן: נבּואה,(יחזקאל ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ּבארץ להם "ואּודע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נאמרה  t‰.לאהרן „·k∑ בלב"ו לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְֲֶֶַָֹ¿«∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

(àé)Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ
éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà íeNé-éî¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא) ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈

ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה עלי?מי קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑ ׁשּׁשמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒְִֶ

זאת  ּכל עׂשיתי .ה' ִִָָֹ

‚·¯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»¬»

‡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»¬»¬»¿»

dxezd lr eheytk i"yx

dfEpcOlnmd FAW oFkPd onGd lr ¤§©§¥©©§©©¨¤¥
xnFlkE ,mcl miktdpmc Eidi `NW ¤¡¨¦§¨§©¤Ÿ¦§¨

,zWAIa EidIW crFciA mcFrA la` ©¤¦§©©¨¤£¨§¨§¨
min Eidi(n"eviw):i dxez ¦§©¦

(i).'Bâå ìBîzî íbEpcOlaEzMd ©¦§§¦§¨©¨
ÎWFcTd did mini draW lMW¤¨¦§¨¨¦¨¨©¨

dWn z` dYtn `EdÎKExA`EdWM ¨§©¤¤Ÿ¤§¤
eiptl d`xpdpQadSxzIW ,Klil ¦§¤§¨¨©§¤¤¦§©¤¥¥

FzEgilWAEp` oiPnE .drxR l` ¦§¦¤©§Ÿ¦©¦¨
?mini draW KWnp df lMW micnl§¥¦¤¨¤¦§¨¦§¨¨¦

:df wEqtA xn`p KMW,'lFnYn' ¤¨¤¡©§¨¤¦§
'b ixd - 'LxAC f`n' ,'mFWlW'mini ¦§¥¨©¤§£¥¨¦

,o`M mixMfEn'oiOb' dWlWEExn`p §¨¦¨§Ÿ¨©¦¤¤§
f`n mB mWlXn mB lFnYn mB'] o`M̈©¦§©¦¦§Ÿ©¥¨

,['LxAC`xwOAW zFnFwOd lke ©¤§§¨©§¤©¦§¨
- 'mB' mdA xn`PWmd oiiEAxixd - ¤¤¡©¨¤©¦¦¥£¥

caNn sqFp xaC zFAxl mi`A md¥¨¦§©¨¨¨¦§©
aEzMd dAixW oeike ,aEzMA WxFtnd©§¨©¨§¥¨¤¦¨©¨
,minId zWlXn cg` lM lr sqFp mFi¨©¨¤¨¦§¤©¨¦

dXW ixdFzF`l Encw xaM mini £¥¦¨¨¦§¨¨§§
,mFIdiriaXd mFIA cnFr did `Ede ©§¨¨¥©©§¦¦

z`f Fl xn`WMmixaC Wi` `l' - §¤¨©ŸŸ¦§¨¦
'ikp`crFl xn`W eixaC sFqglW' ¨Ÿ¦©§¨¨¤¨©§©

'glWY ciA `p(bi weqt onwl),ixd ¨§©¦§¨£¥
FlCWn d"awd did mini draW¦§¨¨¦¨¨§©§

,axiqe FzEgilW lAwl mixacAcr ¦§¨¦§©¥§¦§¥¥©
Fa dxgW,FR`ef`eilr lAwz` ¤¨¨©§¨¦¥¨¨¤
zEgilXd(x"eny)lke .aExiq lW Fpiipr ©§¦§¨¦§¨¤¥

dfmEXn `Eddid `NWdWndvFx ¤¦¤Ÿ¨¨¤¤
dNEcB lFHildxizi,eig` oxd` lr ¦§¨§¥¨©©£Ÿ¨¦

EPnid lFcb didWmipWA(f ,f oldl d`x), ¤¨¨¨¥¤§¨¦
e`Ed mbxn`PW ,did `iap,a `Îl`eny) §©¨¦¨¨¤¤¡©

(fkxn`Ie ilr l` midl` Wi` `aIe'©¨Ÿ¦¡Ÿ¦¤¥¦©Ÿ¤
'd xn` dM eil`l` izilbp dlbpd ¥¨Ÿ¨©£¦§Ÿ¦§¥¦¤

'mixvnA mzFidA Lia` ziAixaC] ¥¨¦¦§¨§¦§©¦¦§¥
iM Yrci m`d ,odMd ilr l` dpwl ¤̀§¨¨¤¥¦©Ÿ¥©¦¨©§¨¦
,mixvnA Lia` ziA l` dlbp d"awd¦§¨¤¥¨¦§¦§©¦
`Ed inE .[odkl Fl zFidl FA xgaE¨©¦§§Ÿ¥¦

`ld ?odMd ilr lW 'eia` ziA'`Ed ¥¨¦¤¥¦©Ÿ¥£Ÿ
oxd`,dPEdMd zgRWn ia` odMd ©£Ÿ©Ÿ¥£¦¦§©©©§¨

.`iap did oxd`W o`MnokeEpivn ¦¨¤©£Ÿ¨¨¨¦§¥¨¦
l`xUil dxn`PW d`EapÎxaC§©§¨¤¤¤§¨§¦§¨¥
`Ed in WxRzIW ilAn mixvnA§¦§©¦¦§¦¤¦§¨¥¦

:oM `ApzdW `iaPdmdl rcE`e' ©¨¦¤¦§©¥¥¨¦¨©¨¤
mdil` xnF`e 'Fbe mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§¨©£¥¤

EkilWd eipir ivETW Wi`ilENbaE ¦¦¥¥¨©§¦§¦¥

'E`OHY l` mixvn(fÎd ,k l`wfgi) ¦§©¦©¦©¨
,mdl iYxn`e mixvnA mdl izilbp]¦§¥¦¨¤§¦§©¦§¨©§¦¨¤
eipirW zFarFYd z` cg` lM EkilWd©§¦¨¤¨¤©¥¤¥¨
xg` zkll E`OHY l`e ,zFcnFg§§©¦©§¨¤¤©©

miIxvOd ilil`(c"evn)[DzF`e , ¡¦¥©¦§¦¦§¨
,d`Eapinl WxRzp `NW KFYn §¨¦¤Ÿ¦§¨¥§¦

xnFl Wi ,dxn`piM,dxn`p oxd`l ¤¤§¨¥©¦§©£Ÿ¤¤§¨
'ebe 'izlbp dlbp' xn`p eilr xW £̀¤¨¨¤¡©¦§Ÿ¦§¥¦

(`negpz)(i"`a):
.ät ãáë,xnFlMip` zEciakA §©¤§©¦§¥£¦

.xAcn,'xEAiC caM' xn`p did ENi`kE §©¥§¦¨¨¤¡©§©¦
e"ala f"rl oFWlaE(m"`x):`i dxez ¦§©©

(`i).'Bâå ät íN éîlr Fl fnx ¦¨¤§¨©©
:Fnvr dWn lW eizFrxF`nLcOl in §§¨¤¤©§¦¦¤§

WM xAcloFcp ziid(hRWp)iptl §©¥§¤¨¦¨¨¦§¨¦§¥
lr drxtzFcF`ixvOd,YbxdW ©§Ÿ©©¦§¦¤¨©§¨

,eiptl LizFprh xCql wEwf ziide§¨¦¨¨§©¥©£¤§¨¨
did`' dYr mB oM m`e ,''d ikp` `ld'£Ÿ¨Ÿ¦§¦¥©©¨¤§¤

'LiR mr(`"eb): ¦¦
ílà íeNé éî BàxEr F` ...Wxg F` ¦¨¦¥¥¥¦¥

'ebe.:Fl fnx o`M mBdUr inz` ©¨¨©¦¨¨¤
drxtFnMuO`zp `NW ,mN` ©§Ÿ§¦¥¤Ÿ¦§©¥

Lzbixd zevnAxExA otF`A xFfbl §¦§©£¦¨§¦§§¤¨

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי סֹופי ּביד ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הרּבה  ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ .להכניסם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים נאמר רּבי לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

אהרן  "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹּבֹו
אּלא  ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאחי

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה כג)הּוא א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ‰p‰."ּומׁשה ְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹƒ≈
E˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ ‡e‰∑ למצרים ּכׁשּתל.BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא …≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לעדי  אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, הּלב עֹולה על הּנתּון .החׁשן ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

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 eheytk i"yx

Lbxdl hlgEnEeizxWn z`e ,in §¨§¨§§§¤§¨§¨¦
m`UrMErnW `NW ,miWxgahid £¨¨§¥§¦¤Ÿ¨§¥¥

Epiad `leLilr FzFEvAmdilrW §Ÿ¥¦§©¨¤¤£¥¤
,LbxdlmibxFdd oixFhlwRq`lE §¨§§§¦§©§¨¦©§¦

(dbixdd lr miPEnnd)m`Ur in ©§¦©©£¦¨¦£¨¨
FnME`x `NW ,mixErLzF` §¦§¦¤Ÿ¨§

dniAd on YgxAWM(dbixdd mFwn) §¤¨©§¨¦©¦¨§©£¦¨
YhlnpemcIn YlSpe oicn ux`l §¦§©§¨§¤¤¦§¨§¦©§¨¦¨¨

(`"eb):
éëðà àìälM lr daEWYd `id Ff .'d £Ÿ¨Ÿ¦¦©§¨©¨

ikp` `ld :zFxEn`d zFl`XdinXW ©§¥¨££Ÿ¨Ÿ¦¤§¦
,z`f lk iziUr 'dmB oM m`e ¨¦¦¨Ÿ§¦¥©

`dYW iE`x ,drxR l` Ff zEgilWA¦§¦¤©§Ÿ¨¤§¥
Kxcl lrn gilvYW gEhaE KEnq̈¨©¤©§¦©¥©§¤¤

raHd(my)(l"kyn):ai dxez ©¤©
(bi).çìLz ãéa`Ed in xiMfd `l §©¦§¨Ÿ¦§¦¦

:xn` `N` ,'d glWi xW` gilXd©¨¦©£¤¦§©¤¨¨©
`p glW,gFlWl libx dY`W in ciA §©¨§©¦¤©¨¨¦¦§©

,xaM FzF` YglW xW`e,oxd` `Ede ©£¤¨©§¨§¨§©£Ÿ
d`EapA eil` 'd xaC did xaMW¤§¨¨¨§©¥¨¦§¨

l`xUil(i weqt lirl i"yx d`x)xg` xaC . §¦§¨¥¨¨©¥
`p glW :xaCA Wxtl WiciAgilW ¥§¨¥©¨¨§©¨§©¨¦©

W xg`FzF`gFlWl dvxYlF`bl ©¥¤¦§¤¦§©¦§
ip` d`Fx iM ,cizrA mzF`itFq oi`W ¨¤¨¦¦¤£¦¤¥¦

e ,ux`l mqipkdlitFq oi`zFidl §©§¦¨¨¨¤§¥¦¦§
,cizrl ml`FBxFgal Ll iE`x oM m` £¨¤¨¦¦¥¨§¦§

ixdW ,dYr mB xg` gilWALl Wi §¨¦©©¥©©¨¤£¥¥§
dAxd migElWiPOn xzFi miiE`xd §¦©§¥¨§¦¥¦¤¦

(`"ry ,i"gp):ci dxez
(ci).óà øçiådgxw oA rWFdi iAx ©¦©©©¦§ª©¤¨§¨

lM ,xnF`oFWldxFYAW s`ÎoFxg ¥¨§£©¤©¨
mWFx dUFrmFwn lM ,xnFlM .(oniq) ¤¤¦¨§©¨¨

skiY Epivn 's` oFxg' oFWl xn`PW¤¤¡©§£©¨¦¥¤
E`AW ,dtifPd ixaC F` WpFrd Edn©¨¤¦§¥©§¦¨¤¨

s`d oFxgn d`vFzMe ,ENi`dfxEn`d §¨¨¥£¨©§¦¤¨¨
o`MEpivn `le ,mWFx FA xn`p `l ¨Ÿ¤¡©¤§Ÿ¨¦

WpFr `AWdWnlFzF` iciÎlr ¤¨¤§¤©§¥
.oFxg.KM lr Wprp `NW rnWnxn` ¨©§©¤Ÿ¤¡©©¨¨©

,mWFx FA xn`p EfA s` ,iqFi iAx Fl©¦¥©§¤¡©¤
:Fl xn` cIn ixdWLig` oxd` `ld' ¤£¥¦¨¨©£Ÿ©£Ÿ¨¦

'ieNdoxd` `ld ,'ieNd' Edn ike ;'ebe ©¥¦§¦©©¥¦£Ÿ©£Ÿ
KM `N` ?dIell `le dPEdkl crFp©¦§¨§Ÿ¦§¦¨¤¨¨
Klil dSxzn ziid ENi` :Fl xn`̈©¦¨¦¨¦§©¤¥¥
,z`fA mB EPnid lFcB ziid izEgilWA¦§¦¦¨¦¨¨¥¤©§Ÿ

W`Ed`le iel zFidl cizr did ¤¨¨¨¦¦§¥¦§Ÿ
z`vl xnF` iziid dPEdMde ,odkŸ¥§©§¨¨¦¦¥¨¥

,LOnla``N` ,ok didi `l dYrn ¦§£¨¥©¨Ÿ¦§¤¥¤¨
,ieNd dY`e odk didi `Ed`Ede ¦§¤Ÿ¥§©¨©¥¦§

xn`PW(ci ,bk `ÎminidÎixac)Wi` dWnE' ¤¤¡©Ÿ¤¦
'ieNd haW lr E`xTi eipA midl`d̈¡Ÿ¦¨¨¦¨§©¥¤©¥¦

(.aw migaf)(my i"yx):
.Eúàø÷ì àöBé àeä äpäxn`W s` ¦¥¥¦§¨¤©¤¨©

eiWkr FzpeEM oi` ,'dPd' oFWl Fl§¦¥¥©¨¨©§¨
`N` ,WOnmixvnl KlYWMxg`l - ©¨¤¨§¤¥¥§¦§¨¦§©©

LYW` z` zgwl LpzFg l` aEWYW¤¨¤¤§¨©©¤¦§§
Lz`xwl oxd` `vi f` - LipaE(l"kyn): ¨¤¨¥¥©£Ÿ¦§¨§

.Baìa çîNå Eàøåk `lit §¨£§¨©§¦Ÿ§¦
xEaq dY`Woxd` lr`dIW ¤©¨¨©©£Ÿ¤§¥

dNEcbl dlFr dY`W Lilr ciRwn©§¦¨¤¤©¨¤¦§¨
(i weqt lirl i"yx d`x),dAxC` `N` ,¤¨©§©¨
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(o"xd:eh dxez



zenyס zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל לּדּבּור,ידּבר הּסמּוכים ולהם ולכם ולֹו ולי ל ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הם  "על" לׁשֹון ÙÏ‰.ׁשּכּלם 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¤¨«Ÿ«Ÿ

ß zah f"i iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤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§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו אם ּכי מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, וׁשבעה לּטל מכילתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו .ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶֶָ

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב (נדרים והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.סד)

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 eheytk i"yx

(fh)Eì àeä øaãå'Ll' .mrd l` §¦¤§¤¨¨§
o`M FWExiR,'LliaWA',xnFlMxAci ¥¨¦§¦§§©§©¥

oxd`mrd l`.LnFwnAoi` la` ©£Ÿ¤¨¨¦§§£¨¥
ixdW ,'Lil`' xAci `EdW FWxtl§¨§¤§©¥¥¤¤£¥

.'mrd l`' xn`pE`xwnlr gikFi df ¤¡©¤¨¨¦§¨¤¦©©
'mdl'e 'mkl'e 'Fl'e 'il'e 'Ll' lM̈§§¦§§¨¤§¨¤

l mikEnQdoFWl'xEAc'xAiC' oFbM - ©§¦¦§¦§¦¥
,'mdl xAiC' F` 'Fl xAiC' ,'ilWoi` ¦¦¥¦¥¨¤¤¥
`N` ,ipFlR l` xAiCW mWExiRmNEM ¥¨¤¦¥¤§¦¤¨¨

md 'lr' oFWlFprnl xnFlM - §©¥§©§©£
ipFlR lW Fpiipr xEaraEi"yx d`x) ©£¦§¨¤§¦

(eh ,gk ziy`xa(m"`x):
.äôì El äéäéLl didi `Eduilnl ¦§¤§§¤¦§¤§§¥¦

z` Wxtnde xiAqOd (onBxEzn)§§§¨©©§¦§©§¨¥¤

;LixaC,dR cak dY`W itlKkitl §¨¤§¦¤©¨§©¤§¦¨
dtl Ll `Ed didi(z"ti): ¦§¤§§¤

.íéäìàìFl didY dY` :FWExiRaxl ¥Ÿ¦¥©¨¦§¤§©
xUlE,(oFc`)Fnvrn xaC dUri `NW §¨¨¤Ÿ©£¤¨¨¥©§

wEqRd lr i"Wx d`x] LzevnA `N ¤̀¨§¦§¨§§¥©¦©©¨
(a ,e ziy`xa)lM - 'midl`d ipa E`xIe'©¦§§¥¨¡Ÿ¦¨

dfe ,'zExn' oFWl `xwOAW midl ¡̀Ÿ¦¤©¦§¨§¨§¤
['midl`l FN didY dY`e' :gikFi¦©§©¨¦§¤¥Ÿ¦

(m"ayx):fi dxez
(gi).BðúBç øúé ìà áLiålFHil ©¨¨¤¤¤§¦

EPOnzEWxmixvnl KlilixdW , ¦¤§¥¥§¦§©¦¤£¥
Fl rAWpFpzFgliM oicOn fEfi `NW) ¦§©§§¤Ÿ¨¦¦§¨¦

(FzEWxA m`(.dq mixcp)zFnW draWe . ¦¦§§¦§¨¥
Fl Eid:od EN`e ,dWn lW FpzFgl ¨§§¤¤§¥¥

,xag ,aaFg ,ipiw ,Fxzi ,xzi ,l`Erx§¥¤¤¦§¥¦¨¤¤
l`ihER(`zlikn):i dxezh ¦¥

(hi)íéLðàä ìk eúî ékmiWwand ¦¥¨¨£¨¦©§©§¦
.LWtp z`md inEWwAW miWp`d ¤©§¤¦¥¨£¨¦¤¦§
?FWtp z`EN`,mxia`e ozCipW ¤©§¥¨¨©£¦¨§¥

eilr EpiWld xW` miSPd mixard̈¦§¦©¦¦£¤¦§¦¨¨
ixvOd z` bxdW lr drxtli"yx d`x) §©§Ÿ©¤¨©¤©¦§¦

(ehÎbi ,a lirloiicr mpn`e .d miIgEi §¨§¨£©¦©¦¨
gxw lW FYwElgnA mixMfp md ixdW]¤£¥¥¦§¨¦§©£§¤Ÿ©

(` ,eh xacna),[mdiqkPn EcxIW `N`, ¤¨¤¨§¦¦§¥¤
.znM aEWg iprde,miIpr EUrPXnE §¤¨¦¨§¥¦¤©££¦¦

Eidi `l iM ,mdn `xil Ll oi` aEW¥§¦¨¥¤¦Ÿ¦§
zEklOl mirnWp mdixaC(:f mixcp o"x): ¦§¥¤¦§¨¦©©§

k dxez

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב B‚Â'."עני ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם ּבּמקרא אין .מדקּדקים ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר עלעלעלעל ורורורורֹוֹוֹוֹוכבכבכבכב כ)עניעניעניעני ד, לּטֹול (רש"י רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכ על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגדּלה

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זֹו ּכּכּכּכטענה ראּוי ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוםםםם 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 ולהיֹות ה' ׁשליח להיֹות שם)וכׁשר זכריה .(רש"י ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàøéðôì íúéNòå §¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה E„Èa.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹ

ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד "אׁשר (שמות ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן .ׂשמּתי", ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

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¿««»«»

dxezd lr eheytk i"yx

(k).øBîçä ìò`"dA 'xFngd' xn`p ©©£¤¡©©£§¥
`Ed iM fFnxl ,driciddxFng ©§¦¨¦§¦©£

cgEind:rEcIdeWagW xFngd `Ed ©§¨§©¨©©£¤¨©
wgvi zciwrl mdxa`mMWIe'] ©§¨¨©£¥©¦§¨©©§¥

'Fxng z` WagIe xwAA mdxa ©̀§¨¨©Ÿ¤©©£Ÿ¤£Ÿ
(b ,ak ziy`xa)[`Ede ,xFngdcizrW §©£¤¨¦

,eilr zFlBdl giWOd KlnFnM ¤¤©¨¦©§¦¨¨¨§
xn`PW(h ,h dixkf)oFIv zA c`n iliB' ¤¤¡©¦¦§Ÿ©¦

`Fai KMln dPd milWExi zA irixd̈¦¦©§¨©¦¦¥©§¥¨
...Kl'xFng lr akFxe ipriaxc iwxt) ¨¨¦§¥©£

(`l xfril`(g"n`a):
úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©¨¨©§¨¦§¨¦©¦©Ÿ¤¤

.ähîhEWR zFNErRd xcqAW s` ©¥©¤§¥¤©§¨
EdHn z` dNigY gwNWaW KM xg`e ¤¨©§¦¨¤©¥§©©¨¨

,dGd xcQM aEzMd hwp `l ,mixvnl§¦§©¦Ÿ¨©©¨©¥¤©¤
iMmiwCwEcn xgE`nE mCwEn oi` ¦¥§¨§¨§§¨¦

`xwOAz` xCqn aEzMd oi` - ©¦§¨¥©¨§©¥¤
mzEWgxzd xcq itl `weeC mixaCd©§¨¦©§¨§¦¥¤¦§©£¨
iE`xd xcQd iR lr `N` ,zE`ivOA©§¦¤¨©¦©¥¤¨¨
,o`M xEn`d oFbkE] mpiipr itM mdl̈¤§¦¦§¨¨§¨¨¨

dNigY xTird z` aEzMd xiMfdW¤¦§¦©¨¤¨¦¨§¦¨
KM xg`e ,mixvnl Fzkild `EdW¤£¦¨§¦§©¦§©©¨

[dHOd zgiwl `EdW ltHd(i"`a): ©¨¥¤§¦©©©¤
`k dxez

(`k)ì Ezëìaäîéøöî áeLlM d`x §¤§§¨¦§©§¨§¥¨
miztOd.'Fbeoi` ElNd mixaCA ©Ÿ§¦§©§¨¦©¨¥

`N` ,sqFp iEEiv EdEvn d"awd§©¥¦¨¤¨
xW` z` miIwl FfxfnE FvO`n§©§§¨§§©¥¤£¤
aW LPd xW`M :Fl xnF` Kke ,deEhvp¦§©¨§¨¥©£¤¦§¨

mixvnloM zpn lrW rCKFYn - §¦§©¦©¤©§¨¥¦
Ff dpeEMxFAB `dYW ,KlYuiO`e ©¨¨¥¥¤§¥¦§©¦

aliztFn lM zFUrl izEgilWA ¥¦§¦¦©£¨§©
EPOn `xiz `le ,drxt iptlEdfe , ¦§¥©§Ÿ§Ÿ¦¨¦¤§¤

oY xnFlM ,'miztOd lM d`x' xn`W¤¨©§¥¨©Ÿ§¦§©¥
LzEgilWA uO`zdl LAle LYrC©§§§¦§§¦§©¥¦§¦§

(i"`a ,g"n`a):
Eãéá ézîN øLàiptl mziUre £¤©§¦§¨¤©£¦¨¦§¥

?xAcn aEzMd miztFn dfi`A .drxt©§Ÿ§¥¤§¦©¨§©¥
zFxEn`d zFzF` dWlW lr `lŸ©§Ÿ¨¨£

dlrnl(hÎb miweqt)xn`,oM FlixdW §©§¨¨©¥¤£¥

dEv drxt iptl `lFzF`mzFUrl Ÿ¦§¥©§Ÿ¦¨©£¨
l`xUi iptl `N`icMFl Epin`IW ¤¨¦§¥¦§¨¥§¥¤©£¦

xn`PW FnM](` weqt lirl)`l ode' §¤¤¡©§¥Ÿ
d`xp `l Exn`i iM ...il Epin`i©£¦¦¦Ÿ§Ÿ¦§¨

['d Lil`e ,oNdl s`Epivn `l ¥¤§©§©¨Ÿ¨¦
`N` ,eiptl m`UrWmiztFOd ¤£¨¨§¨¨¤¨©§¦

EN` o`M mixEn`dmiztFn,mixg` ¨£¦¨¥§¦£¥¦
LciA mEUl cizr ip`WLzFEvlE ¤£¦¨¦¨§¨§§©§

didYWM mdilrmixvnAmzFUrl £¥¤§¤¦§¤§¦§©¦©£¨
,drxt iptlFnMxEn`d ztFOd ¦§¥©§Ÿ§©¥¨¨

oNdl(h ,f)drxR mkil` xAci iM' §©¨¦§©¥£¥¤©§Ÿ
'ztFn mkl EpY xn`l.'FbelM oke ¥Ÿ§¨¤¥§§¥¨

('miztFn' miiExw od s`W) zFMOd©©¤©¥§¦§¦
.eiptl zFUrl cizr dY` xW`l`e £¤©¨¨¦©£§¨¨§©

xW`' aizM xW` lr DnzY¦§©©£¤§¦£¤
,'iYnUmiztFn lr ,xar oFWlA ©§¦¦§¨¨©§¦

,cizrA zFUridl mixEn`doMW ¨£¦§¥¨¤¨¦¤¥
FOr xAcYWM ,FrnWn,(drxR mr) ©§¨§¤§©¥¦¦©§Ÿ

onf FzF`A ixd,LciA miYnU xaM £¥§§©§¨©§¦§¨¤
mzFUrl lkEYW(i"gp):ak dxez ¤©©£¨



סי zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל לּדּבּור,ידּבר הּסמּוכים ולהם ולכם ולֹו ולי ל ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הם  "על" לׁשֹון ÙÏ‰.ׁשּכּלם 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¤¨«Ÿ«Ÿ

ß zah f"i iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤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§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו אם ּכי מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, וׁשבעה לּטל מכילתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו .ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶֶָ

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב (נדרים והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.סד)

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 eheytk i"yx

(fh)Eì àeä øaãå'Ll' .mrd l` §¦¤§¤¨¨§
o`M FWExiR,'LliaWA',xnFlMxAci ¥¨¦§¦§§©§©¥

oxd`mrd l`.LnFwnAoi` la` ©£Ÿ¤¨¨¦§§£¨¥
ixdW ,'Lil`' xAci `EdW FWxtl§¨§¤§©¥¥¤¤£¥

.'mrd l`' xn`pE`xwnlr gikFi df ¤¡©¤¨¨¦§¨¤¦©©
'mdl'e 'mkl'e 'Fl'e 'il'e 'Ll' lM̈§§¦§§¨¤§¨¤

l mikEnQdoFWl'xEAc'xAiC' oFbM - ©§¦¦§¦§¦¥
,'mdl xAiC' F` 'Fl xAiC' ,'ilWoi` ¦¦¥¦¥¨¤¤¥
`N` ,ipFlR l` xAiCW mWExiRmNEM ¥¨¤¦¥¤§¦¤¨¨

md 'lr' oFWlFprnl xnFlM - §©¥§©§©£
ipFlR lW Fpiipr xEaraEi"yx d`x) ©£¦§¨¤§¦

(eh ,gk ziy`xa(m"`x):
.äôì El äéäéLl didi `Eduilnl ¦§¤§§¤¦§¤§§¥¦

z` Wxtnde xiAqOd (onBxEzn)§§§¨©©§¦§©§¨¥¤

;LixaC,dR cak dY`W itlKkitl §¨¤§¦¤©¨§©¤§¦¨
dtl Ll `Ed didi(z"ti): ¦§¤§§¤

.íéäìàìFl didY dY` :FWExiRaxl ¥Ÿ¦¥©¨¦§¤§©
xUlE,(oFc`)Fnvrn xaC dUri `NW §¨¨¤Ÿ©£¤¨¨¥©§

wEqRd lr i"Wx d`x] LzevnA `N ¤̀¨§¦§¨§§¥©¦©©¨
(a ,e ziy`xa)lM - 'midl`d ipa E`xIe'©¦§§¥¨¡Ÿ¦¨

dfe ,'zExn' oFWl `xwOAW midl ¡̀Ÿ¦¤©¦§¨§¨§¤
['midl`l FN didY dY`e' :gikFi¦©§©¨¦§¤¥Ÿ¦

(m"ayx):fi dxez
(gi).BðúBç øúé ìà áLiålFHil ©¨¨¤¤¤§¦

EPOnzEWxmixvnl KlilixdW , ¦¤§¥¥§¦§©¦¤£¥
Fl rAWpFpzFgliM oicOn fEfi `NW) ¦§©§§¤Ÿ¨¦¦§¨¦

(FzEWxA m`(.dq mixcp)zFnW draWe . ¦¦§§¦§¨¥
Fl Eid:od EN`e ,dWn lW FpzFgl ¨§§¤¤§¥¥

,xag ,aaFg ,ipiw ,Fxzi ,xzi ,l`Erx§¥¤¤¦§¥¦¨¤¤
l`ihER(`zlikn):i dxezh ¦¥

(hi)íéLðàä ìk eúî ékmiWwand ¦¥¨¨£¨¦©§©§¦
.LWtp z`md inEWwAW miWp`d ¤©§¤¦¥¨£¨¦¤¦§
?FWtp z`EN`,mxia`e ozCipW ¤©§¥¨¨©£¦¨§¥

eilr EpiWld xW` miSPd mixard̈¦§¦©¦¦£¤¦§¦¨¨
ixvOd z` bxdW lr drxtli"yx d`x) §©§Ÿ©¤¨©¤©¦§¦

(ehÎbi ,a lirloiicr mpn`e .d miIgEi §¨§¨£©¦©¦¨
gxw lW FYwElgnA mixMfp md ixdW]¤£¥¥¦§¨¦§©£§¤Ÿ©

(` ,eh xacna),[mdiqkPn EcxIW `N`, ¤¨¤¨§¦¦§¥¤
.znM aEWg iprde,miIpr EUrPXnE §¤¨¦¨§¥¦¤©££¦¦

Eidi `l iM ,mdn `xil Ll oi` aEW¥§¦¨¥¤¦Ÿ¦§
zEklOl mirnWp mdixaC(:f mixcp o"x): ¦§¥¤¦§¨¦©©§

k dxez

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב B‚Â'."עני ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם ּבּמקרא אין .מדקּדקים ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר עלעלעלעל ורורורורֹוֹוֹוֹוכבכבכבכב כ)עניעניעניעני ד, לּטֹול (רש"י רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכ על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגדּלה

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זֹו ּכּכּכּכטענה ראּוי ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוםםםם 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 ולהיֹות ה' ׁשליח להיֹות שם)וכׁשר זכריה .(רש"י ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàøéðôì íúéNòå §¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה E„Èa.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹ

ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד "אׁשר (שמות ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן .ׂשמּתי", ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

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¿««»«»

dxezd lr eheytk i"yx

(k).øBîçä ìò`"dA 'xFngd' xn`p ©©£¤¡©©£§¥
`Ed iM fFnxl ,driciddxFng ©§¦¨¦§¦©£

cgEind:rEcIdeWagW xFngd `Ed ©§¨§©¨©©£¤¨©
wgvi zciwrl mdxa`mMWIe'] ©§¨¨©£¥©¦§¨©©§¥

'Fxng z` WagIe xwAA mdxa ©̀§¨¨©Ÿ¤©©£Ÿ¤£Ÿ
(b ,ak ziy`xa)[`Ede ,xFngdcizrW §©£¤¨¦

,eilr zFlBdl giWOd KlnFnM ¤¤©¨¦©§¦¨¨¨§
xn`PW(h ,h dixkf)oFIv zA c`n iliB' ¤¤¡©¦¦§Ÿ©¦

`Fai KMln dPd milWExi zA irixd̈¦¦©§¨©¦¦¥©§¥¨
...Kl'xFng lr akFxe ipriaxc iwxt) ¨¨¦§¥©£

(`l xfril`(g"n`a):
úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©¨¨©§¨¦§¨¦©¦©Ÿ¤¤

.ähîhEWR zFNErRd xcqAW s` ©¥©¤§¥¤©§¨
EdHn z` dNigY gwNWaW KM xg`e ¤¨©§¦¨¤©¥§©©¨¨

,dGd xcQM aEzMd hwp `l ,mixvnl§¦§©¦Ÿ¨©©¨©¥¤©¤
iMmiwCwEcn xgE`nE mCwEn oi` ¦¥§¨§¨§§¨¦

`xwOAz` xCqn aEzMd oi` - ©¦§¨¥©¨§©¥¤
mzEWgxzd xcq itl `weeC mixaCd©§¨¦©§¨§¦¥¤¦§©£¨
iE`xd xcQd iR lr `N` ,zE`ivOA©§¦¤¨©¦©¥¤¨¨
,o`M xEn`d oFbkE] mpiipr itM mdl̈¤§¦¦§¨¨§¨¨¨

dNigY xTird z` aEzMd xiMfdW¤¦§¦©¨¤¨¦¨§¦¨
KM xg`e ,mixvnl Fzkild `EdW¤£¦¨§¦§©¦§©©¨

[dHOd zgiwl `EdW ltHd(i"`a): ©¨¥¤§¦©©©¤
`k dxez

(`k)ì Ezëìaäîéøöî áeLlM d`x §¤§§¨¦§©§¨§¥¨
miztOd.'Fbeoi` ElNd mixaCA ©Ÿ§¦§©§¨¦©¨¥

`N` ,sqFp iEEiv EdEvn d"awd§©¥¦¨¤¨
xW` z` miIwl FfxfnE FvO`n§©§§¨§§©¥¤£¤
aW LPd xW`M :Fl xnF` Kke ,deEhvp¦§©¨§¨¥©£¤¦§¨

mixvnloM zpn lrW rCKFYn - §¦§©¦©¤©§¨¥¦
Ff dpeEMxFAB `dYW ,KlYuiO`e ©¨¨¥¥¤§¥¦§©¦

aliztFn lM zFUrl izEgilWA ¥¦§¦¦©£¨§©
EPOn `xiz `le ,drxt iptlEdfe , ¦§¥©§Ÿ§Ÿ¦¨¦¤§¤

oY xnFlM ,'miztOd lM d`x' xn`W¤¨©§¥¨©Ÿ§¦§©¥
LzEgilWA uO`zdl LAle LYrC©§§§¦§§¦§©¥¦§¦§

(i"`a ,g"n`a):
Eãéá ézîN øLàiptl mziUre £¤©§¦§¨¤©£¦¨¦§¥

?xAcn aEzMd miztFn dfi`A .drxt©§Ÿ§¥¤§¦©¨§©¥
zFxEn`d zFzF` dWlW lr `lŸ©§Ÿ¨¨£

dlrnl(hÎb miweqt)xn`,oM FlixdW §©§¨¨©¥¤£¥

dEv drxt iptl `lFzF`mzFUrl Ÿ¦§¥©§Ÿ¦¨©£¨
l`xUi iptl `N`icMFl Epin`IW ¤¨¦§¥¦§¨¥§¥¤©£¦

xn`PW FnM](` weqt lirl)`l ode' §¤¤¡©§¥Ÿ
d`xp `l Exn`i iM ...il Epin`i©£¦¦¦Ÿ§Ÿ¦§¨

['d Lil`e ,oNdl s`Epivn `l ¥¤§©§©¨Ÿ¨¦
`N` ,eiptl m`UrWmiztFOd ¤£¨¨§¨¨¤¨©§¦

EN` o`M mixEn`dmiztFn,mixg` ¨£¦¨¥§¦£¥¦
LciA mEUl cizr ip`WLzFEvlE ¤£¦¨¦¨§¨§§©§

didYWM mdilrmixvnAmzFUrl £¥¤§¤¦§¤§¦§©¦©£¨
,drxt iptlFnMxEn`d ztFOd ¦§¥©§Ÿ§©¥¨¨

oNdl(h ,f)drxR mkil` xAci iM' §©¨¦§©¥£¥¤©§Ÿ
'ztFn mkl EpY xn`l.'FbelM oke ¥Ÿ§¨¤¥§§¥¨

('miztFn' miiExw od s`W) zFMOd©©¤©¥§¦§¦
.eiptl zFUrl cizr dY` xW`l`e £¤©¨¨¦©£§¨¨§©

xW`' aizM xW` lr DnzY¦§©©£¤§¦£¤
,'iYnUmiztFn lr ,xar oFWlA ©§¦¦§¨¨©§¦

,cizrA zFUridl mixEn`doMW ¨£¦§¥¨¤¨¦¤¥
FOr xAcYWM ,FrnWn,(drxR mr) ©§¨§¤§©¥¦¦©§Ÿ

onf FzF`A ixd,LciA miYnU xaM £¥§§©§¨©§¦§¨¤
mzFUrl lkEYW(i"gp):ak dxez ¤©©£¨
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(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע Èa∑,ּגדּלה לׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿ƒְְָֻ
פט)ּכמֹו: מכירת (תהלים על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מעׂשו  יעקב ׁשּלקח .הּבכֹורה ְֲֵֵֶַַַָָָֹ

(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa ˙‡ ÁlL∑,אחרֹונה מּכה היא »…«≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ
ּבאּיֹוב: ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו לו)ּובּה "מי (איוב :לפיכ ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אבל  הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכמהּו
ּומתרה  מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ֿ הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּו

לׁשּוב  .ּבֹו ָ

(ãë)Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−
:Búéîä£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
סּכנה  –  לּדר ואצא  אמּול  אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנענׁש

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„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¿¿≈

dxezd lr eheytk i"yx

(ak).äòøt ìà zøîàåFf oi` §¨©§¨¤©§Ÿ¥
l` xn`YW dpFW`xd dxin`d̈£¦¨¨¦¨¤Ÿ©¤
gNWl EPWTaY okl mcFw `N` ,drxR©§Ÿ¤¨¤¨¥§©§¤§©¥©

,l`xUi z`Ewfg FANW rnWYWM ¤¦§¨¥§¤¦§©¤¦¨¨
,gFlWl o`nief` wx.ok Fl xFn` ¦¨¥¦§©©¨¡¥

cviM ,KM dNigY EPWTai `l m`W¤¦Ÿ§©§¤§¦¨¨¥©
`l oiicr ixde ,'FgNWl o`nYe' xn`iŸ©©§¨¥§©§©£¥£©¦Ÿ

o`in(i"`a): ¥¥
éøBëá éðao`M xEn`d 'xFkA' .l`xUi §¦§¦¦§¨¥§¨¨¨

FrnWndNEcB oFWl,zEaiWge ©§¨§§¨©£¦
aEWgd `Ed xFkAdW mWM ,xnFlkE§©§¥¤©§¤¨
l`xUi il miaEWg KM ,mipAd lMn¦¨©¨¦¨£¦¦¦§¨¥

,miOrd lMnFnMxFkA oFWl EpivOW ¦¨¨©¦§¤¨¦§§
Ff zErnWnAEdpY` xFkA ip` s`' : §©§¨©¨¦§¤§¥

'ux` iklnl oFilr(gk ,ht mildz)xaC] ¤§§©§¥¨¤§©
mnFx`e lCb` :KlOd ceC lr d"awd©¨¦©¤¤£©¥©£¥

[miklOd x`W lr xzi ,FzF`Edf . ¨¥©§¨©§¨¦¤
itl `xwOd WExiR:FWxcnE .FhEWt ¥©¦§¨§¦§¦§¨

'xFkA' oFWl `Ed 'l`xUi ixFka ipA'§¦§¦¦§¨¥§§
,WOneo`MElNd mixaCAmzg ©¨§¨©§¨¦©¨¨©

(rawe miMqd)lr `EdÎKExAÎWFcTd ¦§¦§¨©©¨¨©
,eUrn awri gwNW dxFkAd zxikn§¦©©§¨¤¨©©£Ÿ¥¥¨

l`xUi `Ed 'ixFka ipA' ok` iM(b"q x"a): ¦¨¥§¦§¦¦§¨¥

bk dxez
(bk)éìà øîBàå.EoM xnF` dWn ¨©¥¤¤¥¥

:mFwn lW FzEgilWA'ipA z` gNW' ¦§¦¤¨©©¤§¦
'ebe:

âøBä éëðà äpä 'Bâå éða úà çlL©©¤§¦§¦¥¨Ÿ¦¥
.'BâåFfdpFxg` dMn `idzxUrAW §¦©¨©£¨¤©£¤¤

,zFMOdipRn ,dNgz Edxzd DaE ©©¨¦§¨§¦¨¦§¥
dWw `idWd"awd Kxce ,mNEMn ¤¦¨¨¦¨§¤¤

xiYqn Fpi`W ,mirWxA dxzn `EdWM§¤©§¤¨§¨¦¤¥©§¦
WTaOW zEprxERd dxEng dOM mdn¥¤©¨£¨©§¨¤§©¥

,mdilr `iadlxn`PW `Ed dfe §¨¦£¥¤§¤¤¤¡©
aFI`A(ak ,el)aiBUi l` od'FgkAin §¦¤¥©§¦§Ÿ¦

FgFkA oFilrd d"awd] 'dxFn EdFnk̈¤¨¤§§
daFh KxC dxFn EdFnM inE ,lMd lr©©Ÿ¦¨¤¤¤¨
KFYn :FWxtl Wi KMW ,[eizFIxal¦§¦¨¤¨¥§¨§¦
ax FgFMW ,'FgFkA aiBUi l`' `EdW¤¥©§¦§¤©

,Wiprdl'dxFn EdFnk in' Kkitl §©£¦§¦¨¦¨¤
lW FMxC ixdW .mirWxd z` xidfnE©§¦¤¨§¨¦¤£¥©§¤
,Fxiagn mwPdl WTand mceÎxUÄ¨¨¨©§©¥§¦¨¥¥£¥

`EdWeixaC z` milrndNbn Fpi`e ¤©£¦¤§¨¨§¥§©¤
icM ,Fl zFUrl FYrcA xW` z ¤̀£¤§©§©£§¥

WFxiagWTai `NKxC FldlSd ¤£¥Ÿ§©¥¤¤©¨¨
;dnwPd on hlOdlÎWFcTd la` §¦¨¥¦©§¨¨£¨©¨

`EdÎKExA`Ed ixd,FgkA aiBUi ¨£¥©§¦§Ÿ
m` iM FcIn hlOdl zlFki oi`e§¥§¤§¦¨¥¦¨¦¦

eil` FaEWA,(daEWz iciÎlr)Kkitl §¥¨©§¥§¨§¦¨
EdxFn `EdzWxFtnE diElB dxdf`A ¥§©§¨¨§¨§¤¤
Fa dxznExxFrzIW icM:aEWldxez ©§¤§¥¤¦§¥¨

ck
(ck).ïBìna Cøcá éäéåidie :xnFlM ©§¦©¤¤©¨§©©§¦

dWn'd EdWBtIe ,oFlOA KxCA: Ÿ¤©¤¤©¨©¦§§¥
.Búéîä LwáéåK`lOdWTan did ©§©¥£¦©©§¨¨¨§©¥

zindl.dWnlW itloiicrln `N §¨¦§Ÿ¤§¦¤£©¦Ÿ¨
FpA xfril` z`riBd xakE Fl clFPW ¤¡¦¤¤§¤©§¨¦¦©

.FlEnl FPnflXxzPW lremiIwNn §©§§©¤¦§©¥¦§©¥
devOd z`;dzin WpFr WprpEN` ¤©¦§¨¤¡©¤¦¨¥

.dgxw oA rWFdi iAx ixaCxn` `ipY ¦§¥©¦§ª©¤¨§¨©§¨¨©
mFlWe qg ,iqFi iAxlXxzpW xnFl ©¦¥©§¨©¤¦§©¥

i`CeA iM ,devOd on dWn`l ¤¦©¦§¨¦§©©Ÿ
`N` ,lXxzp,lEnl FPnf riBdW oeiM ¦§©¥¤¨¥¨¤¦¦©§©¨

,mixvnl aEWl dEhvp mbexn`cviM : §©¦§©¨¨§¦§©¦¨©¥©
;dUr`lEn`dYrKxCl `v`e ¤¡¤¨©¨§¥¥©¤¤

`ld ?oMn xg`lwFpiYl `id dPMq §©©¦¥£Ÿ©¨¨¦©¦
KxCl z`vlmini dWlW crxg`l ¨¥©¤¤©§Ÿ¨¨¦§©©

;FzlinlEn`dYrddW`e`v` `le ¦¨¨©¨§¤§¤§Ÿ¥¥
KxClmini dWlWixd ?`ixaIW cr ©¤¤§Ÿ¨¨¦©¤©§¦£¥

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy
מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהיא

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי מיתה? נענׁש מה לא)ּומּפני דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
צּפֹורה  הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד הּוא מראׁשֹו הּמילה .ׁשּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

(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∑ «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒ
לי  אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם היית .אּתה ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(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‡∑ חתני «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָ
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
הּמילה  חטא ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמרה
ּכן  ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוחטא

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ּדבר ∑ÏenÏ˙.ׁשּנּוי ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ«…ְֵַַַָָ
ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד יד)הּוא, "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּמילה  ּדם .על ִַַַָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

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¿«««¿»¿

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¿»»«¿»¿«≈

dxezd lr eheytk i"yx

aEW Kl' ipEv `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦©¦¥
'mixvn,`N` .aMrzdl zEWx il oi`e ¦§¨¦§¥¦§§¦§©¥¤¨

.lEn` KM xg`e KxCl `v`Exg`n ¥¥©¤¤§©©¨¨¥©©
obFdM dUrW?dzin Wprp dn ipRn ¤¨¨©¤¦§¥¨¤¡©¦¨

W itlln `l ,oFlOl riBd xW`M §¦¤©£¤¦¦©©¨Ÿ¨
`N` ,cIn FzF`A wQrzPipiipr ¦¨¤¨¦§©¥§¦§§¥
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xfFge ,eikixi creaEWeilbxn FrlFaE §©§¥¨§¥§¥©§¨

mFwn FzF` cre,(dliOd mFwn) §©¨§©¦¨
KM KFYnEW dxFRv dpiaddf lM ¦¨¥¦¨¦¨¤¨¤

`Ed dliOd liaWA(g ,d x"eny):dxez ¦§¦©¦¨
dk

(dk).åéìâøì òbzåEYkilWdz`) ©©©§©§¨¦§¦©¤
(dlxrd xUAdWn lW eilbx iptl §©¨¨§¨¦§¥©§¨¤Ÿ¤

Fl zF`xdlE K`lOd z` zFSxl icM]§¥§©¤©©§¨§©§
[lFOiPW(ipewfg ,m"ayx): ¤¦
øîàzådxFRv:DpA lr ©Ÿ¤¦¨©§¨

.éì äzà íéîc ïúç ékl` dxn` KM ¦£©¨¦©¨¦¨¨§¨¤
:DpAozgd zFidl mxFb ziid dY` §¨©¨¨¦¨¥¦§¤¨¨

iNWxW` 'minC KEtW ozg' (ilrA) ¤¦©§¦£©§¨¦£¤
Lilr gvxp,(LizFcF`)dzid ENi`kE ¦§©¨¤¤§¦¨§¨

zxnF`,il dY` iWi` bxFd :,LllbA ¤¤¥¦¦©¨¦¦§¨§
Lzlin zeevn xgi`W lr(z"yn):dxez ©¤¥©¦§©¦¨§

ek
(ek)óøiådRxd skiY .EpOnK`lOd ©¦¤¦¤¥¤¦§¨©©§¨

lrW dpiad f` ;EPOndevn mEIw ¦¤¨¥¦¨¤©¦¦§¨
.Fbxdl `A dliOddid df lM ,xnFlM ©¦¨¨§¨§§©¨¤¨¨

K` ,devOd z` miIwie lEnIW icM wx©§¥¤¨¦©¥¤©¦§¨©
xard lr FWiprdl K`lOd `A `lŸ¨©©§¨§©£¦©¤¨¨
oeiM ixdW ,eiWkr cr ln `NW¤Ÿ¨©©§¨¤£¥¥¨

cIn EPOn dRxd lFOiPW(`"eb ,`"aix): ¤¦¦§¨¦¤¦¨
.úìenì íéîc ïúç äøîàKFYn ¨§¨£©¨¦©Ÿ¦

,dliOd ici lr EPOn dRxd K`lOdW¤©©§¨¦§¨¦¤©§¥©¦¨
dgkFd Ff ixdWgvxp did ipzgwx £¥¨¨¤£¨¦¨¨¦§©©

,dliOd xaC lr,lEnIW xEarA ©§©©¦¨©£¤¨
dYrn FzFPkl WIW dxn` KkitlE§¦¨¨§¨¤¥§©¥©¨
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z` ElEni m` s` bxdp `dIW dxEaq§¨¤§¥¤¡¨©¦¨¤

oAd(`"eb): ©¥

.úìenìdY` minC ozg xnFlMlr ©Ÿ§©£©¨¦©¨©
.zFlEOd xaCoi` 'zFlEOl' zaize §©©§¥©©¥

`N` 'lEnl' FWExiR,`Ed xaC mW ¥¨¤¨¥¨¨
`EdW `N` ,'dlinl' FnM FWExitE¥§§¦¨¤¨¤

'zFlEnl' :miAx oFWlA(i"`a)c"nNde . ¦§©¦§©¨¤
'zFlEOl' zaiY W`xAWzWOWn ¤§Ÿ¥©©§©¤¤
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'ux`A(b ,ci onwl),drxR' :FWExiRW ¨¨¤¤¥©§Ÿ
mdW ,l`xUi ipA zFcF` lr xn`iŸ©©§¥¦§¨¥¤¥
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(`"eb):fk dxez
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(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע Èa∑,ּגדּלה לׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿ƒְְָֻ
פט)ּכמֹו: מכירת (תהלים על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מעׂשו  יעקב ׁשּלקח .הּבכֹורה ְֲֵֵֶַַַָָָֹ

(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa ˙‡ ÁlL∑,אחרֹונה מּכה היא »…«≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ
ּבאּיֹוב: ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו לו)ּובּה "מי (איוב :לפיכ ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אבל  הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכמהּו
ּומתרה  מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ֿ הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּו

לׁשּוב  .ּבֹו ָ

(ãë)Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−
:Búéîä£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
סּכנה  –  לּדר ואצא  אמּול  אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנענׁש

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„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¿¿≈

dxezd lr eheytk i"yx

(ak).äòøt ìà zøîàåFf oi` §¨©§¨¤©§Ÿ¥
l` xn`YW dpFW`xd dxin`d̈£¦¨¨¦¨¤Ÿ©¤
gNWl EPWTaY okl mcFw `N` ,drxR©§Ÿ¤¨¤¨¥§©§¤§©¥©

,l`xUi z`Ewfg FANW rnWYWM ¤¦§¨¥§¤¦§©¤¦¨¨
,gFlWl o`nief` wx.ok Fl xFn` ¦¨¥¦§©©¨¡¥

cviM ,KM dNigY EPWTai `l m`W¤¦Ÿ§©§¤§¦¨¨¥©
`l oiicr ixde ,'FgNWl o`nYe' xn`iŸ©©§¨¥§©§©£¥£©¦Ÿ

o`in(i"`a): ¥¥
éøBëá éðao`M xEn`d 'xFkA' .l`xUi §¦§¦¦§¨¥§¨¨¨

FrnWndNEcB oFWl,zEaiWge ©§¨§§¨©£¦
aEWgd `Ed xFkAdW mWM ,xnFlkE§©§¥¤©§¤¨
l`xUi il miaEWg KM ,mipAd lMn¦¨©¨¦¨£¦¦¦§¨¥

,miOrd lMnFnMxFkA oFWl EpivOW ¦¨¨©¦§¤¨¦§§
Ff zErnWnAEdpY` xFkA ip` s`' : §©§¨©¨¦§¤§¥

'ux` iklnl oFilr(gk ,ht mildz)xaC] ¤§§©§¥¨¤§©
mnFx`e lCb` :KlOd ceC lr d"awd©¨¦©¤¤£©¥©£¥

[miklOd x`W lr xzi ,FzF`Edf . ¨¥©§¨©§¨¦¤
itl `xwOd WExiR:FWxcnE .FhEWt ¥©¦§¨§¦§¦§¨

'xFkA' oFWl `Ed 'l`xUi ixFka ipA'§¦§¦¦§¨¥§§
,WOneo`MElNd mixaCAmzg ©¨§¨©§¨¦©¨¨©

(rawe miMqd)lr `EdÎKExAÎWFcTd ¦§¦§¨©©¨¨©
,eUrn awri gwNW dxFkAd zxikn§¦©©§¨¤¨©©£Ÿ¥¥¨

l`xUi `Ed 'ixFka ipA' ok` iM(b"q x"a): ¦¨¥§¦§¦¦§¨¥

bk dxez
(bk)éìà øîBàå.EoM xnF` dWn ¨©¥¤¤¥¥

:mFwn lW FzEgilWA'ipA z` gNW' ¦§¦¤¨©©¤§¦
'ebe:

âøBä éëðà äpä 'Bâå éða úà çlL©©¤§¦§¦¥¨Ÿ¦¥
.'BâåFfdpFxg` dMn `idzxUrAW §¦©¨©£¨¤©£¤¤

,zFMOdipRn ,dNgz Edxzd DaE ©©¨¦§¨§¦¨¦§¥
dWw `idWd"awd Kxce ,mNEMn ¤¦¨¨¦¨§¤¤

xiYqn Fpi`W ,mirWxA dxzn `EdWM§¤©§¤¨§¨¦¤¥©§¦
WTaOW zEprxERd dxEng dOM mdn¥¤©¨£¨©§¨¤§©¥

,mdilr `iadlxn`PW `Ed dfe §¨¦£¥¤§¤¤¤¡©
aFI`A(ak ,el)aiBUi l` od'FgkAin §¦¤¥©§¦§Ÿ¦

FgFkA oFilrd d"awd] 'dxFn EdFnk̈¤¨¤§§
daFh KxC dxFn EdFnM inE ,lMd lr©©Ÿ¦¨¤¤¤¨
KFYn :FWxtl Wi KMW ,[eizFIxal¦§¦¨¤¨¥§¨§¦
ax FgFMW ,'FgFkA aiBUi l`' `EdW¤¥©§¦§¤©

,Wiprdl'dxFn EdFnk in' Kkitl §©£¦§¦¨¦¨¤
lW FMxC ixdW .mirWxd z` xidfnE©§¦¤¨§¨¦¤£¥©§¤
,Fxiagn mwPdl WTand mceÎxUÄ¨¨¨©§©¥§¦¨¥¥£¥

`EdWeixaC z` milrndNbn Fpi`e ¤©£¦¤§¨¨§¥§©¤
icM ,Fl zFUrl FYrcA xW` z ¤̀£¤§©§©£§¥

WFxiagWTai `NKxC FldlSd ¤£¥Ÿ§©¥¤¤©¨¨
;dnwPd on hlOdlÎWFcTd la` §¦¨¥¦©§¨¨£¨©¨

`EdÎKExA`Ed ixd,FgkA aiBUi ¨£¥©§¦§Ÿ
m` iM FcIn hlOdl zlFki oi`e§¥§¤§¦¨¥¦¨¦¦

eil` FaEWA,(daEWz iciÎlr)Kkitl §¥¨©§¥§¨§¦¨
EdxFn `EdzWxFtnE diElB dxdf`A ¥§©§¨¨§¨§¤¤
Fa dxznExxFrzIW icM:aEWldxez ©§¤§¥¤¦§¥¨

ck
(ck).ïBìna Cøcá éäéåidie :xnFlM ©§¦©¤¤©¨§©©§¦

dWn'd EdWBtIe ,oFlOA KxCA: Ÿ¤©¤¤©¨©¦§§¥
.Búéîä LwáéåK`lOdWTan did ©§©¥£¦©©§¨¨¨§©¥

zindl.dWnlW itloiicrln `N §¨¦§Ÿ¤§¦¤£©¦Ÿ¨
FpA xfril` z`riBd xakE Fl clFPW ¤¡¦¤¤§¤©§¨¦¦©

.FlEnl FPnflXxzPW lremiIwNn §©§§©¤¦§©¥¦§©¥
devOd z`;dzin WpFr WprpEN` ¤©¦§¨¤¡©¤¦¨¥

.dgxw oA rWFdi iAx ixaCxn` `ipY ¦§¥©¦§ª©¤¨§¨©§¨¨©
mFlWe qg ,iqFi iAxlXxzpW xnFl ©¦¥©§¨©¤¦§©¥

i`CeA iM ,devOd on dWn`l ¤¦©¦§¨¦§©©Ÿ
`N` ,lXxzp,lEnl FPnf riBdW oeiM ¦§©¥¤¨¥¨¤¦¦©§©¨

,mixvnl aEWl dEhvp mbexn`cviM : §©¦§©¨¨§¦§©¦¨©¥©
;dUr`lEn`dYrKxCl `v`e ¤¡¤¨©¨§¥¥©¤¤

`ld ?oMn xg`lwFpiYl `id dPMq §©©¦¥£Ÿ©¨¨¦©¦
KxCl z`vlmini dWlW crxg`l ¨¥©¤¤©§Ÿ¨¨¦§©©

;FzlinlEn`dYrddW`e`v` `le ¦¨¨©¨§¤§¤§Ÿ¥¥
KxClmini dWlWixd ?`ixaIW cr ©¤¤§Ÿ¨¨¦©¤©§¦£¥

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy
מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהיא

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי מיתה? נענׁש מה לא)ּומּפני דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
צּפֹורה  הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד הּוא מראׁשֹו הּמילה .ׁשּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

(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∑ «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒ
לי  אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם היית .אּתה ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(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‡∑ חתני «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָ
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
הּמילה  חטא ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמרה
ּכן  ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוחטא

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ּדבר ∑ÏenÏ˙.ׁשּנּוי ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ«…ְֵַַַָָ
ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד יד)הּוא, "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּמילה  ּדם .על ִַַַָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

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¿«««¿»¿

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¿»»«¿»¿«≈

dxezd lr eheytk i"yx

aEW Kl' ipEv `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦©¦¥
'mixvn,`N` .aMrzdl zEWx il oi`e ¦§¨¦§¥¦§§¦§©¥¤¨

.lEn` KM xg`e KxCl `v`Exg`n ¥¥©¤¤§©©¨¨¥©©
obFdM dUrW?dzin Wprp dn ipRn ¤¨¨©¤¦§¥¨¤¡©¦¨

W itlln `l ,oFlOl riBd xW`M §¦¤©£¤¦¦©©¨Ÿ¨
`N` ,cIn FzF`A wQrzPipiipr ¦¨¤¨¦§©¥§¦§§¥

d,dNgY oFlO`zi`cMzkQnA ©¨§¦¨¦§¦¨§©¤¤
mixcp(:`l sc)dUrp K`lOd dide . §¨¦§¨¨©©§¨©£¤

FrlFaE Wgp oinM(dWnl)FW`xn §¦¨¨§§¤¥Ÿ
xfFge ,eikixi creaEWeilbxn FrlFaE §©§¥¨§¥§¥©§¨

mFwn FzF` cre,(dliOd mFwn) §©¨§©¦¨
KM KFYnEW dxFRv dpiaddf lM ¦¨¥¦¨¦¨¤¨¤

`Ed dliOd liaWA(g ,d x"eny):dxez ¦§¦©¦¨
dk

(dk).åéìâøì òbzåEYkilWdz`) ©©©§©§¨¦§¦©¤
(dlxrd xUAdWn lW eilbx iptl §©¨¨§¨¦§¥©§¨¤Ÿ¤

Fl zF`xdlE K`lOd z` zFSxl icM]§¥§©¤©©§¨§©§
[lFOiPW(ipewfg ,m"ayx): ¤¦
øîàzådxFRv:DpA lr ©Ÿ¤¦¨©§¨

.éì äzà íéîc ïúç ékl` dxn` KM ¦£©¨¦©¨¦¨¨§¨¤
:DpAozgd zFidl mxFb ziid dY` §¨©¨¨¦¨¥¦§¤¨¨

iNWxW` 'minC KEtW ozg' (ilrA) ¤¦©§¦£©§¨¦£¤
Lilr gvxp,(LizFcF`)dzid ENi`kE ¦§©¨¤¤§¦¨§¨

zxnF`,il dY` iWi` bxFd :,LllbA ¤¤¥¦¦©¨¦¦§¨§
Lzlin zeevn xgi`W lr(z"yn):dxez ©¤¥©¦§©¦¨§

ek
(ek)óøiådRxd skiY .EpOnK`lOd ©¦¤¦¤¥¤¦§¨©©§¨

lrW dpiad f` ;EPOndevn mEIw ¦¤¨¥¦¨¤©¦¦§¨
.Fbxdl `A dliOddid df lM ,xnFlM ©¦¨¨§¨§§©¨¤¨¨

K` ,devOd z` miIwie lEnIW icM wx©§¥¤¨¦©¥¤©¦§¨©
xard lr FWiprdl K`lOd `A `lŸ¨©©§¨§©£¦©¤¨¨
oeiM ixdW ,eiWkr cr ln `NW¤Ÿ¨©©§¨¤£¥¥¨

cIn EPOn dRxd lFOiPW(`"eb ,`"aix): ¤¦¦§¨¦¤¦¨
.úìenì íéîc ïúç äøîàKFYn ¨§¨£©¨¦©Ÿ¦

,dliOd ici lr EPOn dRxd K`lOdW¤©©§¨¦§¨¦¤©§¥©¦¨
dgkFd Ff ixdWgvxp did ipzgwx £¥¨¨¤£¨¦¨¨¦§©©

,dliOd xaC lr,lEnIW xEarA ©§©©¦¨©£¤¨
dYrn FzFPkl WIW dxn` KkitlE§¦¨¨§¨¤¥§©¥©¨
'minC ozg' `le 'zFlEOl minC ozg'£©¨¦©§Ÿ£©¨¦
dzidWM dNigYn dxn`W FnM ,mzq§¨§¤¨§¨¦§¦¨§¤¨§¨
z` ElEni m` s` bxdp `dIW dxEaq§¨¤§¥¤¡¨©¦¨¤

oAd(`"eb): ©¥

.úìenìdY` minC ozg xnFlMlr ©Ÿ§©£©¨¦©¨©
.zFlEOd xaCoi` 'zFlEOl' zaize §©©§¥©©¥

`N` 'lEnl' FWExiR,`Ed xaC mW ¥¨¤¨¥¨¨
`EdW `N` ,'dlinl' FnM FWExitE¥§§¦¨¤¨¤

'zFlEnl' :miAx oFWlA(i"`a)c"nNde . ¦§©¦§©¨¤
'zFlEOl' zaiY W`xAWzWOWn ¤§Ÿ¥©©§©¤¤

,'lr' oFWlAozg' :xn`p did ENi`kE ¦§©§¦¨¨¤¡©£©
ozg' FrnWOW 'zFlEOd lr minC̈¦©©¤©§¨£©
zF` EpivnE .'dliOd xaC lr minC̈¦©§©©¦¨¨¦

,'lr' mFwnA zWOWn c"nlFnM: ¨¤§©¤¤¦§©§
l`xUi ipal drxR xn`e'md mikap §¨©©§Ÿ¦§¥¦§¨¥§ª¦¥

'ux`A(b ,ci onwl),drxR' :FWExiRW ¨¨¤¤¥©§Ÿ
mdW ,l`xUi ipA zFcF` lr xn`iŸ©©§¥¦§¨¥¤¥

.'ux`A mikEapmBxY qElwpE`ezaiY §¦¨¨¤§§§¦§¥¥©
'minC':'dliOd mC' lr -`ncA' ¨¦©©©¦¨¦§¨

'`pl `pzg aidiz` oicd `YlEdnc¦§§¨¨¥¦§§¥©§¨¨¨
`NW ,ipzg il oYip dliOd mC zEkfA]¦§©©¦¨¦©¦£¨¦¤Ÿ
oFWl eixaC itlE .[dzinA Wprp¤¡©§¦¨§¦§¨¨§
lr aQEn Fpi` o`M xEn`d 'minC'¨¦¨¨¨¥¨©
FpA zlin mC lr `N` ,dWn zbixd£¦©¤¤¨©©¦©§

(`"eb):fk dxez



zenyסד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah g"i ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם רבה)ּכּלם, לא (שמות והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
לאחֹוריהם  החזירם – .יּגׁשּו" ֱֲִִֵֶֶַָָ

(á)Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½
ìíâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà çlL §©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬

:çlLà àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©

(â)ìà eøîàiåýàp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøcìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðé ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא  .מות ֶָ

„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‡¬«»

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¿

dxezd lr eheytk i"yx

ä(`).'Bâå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©¨Ÿ¤§©£Ÿ§
dWn dEhvPW iR lr s`(gi ,b lirl) ©©¦¤¦§©¨¤

z` mB drxt iptl FOr `iadl§¨¦¦¦§¥©§Ÿ©¤
dWn iM o`M aEzMd EpcOln ,mipwGd©§¥¦§©§¥©¨¨¦¤

,E`A mCal oxd`emipwGd la` §©£Ÿ§©¨¨£¨©§¥¦
cg` cg` EhnWpl` mzkild KxcA ¦§§¤¨¤¨§¤¤£¦¨¨¤

drxR,oxd`e dWn ixg`nEide ©§Ÿ¥©£¥Ÿ¤§©£Ÿ§¨
mihrnznE miklFdEhnWPW cr §¦¦§©£¦©¤¦§§

oihlRl EriBdW mcFw mNEkoFnx`l) ¨¤¤¦¦©¨¨¦§©§
,(KlOdzkll E`xIW itlmWipri oR ©¤¤§¦¤¨§¨¤¤¤©£¦¥

.drxRipiqaEdxFY oYn onfArxtp ©§Ÿ§¦©¦§©©©¨¦§©
mdlmW xn`PW ,df oFr lr d"awd ¨¤©¨¤¤¤¡©¨

(a ,ck onwl)FCal dWn WBpe''d l`mde §¦©Ÿ¤§©¤§¥
EWBi `l,'FOr Elri `l mrde Ÿ¦¨§¨¨Ÿ©£¦

Wmxifgdd"awdmdixFg`l ¤¤¡¦¨©£¥¤
,mrd lM x`WM xdd on mwigxdl§©§¦¨¦¨¨¦§¨¨¨¨
m`FaA dWn l` Etxhvp `NW mEXn¦¤Ÿ¦§¨§¤¤§¨

drxt iptl(x"eny)(i"gp):a dxez ¦§¥©§Ÿ
(b)eðòbôé ïto`M .axga F` xaCA ¤¦§¨¥©¤¤¤¨¤¨

deEhvp xW` z` dWn miIwxidfdl ¦¥¤¤£¤¦§©¨§©§¦

Fl diEtSd zeeOd zMn lr drxR z ¤̀©§Ÿ©©©©¨¤©§¨
xn`PW FnM](bk ,c lirl)...'d xn` dM' §¤¤¡©Ÿ¨©

dOle .['LxkA LpA z` bxd ikp` dPd¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¦§§Ÿ¤§¨¨
`lde ,'EprBti oR' Fl Exn`'LrBti oR' ¨§¤¦§¨¥©£Ÿ¤¦§¨£

EwlgW `N` ?xnFl mikixv Eid̈§¦¦©¤¨¤¨§
zEklOl cFakmpFWl z` EPiWe ¨©©§§¦¤§¨

mnvr lr mixAcnM(ipewfg).E'dribR' ¦§©§¦©©§¨§¦¨
`id zen dxwn oFWl Efd`x] §¦§¥¨¤¦§¥

FznbEC(`l ,a `Îmikln)'FYxawE FA rbtE' §¨§©§©§
(fi ak `Îl`eny v"evn d`xe)[(my):c dxez

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(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 פרּוע (שמות "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ונתעב  נרחק ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.הּוא", eÎÏ∑ׁשעּבּוד לכּו מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא .מצרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

(ä)õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤
:íúìáqî íúà ízaLäå§¦§©¤¬Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ הּוא ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.זה  ֶ

(å)-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤
:øîàì åéøèL«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה מצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

(æ)íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−
ìL ìBîúk:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§´¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו ּומיּבׁשין ∑ÌÈ·Ï.אשטובל"א, מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ
ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÌLÏL.אֹותן ÏBÓ˙k∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿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 eheytk i"yx

(c).åéNònî íòä úà eòéøôzdOl ©§¦¤¨¨¦©£¨¨¨
,mYk`lOn mzF` Ewigxze EliCaY©§¦§©§¦¨¦§©§¨

itlWmdmkl oirnFXmY`WM §¦¤¥§¦¨¤§¤©¤
xAcOl d`ivid zFcF` lr mixAcn§©§¦©©§¦¨©¦§¨

,'dl gFAflEmd KM KFYnmixEaq ¦§©©¦¨¥§¦
gEpllHAzdlEoke .dk`lOd on ¨©§¦§©¥¦©§¨¨§¥

:Ff zErnWnA 'drxtd' oFWl Epivn̈¦§©§¨¨§©§¨
...`aY l` mirWx gx`A'l` EdrxR §Ÿ©§¨¦©¨Ÿ§¨¥©

'FA xarY(ehÎci ,c ilyn),FWExiRW ©£¨¤¥
EdwgxFMxCn wgxzd] FA xFarY l`e ©£¥§©©£¦§©¥¦©§

;[zxg` KxcA jle rWxd lWoke ¤¨¨¨§¥§¤¤©¤¤§¥
izvr lk ErxtYe'`l iYgkFze ©¦§§¨£¨¦§©§¦Ÿ

'mzia`(dk ,` my)zxnF` dnkgd] £¦¤©¨§¨¤¤
lM mYwgix :zFIxAl xqEn zgkFzA§©©¨©§¦¦©§¤¨
`l iYgkFY z`e ,DzF` lAwNn izvr£¨¦¦§©¥¨§¤©§¦Ÿ

mrd z` dWn `xIe' oke ;[mzivxiM §¦¤§¥©©§Ÿ¤¤¨¨¦
'`Ed rExt(dk ,al onwl)`hg dUrnA - ¨©§©£¥¥§

`Ed iM mrd z` dWn d`xWM ,lbrd̈¥¤§¤¨¨¤¤¨¨¦
.arzpe wgxpz` ErixtY' o`M s` ¦§¨§¦§¨©¨©§¦¤

EdEwigxY :Fpiipr itl WxRzn 'mrd̈¨¦§¨¥§¦¦§¨©§¦
FYk`lOn EdElHazE(miyxtn): §©§¦§©§

.íëéúBìáñì eëìmkYk`lnl Ekl §§¦§¥¤§¦§©§§¤
;mkiYaA zFUrl mkl WIW,xnFlM ¤¥¨¤©£§¨¥¤§©

.mkNW mkiwqrl Eklla`oi` §§¦§¥¤¤¨¤£¨¥
iM mixvn zFlaql dpeEMdzk`ln ©©¨¨§¦§¦§©¦¦§¤¤

dzid `l mixvnÎcEArWzlHEnlr ¦§¦§©¦Ÿ¨§¨¤¤©
iel lW FhaW.Ll rcze,xaCl di`x ¦§¤¥¦§¥©§§¨¨©¨¨

oxd`e dWn ixdWiel haXn mdW ¤£¥Ÿ¤§©£Ÿ¤¥¦¥¤¥¦
Eid,zEWxa `NW mi`aE mi`vFi`le ¨§¦¨¦¤Ÿ¦§§Ÿ

dcFard zngn mzF` EaMirW Epivn̈¦¤¦§¨¥£©¨£¨
(x"eny):d dxez

(d).õøàä íò äzò íéaø ïäxnFlM ¥©¦©¨©¨¨¤§©
mrd iWp` xRqn dAxzpdcFardW ¦§©¨¦§©©§¥¨¨¤¨£¨

miziAWn mY`e ,mdilr zlHEnmr ¤¤£¥¤§©¤©§¦¦©

milHanE dfM ax;mzFlaQn mzF` ©¨¤§©§¦¨¦¦§¨
`lddf `Ed lFcB cqtd(fi ,d x"eny): £Ÿ¤§¥¨¤

e dxez
(e)íéNâBpä.eixhW z`e mrA ©§¦¨¨§¤Ÿ§¨

ElNd 'miUbFP'd,Eid miIxvn ©§¦©¨¦§¦¦¨
'UbFP'd ;mil`xUi Eid mixhFXde§©§¦¨¦§§¥¦©¥

`Ed,mixhFW dOM lr dPEnncFnrl §¤©©¨§¦©£
,mciwtY z` EniIwIW mdilr£¥¤¤§©§¤©§¦¨

'xhFX'dediddPEnndOM lr §©¥¨¨§¤©©¨
,mil`xUidk`lOd iUFrA zFCxl ¦§§¥¦¦§§¥©§¨¨

(x"eny):f dxez
(f).ïáz`"laehy``Ede .f"rlA ¤¤§©©§

,[d`EaYd zlFqR] WTd on iEUr̈¦©©§¤©§¨
wC dUrPW cr FzF` mikYgn xW`MW¤©£¤§©§¦©¤©£¤©

,'oaY' iExw `Ed KxeeoilaFb Eid §©¨¤¤§¨§¦
(oiWle oiaxrn)hiHd mr FzF`i"yx) §¨§¦§¨¦¦©¦

(.nw zay:



סה zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah g"i ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם רבה)ּכּלם, לא (שמות והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
לאחֹוריהם  החזירם – .יּגׁשּו" ֱֲִִֵֶֶַָָ

(á)Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½
ìíâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà çlL §©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬

:çlLà àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©

(â)ìà eøîàiåýàp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøcìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðé ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא  .מות ֶָ

„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‡¬«»

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¿

dxezd lr eheytk i"yx

ä(`).'Bâå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©¨Ÿ¤§©£Ÿ§
dWn dEhvPW iR lr s`(gi ,b lirl) ©©¦¤¦§©¨¤

z` mB drxt iptl FOr `iadl§¨¦¦¦§¥©§Ÿ©¤
dWn iM o`M aEzMd EpcOln ,mipwGd©§¥¦§©§¥©¨¨¦¤

,E`A mCal oxd`emipwGd la` §©£Ÿ§©¨¨£¨©§¥¦
cg` cg` EhnWpl` mzkild KxcA ¦§§¤¨¤¨§¤¤£¦¨¨¤

drxR,oxd`e dWn ixg`nEide ©§Ÿ¥©£¥Ÿ¤§©£Ÿ§¨
mihrnznE miklFdEhnWPW cr §¦¦§©£¦©¤¦§§

oihlRl EriBdW mcFw mNEkoFnx`l) ¨¤¤¦¦©¨¨¦§©§
,(KlOdzkll E`xIW itlmWipri oR ©¤¤§¦¤¨§¨¤¤¤©£¦¥

.drxRipiqaEdxFY oYn onfArxtp ©§Ÿ§¦©¦§©©©¨¦§©
mdlmW xn`PW ,df oFr lr d"awd ¨¤©¨¤¤¤¡©¨

(a ,ck onwl)FCal dWn WBpe''d l`mde §¦©Ÿ¤§©¤§¥
EWBi `l,'FOr Elri `l mrde Ÿ¦¨§¨¨Ÿ©£¦

Wmxifgdd"awdmdixFg`l ¤¤¡¦¨©£¥¤
,mrd lM x`WM xdd on mwigxdl§©§¦¨¦¨¨¦§¨¨¨¨
m`FaA dWn l` Etxhvp `NW mEXn¦¤Ÿ¦§¨§¤¤§¨

drxt iptl(x"eny)(i"gp):a dxez ¦§¥©§Ÿ
(b)eðòbôé ïto`M .axga F` xaCA ¤¦§¨¥©¤¤¤¨¤¨

deEhvp xW` z` dWn miIwxidfdl ¦¥¤¤£¤¦§©¨§©§¦

Fl diEtSd zeeOd zMn lr drxR z ¤̀©§Ÿ©©©©¨¤©§¨
xn`PW FnM](bk ,c lirl)...'d xn` dM' §¤¤¡©Ÿ¨©

dOle .['LxkA LpA z` bxd ikp` dPd¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¦§§Ÿ¤§¨¨
`lde ,'EprBti oR' Fl Exn`'LrBti oR' ¨§¤¦§¨¥©£Ÿ¤¦§¨£

EwlgW `N` ?xnFl mikixv Eid̈§¦¦©¤¨¤¨§
zEklOl cFakmpFWl z` EPiWe ¨©©§§¦¤§¨

mnvr lr mixAcnM(ipewfg).E'dribR' ¦§©§¦©©§¨§¦¨
`id zen dxwn oFWl Efd`x] §¦§¥¨¤¦§¥

FznbEC(`l ,a `Îmikln)'FYxawE FA rbtE' §¨§©§©§
(fi ak `Îl`eny v"evn d`xe)[(my):c dxez

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(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 פרּוע (שמות "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ונתעב  נרחק ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.הּוא", eÎÏ∑ׁשעּבּוד לכּו מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא .מצרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

(ä)õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤
:íúìáqî íúà ízaLäå§¦§©¤¬Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ הּוא ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.זה  ֶ

(å)-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤
:øîàì åéøèL«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה מצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

(æ)íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−
ìL ìBîúk:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§´¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו ּומיּבׁשין ∑ÌÈ·Ï.אשטובל"א, מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ
ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÌLÏL.אֹותן ÏBÓ˙k∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿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¿≈»
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(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬
ìàìý:eðé ¥«Ÿ¥«

i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עליהם  העבֹודה ּתכּבד למען עּתה ּגם עליהם ּתׂשימּו ÌÈt¯.סכּום Èk∑ אל ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶֶָָָָ

וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים ּכּלן ∑k˙Ó˙.הּבּטלה – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, ותכן ְְְֲִֵֵַַָָָֹ«¿…∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻ
הם  חׁשּבֹון ּבלע"ז ∑ÌÈt¯.לׁשֹון רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה .הּמלאכה ְְֵֶƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
-éøáãa eòLé:ø÷L ¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑:לֹו ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
"יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ּבחּקי ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ"ואׁשעה

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע היה לׁשֹון ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי אל יׁשעּו "ואל לכּתב: נז)לֹו על (ישעיה האדם "יׁשעה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לא)עֹוׂשהּו", יׂשראל",(שם עלֿקדֹוׁש ׁשעּו יז)"ולא ׁשל (שם ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

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
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'cinz(fiw ,hiw mildz)cinY xAc`e] ¨¦©£©¥¨¦

ziide' oke ;[LzxFz ixacAlWnl §¦§¥¨¤§¥§¨¦¨§¨¨
'dpipWle(fl ,gk mixac)oiA xn`p] §¦§¦¨¤¡©¥
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F` ,xwW ixaC:dxvTd KxCA ¦§¥¨¤©¤¤©§¨¨
mNEM zxfB ok iM ,xwW ixac'l'lM - §¦§¥¨¤¦¥¦§©¨¨

daiYd ,'dIpR' oFWNn mrnWOW EN ¥̀¤©§¨¨¦§§¦¨©¥¨
F`] 'lr' F` 'l`' `id dixg`l d`Ad©¨¨§©£¤¨¦¤©
:oFbkE ,['l`' lW xESiw `EdW 'l'§¤¦¤¤§

'EdUFr lr mc`d drWi'(f ,fi diryi) ¦§¤¨¨¨©¥

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה (יחזקאל ּבי"ת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּב",לג) יב)"הּנדּברים ּבמׁשה",(במדבר ואהרן מרים ד)"וּתדּבר ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים "לדּבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
קיט) והבאי (תהלים ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי ."ואדּברה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

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

להיֹות  צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא עבֹודת ּבעניני מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלחסיד
ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה ְְֲֲֲִִַַַָָָָָ"ּתכּבד

(é)íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ ּבזריזּות ליל אּתם Ú¯‚.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים .ׁשהייתם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, ׁשּדבר ∑˜L.לאסף ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְִֵֶַָָ
מקֹומֹות  ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא .הּמתּפּזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

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»«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

dxezd lr eheytk i"yx

;[EdUFr 'd l` mc`d dpti]ErW `le' ¦§¤¨¨¨¤¥§Ÿ¨
'l`xUi WFcw lr(` ,`l my)`iaPd] ©§¦§¨¥©¨¦

mpi`e mixvnA mighFAd z` gikFn¦©¤©§¦§¦§©¦§¥¨
['d l` mipFRl` drWi `le' ; ¦¤§Ÿ¦§¤¤

'zFgAfOd(g ,fi my)mc`d dpti `l] ©¦§§Ÿ¦§¤¨¨¨
.[milil`d zFgAfn l`iz`vn `le ¤¦§§¨¡¦¦§Ÿ¨¨¦

'dIpR' mzErnWOW EN` lkAWEOW §¨¥¤©§¨¨§¦¨¦
lWzF`z"iAdaiYAddkEnq ¤¥©¥¨©§¨

,'xEAC' oFWl xg` la` ,mdixg`l§©£¥¤£¨©©§¦
Mz` x`zn aEzMdWdxAcl wQrzn §¤©¨§¨¥¤©¦§©¥§©¥

xacA,mIEqnz"iA WEOW oFWl ltFp §¨¨§¨¥§¦¥
dixg`NW daiYAmixAcPd' oFbM , ©¥¨¤§©£¤¨§©¦§¨¦

'LA(l ,bl l`wfgi)oxd`e mixn xAcYe' , §©§©¥¦§¨§©£Ÿ
'dWnA(` ,ai xacna)xaFCd K`lOd' , §Ÿ¤©©§¨©¥

'iA(` ,c dixkf)'mA xAcl' ,(hi ,`i mixac), ¦§©¥¨
'LizFcra dxAc`e'(en ,hiw mildz), ©£©§¨§¥¤

,md xEAicA zEwQrzd oFWl mNEMW¤¨§¦§©§§¦¥
dligzOd daiY d`A mdixg`e§©£¥¤¨¨¥¨©©§¦¨

.z"iA WEOiWAErWi l`' ,o`M s` §¦¥©¨©¦§

'xwW ixacA:xEAiC oFWl `Edl` §¦§¥¨¤§¦©
mixAcp EidimiwqFre`eW ixacA ¦§¦§¨¦§§¦§¦§¥¨§

i`ade(lad ixaC)(i"gp):i dxez ©£¨¦§¥¤¤
(`i)ïáz íëì eç÷ eëì ízàiM ... ©¤§§¨¤¤¤¦

zpizp `Ed ,o`M xEn`d 'iM' .rxbp oi ¥̀¦§¨¦¨¨¨§¦©
Ekl :xnFlkE ,mincFTd mixaCl mrh©©©§¨¦©§¦§©§

,oaY hFwll cIn eiWkrmY` mikixvE ©§¨¦¨¦§¤¤§¦¦©¤
- zEfixfA Klilòøâð ïéà ék ¥¥¦§¦¦¥¦§¨

øác íëúãáòîrxbp `NW itl - ¥£Ÿ©§¤¨¨§¦¤Ÿ¦§¨
miUFr mziidW mipal mEkq lMn¦¨§§¥¦¤¡¦¤¦

,mFilrAwPW xEriXd FzF`M `N` §¤¨§©¦¤¦§©
,dpFW`xA mkloYp oaYd zFidA ¨¤¨¦¨¦§©¤¤¦©

oOEfn mkl(okEn),KlOd ziAnKM ¨¤§¨¨¦¥©¤¤¨
,mEkq FzF`n mkl Ezigtd `l eiWkr©§¨Ÿ¦§¦¨¤¥§
EwiRqY `l hFwll cIn EklY `l m`e§¦Ÿ¥¥¦¨¦§Ÿ©§¦

FzFUrl(m"`x):ai dxez ©£
(ai).ïázì L÷ LL÷ìxEn`d 'Ww' §Ÿ¥©©¤¤©¨¨

,WOn Ww `weC FrnWn oi` ,o`M̈¥©§¨©§¨©©¨
zlFqR ibEq lMn Ehwl md ixdW¤£¥¥¨§¦¨¥§¤

darde dWTd zlFqRd oiA ,d`EaYd©§¨¥©§¤©¨¨§¤¨¨
dTCd zlFqRd oiaE ,'Ww' diExTd©§¨©¥©§¤©©¨
Ww oFWl `N` ,'oaY' diExTd dMxde§¨©¨©§¨¤¤¤¨§©
,hwlPd xaC lM FrnWn o`M xEn`d̈¨¨©§¨¨¨¨©¦§¨
WWFwl' aEzMd oFWlE ,oaY ode Ww od¥©§¥¤¤§©¨§¥

:FWExiR 'oaYl Ww,'dtiq` sFq`l' ©©¤¤¥¤¡£¦¨
,'hwl hFwll'dzid mzhiwl lke ¦§¤¤§¨§¦¨¨¨§¨
xnFlM ,'oaYl'KxFvldoaYicM ©¤¤§©§¤©¤¤§¥

KFzA FaxrlhiHdEid oaYd z`] §¨§§©¦¤©¤¤¨
Eid WTd z`e ,`EdW FnM oiaxrn§¨§¦§¤§¤©©¨
Kx oaY FzFUrl oixxFtnE oikYgn§©§¦§§¦©£¤¤©

[wce(.nw zay i"yx i"tr): §©
.L÷`Ed'hETl' oFWliExw `Ede ,lr ©§¦§¨©
mWWTd raHW mEXn ,FhETilxaCW ¥¦¦¤¤©©©¤¨¨

FWWFwl Kixve `Ed xGRzOd©¦§©¥§¨¦§§
`Ed Kkl ,(FhTll)'Ww' iExws` §©§§¨¨©©

zFnFwn x`WAmW xAEcn oi`W ¦§¨§¤¥§¨¨
'WTM Fnlk`i' oFbM] FzhiwlA,eh oldl) ¦§¦¨§Ÿ§¥©©

(f[(m"`x):bi dxez



סז zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬
ìàìý:eðé ¥«Ÿ¥«

i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עליהם  העבֹודה ּתכּבד למען עּתה ּגם עליהם ּתׂשימּו ÌÈt¯.סכּום Èk∑ אל ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶֶָָָָ

וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים ּכּלן ∑k˙Ó˙.הּבּטלה – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, ותכן ְְְֲִֵֵַַָָָֹ«¿…∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻ
הם  חׁשּבֹון ּבלע"ז ∑ÌÈt¯.לׁשֹון רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה .הּמלאכה ְְֵֶƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
-éøáãa eòLé:ø÷L ¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑:לֹו ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
"יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ּבחּקי ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ"ואׁשעה

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע היה לׁשֹון ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי אל יׁשעּו "ואל לכּתב: נז)לֹו על (ישעיה האדם "יׁשעה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לא)עֹוׂשהּו", יׂשראל",(שם עלֿקדֹוׁש ׁשעּו יז)"ולא ׁשל (שם ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

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

dxezd lr eheytk i"yx

.íéðáì,f"rlA y"leeihipa`' mdW §¥¦§©©¤¥©§¥
'oipahiHn miUFrWoazA axFrnd ¦§¨¤¦¦¦©§¨§¤¤

dOgA ozF` oiWAiinEicM §©§¦¨©©¨§¥
,mzFWwdlWielr mzF` miWAiiOW §©§¨§¥¤§©§¦¨©

icioWaMA ozF` oitxFVWmde §¥¤§¦¨©¦§¨§¥
W`d mFgn miXwzn: ¦§©¦¥¨¥

ìL ìBîúk.íBLlFnz`l dpeEMd oi` ¦§¦§¥©©¨¨§¤§
l` :xnFlM `N` ,calA mFWlWe§¦§¦§¨¤¨§©©

oaY mdl oYil EtiqFYmziid xW`M ¦¦¥¨¤¤¤©£¤¡¦¤
miUFrmzcFar zNigY f`ndPd cr ¦¥¨§¦©£¨¨©¥¨

(oexkfd):
eLL÷åFrnWn 'EWWwe' .oaY mdl §Ÿ§¨¤¤¤§Ÿ§©§¨
'Ehwle'zhiwll cgEin Fpi` df oFWl] §¨§¨¤¥§¨¦§¦©

:FnM hwlPd xaC lkl `N` ,calA Ww©¦§¨¤¨§¨¨¨©¦§¨§
'mivr WWFwn'(al ,eh xacna)[(m"`x): §¥¥¦

g dxez
(g)íéðálä úðkúî úàåErxbz `l ... §¤©§Ÿ¤©§¥¦Ÿ¦§§

EpihwY l` xnFlM .EPOnz`mEkq ¦¤§©©©§¦¤§
cg` lk didW mipaNd oFAWg¤§©§¥¦¤¨¨¨¤¨
,mdl oYp oaYd didWM mFil dUFr¤§§¤¨¨©¤¤¦©¨¤

`N`mB mdilr EniUY mEkq FzF` ¤¨§¨¦£¥¤©
,dYr,mnvrA oaYd mihwFl mdWM ©¨§¤¥§¦©¤¤§©§¨
z`fe:mdilr dcFard cAkY ornl §Ÿ§©©¦§©¨£¨£¥¤

.íétøð ék,'miRxp' md dOn WxiR `l ¦¦§¦Ÿ¥©¦©¥¦§¦
miRxp iM oaEn oiprd KFYn K`on ©¦¨¦§¨¨¦¦§¦¦

,md dcFarddiEtx dcFardW oeike ¨£¨¥§¥¨¤¨£¨§¨

,DA milSrznE mciAdpFR mAl Kkl §¨¨¦§©§¦¨§¨¦¨¤
dklp xn`l miwrFve dlHAd l ¤̀©©¨¨§£¦¥Ÿ¥§¨

dgAfp.'Fbe ¦§§¨§
`xwna zepeyld iwecwc x`al xfeg i"yx

:dfoFWl'zpMzn'oke ,o`M xEn`d §©§Ÿ¤¨¨¨§¥
mipal 'okze',oNdl xEn`d(gi weqt), §Ÿ¤§¥¦¨¨§©¨
:miwEqRd oke'zFlilr EpMzp Fle' §¥©§¦§¦§§£¦

(b ,a `Îl`eny)mipnp mc`d iUrn lM]¨©£¥¨¨¨¦§¦
[d"awd iptl'oMEznd sqMd z`' ; ¦§¥¤©¤¤©§¨

(ai ,ai aÎmikln)EpzPW iEpOd sqMd z`]¤©¤¤©¨¤¨§
,[WCwOd ziA oipaloFWl mNEM §¦§©¥©¦§¨¨§

,md oFAWgxaCd mEkq xnFlM ¤§¥§©§©¨¨
FxEriWe: §¦
.íétøðahid fg`p Fpi`W xaC lM ¦§¦¨¨¨¤¥¤¡¨¥¥

xEn`d 'miRxp' oFWlE ,'iEtx' `xwp¦§¨¨§¦§¦¨¨
:FWExiR ,dcFard iAbl o`Mdk`lOd ¨§©¥¨£¨¥©§¨¨

e ,mdn daEfre mcia diEtxmbmd §¨§¨¨§£¨¥¤§©¥
miRxpmiaEfre.dPOnxWTd xnFlM ¦§¦©£¦¦¤¨§©©¤¤

,WNge iEtx `Ed dcFard oiaE mdipiA¥¥¤¥¨£¨¨§©¨
,dPOn xhRdl miWwan mdW itl§¦¤¥§©§¦§¦¨¥¦¤¨

f"rlA y"iixhx(oexkfd):h dxez §©©
(h).ø÷L éøáãa eòLé ìàåoFWl §©¦§§¦§¥¨¤§

iYWA WxRzdl iEUr 'drW'¨Ÿ¨§¦§¨¥¦§¥
'xEAiC' oFWl zg`d :zFiErnWn©§¨¨©©§¦
xacl 'dIpR' oFWNn dIpXde ,KXEnn§¨§©§¦¨¦§§¦¨¦§©
`Ed ,o`M xEn`d 'ErWi' mpn` .dn̈¨§¨¦§¨¨¨

:xnFlkE ,'xEAiC' oFWlEBdi l`e' §¦§©§©¤§
gEx ixacA cinz ExAcielad ixaC) ¦©§¨¦§¦§¥©¦§¥¤¤

(WOn mdA oi`Wdklp xn`l ¤¥¨¤©¨¥Ÿ¥§¨
'dgAfpFl dnFce .Epivn Ff zErnWnA ¦§§¨§¤§©§¨¨¦

:oNdl zF`xwOALiTga drW`e' ©¦§¨§©¨§¤§¨§ª¤
'cinz(fiw ,hiw mildz)cinY xAc`e] ¨¦©£©¥¨¦

ziide' oke ;[LzxFz ixacAlWnl §¦§¥¨¤§¥§¨¦¨§¨¨
'dpipWle(fl ,gk mixac)oiA xn`p] §¦§¦¨¤¡©¥

oiprA ExRqie EggFUi mNEM :zFllTd©§¨¨§£¦©§§¦§©
'dpipWle' zaize ,[LizFxvopinBxzn ¨¤§¥©§¦§¦¨§©§§¦¨

;'irFWlE'oke'xRqie'(g ,gi onwl) §¥§¥©§©¥
:mBxEzn.'irYW`'eoFWl o`M s` §§¨§¦§¨¦©¨§

.`Ed xEAiCxnFl xWt` i`exEn`dW ¦§¦¤§¨©¤¨¨
o`M'ErWi l`e','dIpR' FWExiR ¨§©¦§¥§¦¨

znbEcM'Fbe lad l` 'd rWIe' oFWl §§©§©¦©¤¤¤§
'drW `l Fzgpn l`e oiw l`eziy`xa) §¤©¦§¤¦§¨Ÿ¨¨

(c ,czgpn l`e ,lad zgpn l` 'd dpR]¨¨¤¦§©¤¤§¤¦§©
,[dpR `l oiwWxtlEdf iR lr'l`e ©¦Ÿ¨¨§¨¥©¦¤§©

ErWi'xwW ixacA-m`W ,'Epti l`' ¦§§¦§¥¨¤©¦§¤¦
'l`' ErWi l`e aFYkl Fl did oM¥¨¨¦§§©¦§¤

F` ,xwW ixaC:dxvTd KxCA ¦§¥¨¤©¤¤©§¨¨
mNEM zxfB ok iM ,xwW ixac'l'lM - §¦§¥¨¤¦¥¦§©¨¨

daiYd ,'dIpR' oFWNn mrnWOW EN ¥̀¤©§¨¨¦§§¦¨©¥¨
F`] 'lr' F` 'l`' `id dixg`l d`Ad©¨¨§©£¤¨¦¤©
:oFbkE ,['l`' lW xESiw `EdW 'l'§¤¦¤¤§

'EdUFr lr mc`d drWi'(f ,fi diryi) ¦§¤¨¨¨©¥

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה (יחזקאל ּבי"ת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּב",לג) יב)"הּנדּברים ּבמׁשה",(במדבר ואהרן מרים ד)"וּתדּבר ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים "לדּבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
קיט) והבאי (תהלים ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי ."ואדּברה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

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

להיֹות  צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא עבֹודת ּבעניני מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלחסיד
ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה ְְֲֲֲִִַַַָָָָָ"ּתכּבד

(é)íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ ּבזריזּות ליל אּתם Ú¯‚.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים .ׁשהייתם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, ׁשּדבר ∑˜L.לאסף ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְִֵֶַָָ
מקֹומֹות  ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא .הּמתּפּזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
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zenyסח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
.מּוכן! ָ

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ

ìL ìBîúk:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§´¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ מׁשלימין ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּלבנים
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּמלאכה.
העם  זקני הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", מּזקני אי ׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:

Ï‡¯NÈ.וׁשֹוטריו  Èa È¯ËL ekiÂ∑:עליהם לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו וגֹו'".אׁשר מּדּוע "לאמר ְְָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? ּכתמֹול לּמה ללּבן עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם כּליתם לא "מּדּוע ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא מּיד ∑ekiÂ.הּׁשליׁשי, הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ«Àְְֲִַַֻֻ
הּנֹוגׂשים  .הּכּום אחרים. ְֲִִִֵַ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

‡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¿»
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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¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»
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mdl oYp oaYd zFidAz`n ¦§©¤¤¦©¨¤¥¥

milWdl miwiRqn Eid f`e ,zEklOd©©§§¨¨©§¦¦§©§¦
mFId la` ,mFi iCn mipaNd wFg z ¤̀©§¥¦¦¥£¨©
mciA dzlr `l aEW ,lFnz`e§¤§Ÿ¨§¨§¨¨

FnilWdl(i"gpn): §©§¦
.ekiå,'ElrtEIe' oFWlFrnWnE ©ª§©§£©§¨

mixhFXdWmixg` cIn EMEd`le] ¤©§¦¦©£¥¦§Ÿ
FWExiRW ('ElrtIe' oFWl) 'EMIe' FnM§©©§©¦§£¤¥
WxiRW oeike .['mixg` z` EMd md'¥¦¤£¥¦§¥¨¤¥¥
Epivnp ,EMEd mixhFXdW aEzMd©¨¤©§¦¦§¥

iM micnl:mEMd miUbFPdeh dxez §¥¦¦©§¦¦

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹון הּנֹוגׂשים EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ¿»»«∆ִ
הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד הּוא,היה ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

,עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: ּכמֹו:וכ ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לחם",(רות ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "וּיצּורּו"את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL e‡¯iÂ∑ ידם על הּנרּדים חבריהם הּמֹוצאת ∑Ú¯a.את וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ
על  העבֹודה ּבהכּבידם וגֹו'"אֹותם, תגרעּו "לא לאמר: .יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ּדתן אנׁשים ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

‡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≈≈¿««√»¿»

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√»«¿…

dxezd lr eheytk i"yx

(fh).eNò eðì íéøîBà íéðáìe§¥¦§¦¨£
mipal EUr' Epl mixnF` miUbFPd©§¦§¦¨£§¥¦

'oFW`xd oipOMmilibx mziidW itM ©¦§¨¨¦§¦¤¡¦¤§¦¦
z`adA miwEqr mziid `NWM zFUrl©£§¤Ÿ¡¦¤£¦©£¨©

oaYdmknvrA(m"`x): ©¤¤§©§§¤
.Enò úàèçådid ENi`'z`Hge' §¨¨©¤¦¨¨§©©

`EdW xnF` iziid ,g"YR cEwp̈©¨¨¦¦¥¤
wEacFWExiR dide ,z`Hg df xace' ¨§¨¨¥§¨¨¤©©

(lW Fz`Hg);'`Ed LOrla`eiWkr ©¨¤©§£¨©§¨
`EdWcEwp- u"nwixdxaC mW ¤¨¨©£¥¥¨¨

Fnvr iptAdf xace' :FWExR Kke ,`Ed ¦§¥©§§¨¥§¨¨¤
,'LOr lr z`hg `iandf ixde ¥¦¨¨©©¤©£¥¤

,'LOrl z`hge' aEzk ENi`M.c"nlA §¦¨§¨¨§©¤§¨¤
zaiYn c"nNd oFxqg lr DnzY l`e§©¦§©©¤§©¨¤¦¥©

,`xwOA FznbEcM Epivn oMW ,'LOr'©¤¤¥¨¦§§¨©¦§¨
'mgl ziA dp`FaM' FnM(hi ,` zex) §§¨¨¥¨¤

['mgl ziA' zExe inrp E`AWM]- §¤¨¨¢¦§¥¤¤
:dAxd oke ,'mgl zial' FnM `EdW¤§§¥¨¤§¥©§¥

fi dxez
(gi).íéðáì ïëúå.mipaNd oFAWg §Ÿ¤§¥¦¤§©§¥¦

.mpiipn mEkq xnFlMokeoFWl Epivn §©§¦§¨¨§¥¨¦¨
:oNdlC zF`xwOA dfsqMd z`' ¤©¦§¨¦§©¨¤©¤¤

'oMEznd(ai ,ai aÎmikln),z` :FWExiRW ©§¨¤¥¤
sqMdiEpOdziA oipal mipzFp EidW] ©¤¤©¨¤¨§¦§¦§©¥

[WCwOd,Exn`W FnMcFrAFzF` ©¦§¨§¤¨©§
oipr(`i weqt my)z` EpnIe ExEvIe' ¦§¨©¨©¦§¤

'sqMdEpnE ,rAhn zxEv mdA EUr] ©¤¤¨¨¤©©§¥©¨
mxRqn z`(c"evn)[:hi dxez ¤¦§¨¨

(hi)ìàøNé éðá éøèBL eàøiå.mzF` ©¦§§¥§¥¦§¨¥¨
l`xUi ipa ixhFW ,xnFlME`xz` §©§¥§¥¦§¨¥¨¤

mdixagl`xUi ipAmci lr miCxPd ©§¥¤§¥¦§¨¥©¦§¦©¨¨
(yeal):
òøa.'ebe Erxbz `l xn`l ... §¨¥ŸŸ¦§§

mixhFXddxve drxA mzF` E`xFf ©§¦¨¨§¨¨§¨¨
dcFard mciAkdA ,mzF` z`vFOd©¥¨§©§¦¨¨£¨

mdilrlW dxingOd FzxifB zngn £¥¤¥£©§¥¨©©£¦¨¤
drxRErxbz `l xn`l'mkipaNn ©§Ÿ¥ŸŸ¦§§¦¦§¥¤

ztiq` mBW s` lr ,'FnFiA mFi xaC§©§©©¤©£¦©
mdilr dlHEd oaYd(`"n):k dxez ©¤¤§¨£¥¤

(k)eòbôiålr aQEn xaCd oi` .'ebe ©¦§§¥©¨¨¨©
Eqixzd mdW xnFl ,mixhFXd©§¦©¤¥¦§¦
ixdW] oxd`e dWn cbpM mixacA¦§¨¦§¤¤¤§©£Ÿ¤£¥



סט zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
.מּוכן! ָ

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ

ìL ìBîúk:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§´¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ מׁשלימין ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּלבנים
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּמלאכה.
העם  זקני הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", מּזקני אי ׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:

Ï‡¯NÈ.וׁשֹוטריו  Èa È¯ËL ekiÂ∑:עליהם לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו וגֹו'".אׁשר מּדּוע "לאמר ְְָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? ּכתמֹול לּמה ללּבן עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם כּליתם לא "מּדּוע ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא מּיד ∑ekiÂ.הּׁשליׁשי, הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ«Àְְֲִַַֻֻ
הּנֹוגׂשים  .הּכּום אחרים. ְֲִִִֵַ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

‡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¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(bi).íéöàEid miUbFPdmiwgFC,mrA ¨¦©§¦¨£¦¨¨
:mdiUrn z` xFnbl mdA mixdnnE§©£¦¨¤¦§¤©£¥¤

.BîBéa íBé øácoFAWgxRqn mEkq) §©§¤§§¦§©
(mipaNdENM mFi lM lWEnilWde ©§¥¦¤¨©§©§¦

FzF`mziUr xW`M ,FnFia,dYr cr §©£¤£¦¤©©¨
oaYd zFidAmkl oYipokEnz`n ¦§©¤¤¦¨¨¤¨¥¥

KlOd(m"`x):ci dxez ©¤¤
(ci).ìàøNé éða éøèBL ekiå©ª§¥§¥¦§¨¥

mixhFXdElNdEid mil`xUi`l] ©§¦©¨¦§§¥¦¨Ÿ
miIxvn EidW miUbFPdMweqt lirl i"yx) §©§¦¤¨¦§¦¦

(e[e ,EidmwgcNn mdixag lr miqg §¨¨¦©©§¥¤¦§¨§¨
,mFId zaFg z` wiRqdlEidWkE §©§¦¤©©§¤¨

minilWnmFId sFqA dcFard z` ©§¦¦¤¨£¨§©
z` mi`xnEmdW miUbFPl mipaNd ©§¦¤©§¥¦©§¦¤¥

Eid ,mEkQd on xqg dide ,miIxvn¦§¦¦§¨¨¨¥¦©§¨
miUbFPdmzF` oiwlnz`) ©§¦©§¦¨¤

(mixhFXdEwgc `NW lriE`xMz` ©§¦©¤Ÿ¨£¨¨¤
.dk`lOd iUFrElaQW df xkUaE ¥©§¨¨¦§©¤¤¨§

lr xzi mrA Evi`d `le mdizFMn z ¤̀©¥¤§Ÿ¥¦¨¨¨¥©
z` mdilrn lwdl icM ,dCiOd©¦¨§¥§¨¥¥£¥¤¤

,miUbFPd zFlaqmzF` Ekf Kkitl ¦§©§¦§¦¨¨¨
mixhFWonf xg`l,oixcdpq zFidl §¦§©©§©¦§©§¤§¦

edidlv`p(Wxtp)gExd onWcFTd §¨¨¤¡©¦§¨¦¨©©¤
mUEde dWn lr xW`mB,mdilr £¤©Ÿ¤§©©£¥¤

xn`PW(eh ,`i xacna)iN dtq`' ¤¤¡©¤§¨¦
l`xUi ipwGn Wi` miraWxW` ¦§¦¦¦¦§¥¦§¨¥£¤

...eixhWe mrd ipwf md iM Yrcï©§¨¦¥¦§¥¨¨§Ÿ§¨
orHW xg`] 'ebe 'gExd on iYlv`e§¨©§¦¦¨©©©¤¨©
iCal lkE` `l' d"awd iptl dWn¤¦§¥Ÿ©§©¦
Fl dxFd ,'dGd mrd lM z` z`Ul̈¥¤¨¨¨©¤¨

d"awd,l`xUi ipwf mB eil` sxvl§¨¥¥¨©¦§¥¦§¨¥
,[mrd `VnA FY` cgi E`Ui xW £̀¤¦§©©¦§©¨¨¨
:FWExiR KM 'ebe 'Yrci xW`' oFWNde§©¨£¤¨©§¨¨¥
Ll xFxA ,mipwGd z` xxFA dY`WM§¤©¨¥¤©§¥¦§§

YrcIW ozF`nmdiUrn z` YxMde ¥¨¤¨©§¨§¦©§¨¤©£¥¤
onEUrW daFHdmdixag mr ¦©¨¤¨¦©§¥¤

md iM ,mixvnazFidl miiE`xdipwf §¦§©¦¦¥¨§¦¦§¦§¥
eixhFWe mrd(x"eny): ¨¨§§¨

ìàøNé éða éøèBL ekiåEnU xW` ©ª§¥§¥¦§¨¥£¤¨
iM Wxtn aEzMd .drxt iUbp mdlr£¥¤Ÿ§¥©§Ÿ©¨§¨¥¦
ici lr EPnzp ,EMEdW mixhFXd©§¦¤¦§©©§¥
ENi`kE xvw `xwn df ixde ,miUbFPd©§¦©£¥¤¦§¨¨¨§¦

:xn`p diddrxt iUbp EnU xW` ¨¨¤¡©£¤¨Ÿ§¥©§Ÿ
,mdilr mixhFWl mzF`xEn`de ¨§§¦£¥¤§¨¨

aEzMd KWndA'Fbe 'rECn xn`l', §¤§¥©¨¥Ÿ©©§
;mixhFXd z`Md lr mrh zpizp Edf¤§¦©©©©©¨©©§¦

?'EMIe' dOlitlmdl mixnF` EidW ¨¨©ª§¦¤¨§¦¨¤
(mixhFXl miUbFPd)`l rECn ©§¦©§¦©©Ÿ

mziNkmdW ,mipFxg`d minId ipWA ¦¦¤¦§¥©¨¦¨©£¦¤¥
,'mFId mB lFnY mB'z`daEvTd wg ©§©©¤©Ÿ©¨

lHEOdoFAll mkilrzFUrl) ©¨£¥¤¦§©£
mziUrW mipaNd xRqn iM ,(mipal§¥¦¦¦§©©§¥¦¤£¦¤

xnFlM ,'mWlW lFnzM' Fpi`lFnzM ¥¦§¦§Ÿ§©¦§
`EdW iWilXdd,lFnz` iptNW mFi ©§¦¦¤©¤¦§¥¤§

`Ede('iWilXd lFnz`'d)didoiicr §¨¤§©§¦¦¨¨£©¦
mdl oYp oaYd zFidAz`n ¦§©¤¤¦©¨¤¥¥

milWdl miwiRqn Eid f`e ,zEklOd©©§§¨¨©§¦¦§©§¦
mFId la` ,mFi iCn mipaNd wFg z ¤̀©§¥¦¦¥£¨©
mciA dzlr `l aEW ,lFnz`e§¤§Ÿ¨§¨§¨¨

FnilWdl(i"gpn): §©§¦
.ekiå,'ElrtEIe' oFWlFrnWnE ©ª§©§£©§¨

mixhFXdWmixg` cIn EMEd`le] ¤©§¦¦©£¥¦§Ÿ
FWExiRW ('ElrtIe' oFWl) 'EMIe' FnM§©©§©¦§£¤¥
WxiRW oeike .['mixg` z` EMd md'¥¦¤£¥¦§¥¨¤¥¥
Epivnp ,EMEd mixhFXdW aEzMd©¨¤©§¦¦§¥

iM micnl:mEMd miUbFPdeh dxez §¥¦¦©§¦¦

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹון הּנֹוגׂשים EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ¿»»«∆ִ
הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד הּוא,היה ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

,עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: ּכמֹו:וכ ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לחם",(רות ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "וּיצּורּו"את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL e‡¯iÂ∑ ידם על הּנרּדים חבריהם הּמֹוצאת ∑Ú¯a.את וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ
על  העבֹודה ּבהכּבידם וגֹו'"אֹותם, תגרעּו "לא לאמר: .יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ּדתן אנׁשים ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

‡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≈≈¿««√»¿»

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√»«¿…

dxezd lr eheytk i"yx

(fh).eNò eðì íéøîBà íéðáìe§¥¦§¦¨£
mipal EUr' Epl mixnF` miUbFPd©§¦§¦¨£§¥¦

'oFW`xd oipOMmilibx mziidW itM ©¦§¨¨¦§¦¤¡¦¤§¦¦
z`adA miwEqr mziid `NWM zFUrl©£§¤Ÿ¡¦¤£¦©£¨©

oaYdmknvrA(m"`x): ©¤¤§©§§¤
.Enò úàèçådid ENi`'z`Hge' §¨¨©¤¦¨¨§©©

`EdW xnF` iziid ,g"YR cEwp̈©¨¨¦¦¥¤
wEacFWExiR dide ,z`Hg df xace' ¨§¨¨¥§¨¨¤©©

(lW Fz`Hg);'`Ed LOrla`eiWkr ©¨¤©§£¨©§¨
`EdWcEwp- u"nwixdxaC mW ¤¨¨©£¥¥¨¨

Fnvr iptAdf xace' :FWExR Kke ,`Ed ¦§¥©§§¨¥§¨¨¤
,'LOr lr z`hg `iandf ixde ¥¦¨¨©©¤©£¥¤

,'LOrl z`hge' aEzk ENi`M.c"nlA §¦¨§¨¨§©¤§¨¤
zaiYn c"nNd oFxqg lr DnzY l`e§©¦§©©¤§©¨¤¦¥©

,`xwOA FznbEcM Epivn oMW ,'LOr'©¤¤¥¨¦§§¨©¦§¨
'mgl ziA dp`FaM' FnM(hi ,` zex) §§¨¨¥¨¤

['mgl ziA' zExe inrp E`AWM]- §¤¨¨¢¦§¥¤¤
:dAxd oke ,'mgl zial' FnM `EdW¤§§¥¨¤§¥©§¥

fi dxez
(gi).íéðáì ïëúå.mipaNd oFAWg §Ÿ¤§¥¦¤§©§¥¦

.mpiipn mEkq xnFlMokeoFWl Epivn §©§¦§¨¨§¥¨¦¨
:oNdlC zF`xwOA dfsqMd z`' ¤©¦§¨¦§©¨¤©¤¤

'oMEznd(ai ,ai aÎmikln),z` :FWExiRW ©§¨¤¥¤
sqMdiEpOdziA oipal mipzFp EidW] ©¤¤©¨¤¨§¦§¦§©¥

[WCwOd,Exn`W FnMcFrAFzF` ©¦§¨§¤¨©§
oipr(`i weqt my)z` EpnIe ExEvIe' ¦§¨©¨©¦§¤

'sqMdEpnE ,rAhn zxEv mdA EUr] ©¤¤¨¨¤©©§¥©¨
mxRqn z`(c"evn)[:hi dxez ¤¦§¨¨

(hi)ìàøNé éðá éøèBL eàøiå.mzF` ©¦§§¥§¥¦§¨¥¨
l`xUi ipa ixhFW ,xnFlME`xz` §©§¥§¥¦§¨¥¨¤

mdixagl`xUi ipAmci lr miCxPd ©§¥¤§¥¦§¨¥©¦§¦©¨¨
(yeal):
òøa.'ebe Erxbz `l xn`l ... §¨¥ŸŸ¦§§

mixhFXddxve drxA mzF` E`xFf ©§¦¨¨§¨¨§¨¨
dcFard mciAkdA ,mzF` z`vFOd©¥¨§©§¦¨¨£¨

mdilrlW dxingOd FzxifB zngn £¥¤¥£©§¥¨©©£¦¨¤
drxRErxbz `l xn`l'mkipaNn ©§Ÿ¥ŸŸ¦§§¦¦§¥¤

ztiq` mBW s` lr ,'FnFiA mFi xaC§©§©©¤©£¦©
mdilr dlHEd oaYd(`"n):k dxez ©¤¤§¨£¥¤

(k)eòbôiålr aQEn xaCd oi` .'ebe ©¦§§¥©¨¨¨©
Eqixzd mdW xnFl ,mixhFXd©§¦©¤¥¦§¦
ixdW] oxd`e dWn cbpM mixacA¦§¨¦§¤¤¤§©£Ÿ¤£¥



zenyע zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúì̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä íòì äúòøä£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤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

צריכה  הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ּבחר ׁשהּקּב"ה ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי
את  להבין ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" "לּמה ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ּבצּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹלהיֹות

והּגיֹון. ּבׂשכל הּגאּולה ותהלי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָסדר
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 הּפׁשּוטה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאמּונה

(âë)íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´
:Enò-úà zìvä-àì ìväå äfä©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNòà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

:Böøàî íLøâé§¨«§¥−¥«©§«

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

·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≈«¿≈

dxezd lr eheytk i"yx

Eid miwiCv(i"yxa ci weqt lirl d`x),[ ©¦¦¨
`N`miWp`mixg`l`xUInEWbR ¤¨£¨¦£¥¦¦¦§¨¥¨§

'Fbe oxd` z`e dWn z`xW`M ¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§©£¤
drxR ziAn mixhFXd E`vi. ¨§©§¦¦¥©§Ÿ

,EWxc EpizFAxeWlMxn`PW mFwn §©¥¨§¤¨¨¤¤¡©
oFWl'miaSp'e 'miSp'`A df ixd §¦¦§¦¨¦£¥¤¨

iM cOllxn`PW ,Eid mxia`e ozC §©¥¦¨¨©£¦¨¨¤¤¡©
mdA(fk ,fh xacna)'mxia`e ozceE`vi ¨¤§¨¨©£¦¨¨§

miaSpgxw zwFlgnA] 'mdild` gzR ¦¨¦¤©¨¢¥¤§©£¤Ÿ
ozC Eid ,oxd`e dWn cbpM Fzcre©£¨§¤¤¤§©£Ÿ¨¨¨
miaSp E`vi mde ,gxw zcrA mxia`e©£¦¨©£©Ÿ©§¥¨§¦¨¦
sxgl dtEwf dnFwA' dWn cbpM§¤¤¤§¨§¨§¨¥

'sCblE(i"yx)EN` md ,o`M s`e .[ §©¥§©¨¥¥
`xi' Exn`e oxd`e dWn z` EWbRW¤¨§¤¤§©£Ÿ§¨§¥¤

'ebe 'hRWie mkilr 'd(:cq mixcp),l"kyn) £¥¤§¦§Ÿ
(i"gp:`k dxez

(ak)äfä íòì äúBòøä äîìdG dOl ¨¨£¥¨¨¨©¤¨¨¤
iptl dWn orh zFprh iYW .ipYglW§©§¨¦§¥§¨¨©¤¦§¥
dOA - 'ebe 'dzFrxd dnl' :d"awd¨¨£¥¨©¤
dxfbPW cr KM lM l`xUi E`hg̈§¦§¨¥¨¨©¤¦§§¨

;Ff zElB mdilrdn' xn`Y m`e £¥¤¨§¦Ÿ©¨
'Ll zRk`wnFr oiadlE mrh WTal ¦§©§§©¥©©§¨¦¤

dG dOl' oM m` ,Fzbdpde 'd ihRWn¦§§¥§©§¨¨¦¥¨¨¤
xnFlM - 'ipYglWlaFw(orFh)ip` §©§¨¦§©¥¥£¦

ipYglXW lrlr iM ,drxR mr xAcl ©¤§©§¨¦§©¥¦©§Ÿ¦©
cFr siqFdl l`xUil iYnxB df ici§¥¤¨©§¦§¦§¨¥§¦

Fzxv lr dxv(x"eny)(z"ti):bk dxez ¨¨©¨¨
(bk).òøäF` 'lrtp' oFWl df oi` ¥©¥¤§¦§©

,'dGd mrl rxEd' xnFlkE] 'lrtEd'§©§©©¨¨©¤
`N` ,[rx mdl dUrPWlirtd oFWl ¤©£¨¨¤©¤¨§¦§¦

,`Edf`n xnFlkE ,drxR lr aQEOd©¨©©§Ÿ§©¥¨
eil` iz`AWdAxd`Ed.mdilr drx ¤¨¦¥¨¦§¨¨¨£¥¤

FnEBxze:`Ed oFkPd'Wi`a`'- §©§©¨©§¥
'Wi`azi`' `le ,'rxd' FrnWOW¤©§¨¥©§Ÿ¥§§¥
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וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על מצרים "וּתחזק אֹומר: הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות ":יסּפיקּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
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מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו יגריגריגריגרׁשׁשׁשׁשםםםם חזקהחזקהחזקהחזקה א)ּוּוּוּובידבידבידביד לצאת (ו, נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדר לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּוא  ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻמן
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ההההּזּזּזּזהההה לעםלעםלעםלעם הרעתההרעתההרעתההרעתה כב)ללללּמּמּמּמהההה (ה, ֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", "לּמה ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמׁשה
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(d"d):` dxez

zeny zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא לֹו:(סנהדרין ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי, על כא)הרהרּת ּביצחק (בראשית "ּכי «»ƒ¿∆¿ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹ
תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר הרהר ולא לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ּכ ואחר זרע", ל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיּקרא

אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, לפרעה לארץ העׂשּוי ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „Èa Èk∑ מּפני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ
ׁשּתחזק  החזקה יׁשּלחם ידי Bˆ¯‡Ó.עליו ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e∑ ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ

וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על מצרים "וּתחזק אֹומר: הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות ":יסּפיקּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו יגריגריגריגרׁשׁשׁשׁשםםםם חזקהחזקהחזקהחזקה א)ּוּוּוּובידבידבידביד לצאת (ו, נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדר לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּוא  ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻמן

ּפסּוקה. ְֲָָָהלכה
סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

ò÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים מר דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו בטבת.

נהניתי ממה שכותב אודות פעולותיהם הטובות בהחזקת לימוד התורה והפצתה, ובפרט בין הנוער, 

הלכות  לימוד  יסדרו  ובודאי  אומתנו,  כללות  לקיום  ונוגע  חיונים  הכי  הענינים  הוא אחד  זה  בדורנו  אשר 

הצריכות לדעתם בחיי היום יומים בכל השיעורים שנתיסדו על ידם, לימוד עכ"פ זמן קצר בכל פעם, אבל 

שיהי' בקביעות, כי הרי זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור ולא המדרש הוא העיקר אלא 

המעשה עיקר, נוסף על מה שרואים בחוש שעל ידי הקביעות נחקקו הידיעות בנפש הלומד ושומע והשי"ת 

יצליחם.

תקותי אשר הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים כו' הרב"א שי' גאראדעצקי, שהוא 

עתה במרוקה יבוא עמהם בקישורי דברים ויתדברו גם כן בהנוגע להענינים אודותם כותב במכתבו זה.

והשי"ת יעזור אותו וחבירו בעבודה בקדש, להחדיר בשומעי לקחם והמושפעים שלהם את התורה 

ואת המצוה, תורת אלקים חיים ומצותיו לעשותם בפועל ולהמשיך על ידם תוספת ברכה בגשם וברוח.

בכבוד ובברכה.



עב

לשבוע פרשת שמות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ב טבת
מפרק סו

עד סוף פרק סח 

יום רביעי - ט"ו טבת
מפרק עז 

עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז טבת
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד טבת
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח טבת
פרק כ, מפרק פח עד סוף פרק פט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

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 

             

טבת  י"ב ראשון יום
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש והשכל הוא המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
בקשר  להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל" כי, אם -

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח. עולה שהדם אומר הוא 3.ל"דם",  
."בנה"א לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על הטעם - ב.4."וכמובן י, קהלת
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש והשכל הוא המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
בקשר  להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל" כי, אם -

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח. עולה שהדם אומר הוא 3.ל"דם",  
."בנה"א לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על הטעם - ב.4."וכמובן י, קהלת
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כג.5. כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת וד'.7.ראה ג ה.8.בפרקים ו, דברים
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י.9. ג, השירים א.10.שיר נד, ואחרות 11.ברכות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר
מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקים בהרחבה להלן דן הוא אהבה, של
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כא.1. כא, 2.דברים    יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי
בטוב". שמלבישו ע"י לטוב הכח 3.להפך    אם צע"ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו

גודל על ובי' פי' זהו באה"ר ומש"כ אהבה! ע"י... שנתקדש שלפ"ז".אפ"ל כב.4.- קלט, תהלים
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, סוכה
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א.7.שם.6. ד, א כנגד 8.חלק ב' טעם גמור; צדיק התואר כנגד א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) א.9.התואר נה, א.10.ישעי' רפח, שם ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, סוכה
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א.7.שם.6. ד, א כנגד 8.חלק ב' טעם גמור; צדיק התואר כנגד א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
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כו.11. לו, יחזקאל
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יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, אבות
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כו.11. לו, יחזקאל
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פג היום יום . . .                
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יומא.7. ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  תרמ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ַרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  ׂשִ יַח  ְלַהּנִ ְצִריִכים  ה,  ַעּתָ ְמָצִאים  ַהּנִ מֹוִחין  ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ
ְהֶיה  ּתִ לֹום ָמָרה  י ַחס-ְוׁשָ ּכִ ְכָלם כּו' ַעד  ׂשִ י  ּפִ ְלַהּטֹות ַעל  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוַדַעת,  ַעם  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ְולֹא 
י  ּכִ ָוַדַעת,  ְוַטַעם  ֶכל  ַהּשֵׂ ֵליֵלְך ַאַחר  ּלֹא  ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ַאֲחרֹוָנה כּו',  ּבָ

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר 
עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט 
או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר 
ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם" 

תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ְ ָבא ִמּשׁ ַהּסָ
ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ  – אֹו תק"ע  ַנת תקס"ט  ׁשְ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ִליַאִדי  ּבְ ִבּקּורֹו  ּבְ יד.  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחֵבָריו 
י, ּוֵמָאז ַחם  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם-טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל-ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ּבִ

ִלי".

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פד

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ַהּבָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ִהיא מֹוֵעד  ַהּזֹאת  ָהֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֶ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ "ָארּור  ה(  יז,  )ִיְרְמָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ִזְכרּו  ְלָחָמה,  ַהּמִ לֹות  ּכְ ַאֲחֵרי  ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  ָלֶכם 

ר ְזרֹעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר ֶאת  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

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.

ֵדי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעם,  ַהּטַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ל,  ִניּתְ ּבְ ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ּנֹוֲהִגים  ֶ ּשׁ ַמה 
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ ָ מֹוֶנה ַהּשׁ ְ ּשׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.
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רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פה היום יום . . . 

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.
גשנה,  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת  כתיב  אדמוה"ז:  ויענהו 
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. 

ָנה",  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעֹקב  "ַוְיִחי  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְוָלַמד  ֶיֶלד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְהיֹות  ּבִ
ַהּטֹובֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֶאת  ַחי  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב   – ַעל־ַהּטּוִרים  ּבַ רּוׁש  ּפֵ י  ּפִ ַעל   – מֹורֹו  לֹו  ם  ְרּגֵ ּתִ
ָאִבינּו,  ֲעֹקב  ּיַ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵמַה"ֵחֶדר",  ְיָתה  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִמְצַרִים.  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ

ָנה", ְוִאיָתא  ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹשְׁ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ית  ּבֵ לֹו  ְלַהְתִקין  ְנֶחְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   – "י  ַרׁשִ ּבְ מּוָבא   – ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ּגֹשְׁ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ְ ַהּשׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ "ּגֹשְׁ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז טבת.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

ובמה ששואל תרופה לזכרון, ידוע מאמר רז"ל על הפסוק ערוכה בכל ושמורה )ערובין נד, א( 

תחבולות  המחפש  היצר  מפיתוי  להתפעל  שלא  ופשיטא  בחיות,  להיות  צריך  שהלימוד  אומרת  זאת 

וערמומית איך למנוע את האדם מעבודתו לקונו, ואחת הדרכים שלו היא, להטיל עצבות על האדם 

ולפתותו שאינו מצליח בתורה ומצות, אבל כשירעים וירעיש עליו ולא ישמע לדבריו כלל וכלל מתבטלים 

הפיתוים ההעלמות וההסתרים וכמבואר בכל זה בספר תניא קדישא עיי"ש ובפרט בפרק כ"ט.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשע"ד  טבת י"ב ראשון יום בשלשה  ממונות דיני

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBâk ,úBðBîî éðéc¦¥¨§
ìL elôà àlà ,äçîî ïéëéøö ïðéà Z úBàåìäå úBàãBääL ¨§©§¨¥¨§¦¦ª§¤¤¨£¦§¨

úBàãBäa ïéðc Cëéôì .ïúBà ïc äçîî ãçà elôàå ,úBèBéãä¤§©£¦¤¨ª§¤¨¨§¦¨¨¦§¨
ïéc úéa ïéàL ét ìò óà .õøàì äöeça ïäa àöBiëå úBàåìäå§©§¨§©¥¨¤§¨¨¨¤©©¦¤¥¥¦
õøà ìL ïéc úéa úeçéìL ¯ (íéëåîñ) ,íéäìà õøàì äöeç ìL¤¨¨¨¤¡Ÿ¦§¦¥¦¤¤¤

.ïéOBò ìàøOé¦§¨¥¦
לעיל גם הרמב"ם כתב ה וכך לדון "י)(פ"ב לאחד "מותר

סופרים  ומדברי עמיתך, תשפוט בצדק שנאמר התורה, מן
שלשה". שיהיו עד

משנה' ה'כסף אחא (שם)וביאר כרב סובר שהרמב"ם
איקא דרב א)בריה ב, אפילו (סנהדרין והלוואות שבהודאות

דיני  שאין תיקנו שחכמים אלא התורה מן לדון כשר אחד
שאינם  קרנות יושבי יבואו שלא כדי בשלושה, אלא ממונות
מהם  אחד בוודאי שלושה וכשהם וידונו, בדינים בקיאים
מלווה  הלכות ודיינים מחכמים "ששמע בדינים ובקי יודע

בהם" דן שם)שהוא .(רש"י
משנה' ה'כסף הרשב"א)והוסיף לדברי (בשם סתירה זו שאין

מן (שם)הרמב"ם אמנם כי דין", דיניהן אין שדנו "שנים
חכמים  אבל לרבים' 'מומחה שאינו אף דן היחיד גם התורה

ב)קבעו ד, מומחה (סנהדרין היה ואם בשלשה, ממונות "דיני
שלושה, של דין בית אין וכאשר יחידי", אפילו דן לרבים
אפילו  דין" דיניהן אין – שדנו "שנים לרבים' 'מומחה ואין

בדיעבד.
כאן)והרמ"ך בכס"מ הרמב"ם (הובא הוצרך מדוע הקשה:

שאינם  אף לדון יכולים לארץ חוצה של דין שבית לומר
בדיני  והרי ישראל, ארץ של ב"ד שלוחי הם כי מוסמכים
יכולים  הדיוטות שלושה אפילו והלוואות כהודאות ממונות

לדון?
שמח' ה'אור ה"י)ומבאר פ"ב מן (לעיל הרמב"ם לדעת :

('מומחה') סמוך הוא אם רק לדון היחיד יכול התורה
יכולים  סמוכים שאינם הדיוטות שלשה שגם תיקנו וחכמים
סמוכים  שם שאין שמכיון חו"ל, לטובת היא זו ותקנה לדון.
שתיקנו  וכיון הדיוטות. בשלושה לדון הרשות להם ניתנה
ישראל  בארץ שגם וקבעו חילקו לא לחו"ל, התקנה את
יסוד  אבל הדיוטות, בשלושה אלה) (בדינים לדון מותר
חו"ל  שדייני מכך נובע כוחה וכל חו"ל, בשביל היא התקנה

ישראל. ארץ דייני של שלוחים הם

ה'תשע"ד  טבת י"ג שני יום הרוב'? אחר בממון הולכין 'אין והרי - להטות' רבים 'אחרי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,e÷ìçpL ïéc úéa¥¦¤¤§§
øçà ïéëìBä Z áiç íéøîBà íúö÷îe ,éàkæ íéøîBà íúö÷î¦§¨¨§¦©©¦§¨¨§¦©¨§¦©©
.úBhäì íéaø éøçà :øîàpL ,äøBz ìL äOò úåöî Bæå .áøä̈Ÿ§¦§©£¥¤¨¤¤¡©©£¥©¦§©

התוספות )הקשו דיני ד"ה ב. ג, בתרא היא (בבא ההלכה :
לחברו  שור שמכר ומי הרוב', אחר בממון הולכין ש'אין
שקנה  טוען והקונה לשחיטה, אלא ראוי שאינו נגחן, ונמצא
המוכר  יכול כי בטל, המקח אין - הוא טעות ומקח לחרישה
הראוי  שור קונים שהרוב ואף לך'. מכרתי 'לשחיטה לומר
המוחזק. מיד ממון להוציא הרוב אחר הולכים אין לחרישה,
מיד  ממון מוציאים מחייבים, הדיינים רוב אם כאן ומדוע
הולכים  החמורים נפשות בדיני אף מזו: ויתירה המוחזק?

? הרוב אחר הולכים אין בממון ומדוע הרוב, אחר
לח  הקונים רוב חשוב'ותירצו: 'רוב נחשב אינו רישה

ובמקום  המוחזק. מיד מוציאים אין ולכן דין, בית רוב כמו
קמ"ל)אחר ד"ה ב. כז, קמא נחשב (בבא דיינים ברוב כתבו:

הדברים. בין ההבדל מה ביארו לא אך שאינו, כמי המיעוט

ה'תומים' קכג)ומבאר ס"ק כהן תקפו ממון (קיצור להוציא אין :
דין  ובית בדבר ספק יש ומיעוט רוב שבכל וכיון מספק,
אף  הרי מהמיעוט, או מהרוב הוא הנידון האם יודעים אינם
כי  מחזקתו, ממון מוציאים אין אחד, לצד נוטה שהרוב
כיון  בביתֿדין, מהֿשאיןֿכן למיעוט. מסייעת החזקה
המיעוט  דעת הרי להטות', רבים 'אחרי אמרה שהתורה
ונמצא  וודאי, ברור הדין ולדעתם קובעת, הרוב ודעת בטלה

ספק. כל ללא היא הממון שהוצאת
הספקות ' ב)וב'קונטרס ס"ק ו מהר"ם (כלל בשם הוסיף

מהמוחזק, להוציא הרוב בכוח אין ומיעוט רוב בכל חביב:
ולטעון  עליו לסמוך יכול מהרוב, השונה מיעוט ויש היות כי
שהתורה  כיון בביתֿדין, מהֿשאיןֿכן המיעוט'. מן 'אני
דעת  נגד להורות למיעוט ואסור להטות' רבים 'אחרי אמרה

א)הרבים פח, המוחזק (סנהדריו שיוכל מיעוט דעת כאן אין ,
המיעוט. כדעת לי' 'קים לומר

ה'תשע"ד  טבת י"ד שלישי יום נפרדים  מקורות אחד, דין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰íòè eøîàL íéðL§©¦¤¨§©©
.ãçàk àlà ïéðîð ïéà Z úBàø÷î éðMî elôà ,ãçà¤¨£¦¦§¥¦§¨¥¦§¦¤¨§¤¨

ממקרא  אחד טעם אמרו שכאשר משמע הרמב"ם מלשון
משני  שאפילו הוא והחידוש כאחד, נמנים בוודאי אחד

כאחד. נמנים מקראות

בגמרא א)אמנם, לד, טעם (סנהדרין שנים "אמרו נאמר:
קרא  דאמר אחד... אלא להן מונין אין מקראות, משני אחד
יוצא  אחד מקרא – שמעתי' זו שתים אלוקים דבר 'אחת
ופירש  מקראות". מכמה יוצא אחד טעם ואין טעמים, לכמה
כדי  שונים פסוקים שני הקב"ה אמר שלא הוא כלל רש"י:
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טעם  אמרו דיינים שני כאשר ולכן דין, אותו מהם ללמוד
מהם  שאחד ברור אחר, פסוק על מתבסס אחד וכל אחד

דין. אותו ללמד באו הפסוקים ששני יתכן לא כי טועה
נמנים  מקראות משני אחד טעם אמרו כאשר רק כן, ואם
לאותה  הגיעו אם אך טועה, מהם שאחד ברור כי כאחד,
טועה, מהם שאחד לומר סיבה אין הפסוק, מאותו מסקנה
הרמב"ם  דברי משמעות היפך כשניים, אותם למנות וראוי
רק  נמנים בוודאי אחד ממקרא אחד טעם אומרים שאם

כאחד!
אורה' ה'קרן שם)ומבאר :(סנהדרין

עצמו  משל טעם לומר צריך אחד כל צריך נפשות בדיני
ממקרא  אחד טעם אומרים כאשר ולכן לחייב, או לזכות כדי
טעם  אומרים כאשר אך כאחד, אלא נמנים אין בוודאי אחד
שנחשבים  לומר מקום היה שונים מקראות משני אחד

עד  כאחד נמנים זאת שבכל הרמב"ם מחדש כך ועל כשניים
שונים. מקראות משני טעמים שני שיאמרו

סקי"ט)והש"ך סכ"ה איך (חו"מ הרמב"ם: שיטת על מקשה
באדם  וכי אחר, טעם יאמר מהדיינים אחד שכל לדרוש יתכן
משום  מיתה שחייב הדיינים כל ופסקו הנפש את שהרג
משום  אחת כדעה רק כולם ייחשבו תרצח' 'לא על שעבר
'אפילו' שתיבת כתב ולכן מקור? אותו על הסתמכו שכולם
טעם  שאמרו "שנים לגרוס ויש הרמב"ם, בדברי טעות היא
יאמרו  אם אך כאחד", אלא מונין אין מקראות  משני אחד

כרבים. נמנים בוודאי אחד ממקרא
את  ומיישב שלפנינו הגירסא את מקיים אורה' ה'קרן אך
שכולם  אפשר בכתוב המפורש בדין שאכן הש"ך קושיית
לומר  צריך דיין שכל הרמב"ם ודברי אחד, מקור על יתבססו

בסברא. התלוי בדבר אמורים נפרד טעם

ה'תשע"ד  טבת ט"ו רביעי יום המת? הלנת איסור חל ממתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰øa÷ì äOò úåöîe¦§©£¥¦§Ÿ
éâeøä ìk úàZ Búî úà ïéìnä ìk ...äâéøää íBéa ïéc úéa ¤¨£¥¥¦§©£¦¨¨©¥¦¤¥

.'äOòú àì'a åéìò øáBò¥¨¨§Ÿ©£¤
הרדב"ז שיא)לדעת סי' דין (שו"ת בית הרוגי הלנת על רק

תעשה' ב'לא הן תלין...')עוברים ב'עשה'('לא תקברנו והן ('קבור

ההוא') ב'לאו'.ביום רק הלנתם על עוברים מתים בשאר אבל ,
חינוך' ה'מנחת תקלו)וכתב ה'חינוך'(מצוה שלדעת

קצת  משמע כאן מהרמב"ם אך מת, בכל קיים ה'עשה'
שמצוותֿעשה  כתב ביתֿדין בהרוגי כי כהרדב"ז, שסובר

ההריגה ביום הקודמת)לקברם בהלכה המובא בהלנתם ללאו (בנוסף

תעשה'. ב'לא שעובר רק כתב המתים בשאר ואילו
המצוות בספר רלא)אמנם, קבור (מ"ע "כי הרמב"ם: כתב

מצוות  תקברנו, קבור כי ספרי: ולשון ההוא. ביום תקברנו
מת  כל שייקבר כלומר המתים, בשאר הדין והוא - עשה
לדברי  סתירה זו הרי ולכאורה, מותו". ביום בישראל
רק  הוא ביום בו המת את לקבור שה'עשה' כאן הרמב"ם

דין! בית בהרוגי
החדשות' אריה ב'שאגת )וביאר ו :(שאלה

רק  נאמר לא בוודאי ביום בו המת לקבור ה'עשה'

אך  המתים, בין לחלק סברא כל אין כי  דין בית בהרוגי
בהרוגי  רק שהוא לומר מקום היה תלין') ('לא הלאו לענין
שאינו  העץ" על נבלתו תלין "לא הפסוק כלשון דין, בית

הגמרא הוצרכה ולכן מתים, לשאר ב)מתאים מו, (סנהדרין

בלאו. הלנתו על עוברים מת שכל לחדש
בלבד, דין בית הרוגי "לא - הדגיש הרמב"ם גם ולכן
שלא  כדי תעשה", בלא עליו עובר מתו את המלין כל אלא
לפרט  הוצרך ולא דין, בית בהרוגי רק הוא שהאיסור נטעה

פשוט. הדבר כי ב'עשה', גם שעובר
עובר  תלין' 'לא על תעשה': ל'לא ה'עשה' בין הבדל ויש
עובר  ה'עשה' על אבל הלילה, כל המת את הלין אם רק
ההוא' ביום תקברנו 'קבור נאמר שהרי החמה בשקיעת מיד

שלאחריו" מיום הוא "והלילה ס"ב.- עב סי' א"ח אדה"ז, (שו"ע

הנ"ל) הרדב"ז דעת וכן סק"ג תצה סי' .קו"א
נפסק ערבית (שם)ולכן של שמע קריאת לזמן שסמוך

יתעכבו  זה ידי שעל אף ולקברו, המת את להוציא מותר
על  יעברו החמה שקיעת עד ימתינו אם כי שמע, את לקרוא

ההוא'. ביום תקברנו 'קבור של ה'עשה'

ה'תשע"ד  טבת ט"ז חמישי יום למלקות  אומד דין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰úà ïé÷ìî ãöék¥©©§¦¤
ìáà ...øtñîa BúòLø éãk :øîàpL .Bçk éôk ?úe÷ìî áiçîä©§ª¨©§§¦Ÿ¤¤¡©§¥¦§¨§¦§¨£¨

lçì ïéúçBtlçì äké íàL ;L.úî àeä éàcåa Z äaø äkî L £¦§©¨¤¦©¤§©¨©¨©¨§©©¥
אם  רק המלקות ממספר שפוחתין עולה הרמב"ם מלשון
ימות. שמא בספק לא אך למיתתו, יגרמו שהמלקות וודאי
ספק  מפני מלקות מצות תידחה לא מדוע ביאור: וצריך

נפש? פיקוח
נלמד  למלקות אומד שדין כותב הרמב"ם קשה: ועוד
מיוחד  לימוד צריך מדוע ולכאורה, במספר', רשעתו מ'כדי
כי  להלקותו אין מהמלקות ימות שאם פשוט הרי לכך,

התורה? כל דוחה נפש פיקוח
לבאר: ויש

לעיל הרמב"ם ה"א)כתב את (פט"ז להמית שמצוה "כשם :
המחויב  את להלקות מצותֿעשה כך מיתה, המחויב

– בשלושה שמלקות ואע"פ id`מלקות... dzin mewna
zcner."

הרי  מיתה, עונש במקום נחשב המלקות שעונש ומאחר
מפני  הריגתם שתידחה לומר אין מיתות שבחייבי כשם
מלקות  בעונש כך המצווה, היא ההריגה שהרי נפש פיקוח
שילקה  הוא החיוב ואם נפש', 'פיקוח מצד לפטור אין
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ה'תשע"ד  טבת י"ב ראשון יום בשלשה  ממונות דיני

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBâk ,úBðBîî éðéc¦¥¨§
ìL elôà àlà ,äçîî ïéëéøö ïðéà Z úBàåìäå úBàãBääL ¨§©§¨¥¨§¦¦ª§¤¤¨£¦§¨

úBàãBäa ïéðc Cëéôì .ïúBà ïc äçîî ãçà elôàå ,úBèBéãä¤§©£¦¤¨ª§¤¨¨§¦¨¨¦§¨
ïéc úéa ïéàL ét ìò óà .õøàì äöeça ïäa àöBiëå úBàåìäå§©§¨§©¥¨¤§¨¨¨¤©©¦¤¥¥¦
õøà ìL ïéc úéa úeçéìL ¯ (íéëåîñ) ,íéäìà õøàì äöeç ìL¤¨¨¨¤¡Ÿ¦§¦¥¦¤¤¤

.ïéOBò ìàøOé¦§¨¥¦
לעיל גם הרמב"ם כתב ה וכך לדון "י)(פ"ב לאחד "מותר

סופרים  ומדברי עמיתך, תשפוט בצדק שנאמר התורה, מן
שלשה". שיהיו עד

משנה' ה'כסף אחא (שם)וביאר כרב סובר שהרמב"ם
איקא דרב א)בריה ב, אפילו (סנהדרין והלוואות שבהודאות

דיני  שאין תיקנו שחכמים אלא התורה מן לדון כשר אחד
שאינם  קרנות יושבי יבואו שלא כדי בשלושה, אלא ממונות
מהם  אחד בוודאי שלושה וכשהם וידונו, בדינים בקיאים
מלווה  הלכות ודיינים מחכמים "ששמע בדינים ובקי יודע

בהם" דן שם)שהוא .(רש"י
משנה' ה'כסף הרשב"א)והוסיף לדברי (בשם סתירה זו שאין

מן (שם)הרמב"ם אמנם כי דין", דיניהן אין שדנו "שנים
חכמים  אבל לרבים' 'מומחה שאינו אף דן היחיד גם התורה

ב)קבעו ד, מומחה (סנהדרין היה ואם בשלשה, ממונות "דיני
שלושה, של דין בית אין וכאשר יחידי", אפילו דן לרבים
אפילו  דין" דיניהן אין – שדנו "שנים לרבים' 'מומחה ואין

בדיעבד.
כאן)והרמ"ך בכס"מ הרמב"ם (הובא הוצרך מדוע הקשה:

שאינם  אף לדון יכולים לארץ חוצה של דין שבית לומר
בדיני  והרי ישראל, ארץ של ב"ד שלוחי הם כי מוסמכים
יכולים  הדיוטות שלושה אפילו והלוואות כהודאות ממונות

לדון?
שמח' ה'אור ה"י)ומבאר פ"ב מן (לעיל הרמב"ם לדעת :

('מומחה') סמוך הוא אם רק לדון היחיד יכול התורה
יכולים  סמוכים שאינם הדיוטות שלשה שגם תיקנו וחכמים
סמוכים  שם שאין שמכיון חו"ל, לטובת היא זו ותקנה לדון.
שתיקנו  וכיון הדיוטות. בשלושה לדון הרשות להם ניתנה
ישראל  בארץ שגם וקבעו חילקו לא לחו"ל, התקנה את
יסוד  אבל הדיוטות, בשלושה אלה) (בדינים לדון מותר
חו"ל  שדייני מכך נובע כוחה וכל חו"ל, בשביל היא התקנה

ישראל. ארץ דייני של שלוחים הם

ה'תשע"ד  טבת י"ג שני יום הרוב'? אחר בממון הולכין 'אין והרי - להטות' רבים 'אחרי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,e÷ìçpL ïéc úéa¥¦¤¤§§
øçà ïéëìBä Z áiç íéøîBà íúö÷îe ,éàkæ íéøîBà íúö÷î¦§¨¨§¦©©¦§¨¨§¦©¨§¦©©
.úBhäì íéaø éøçà :øîàpL ,äøBz ìL äOò úåöî Bæå .áøä̈Ÿ§¦§©£¥¤¨¤¤¡©©£¥©¦§©

התוספות )הקשו דיני ד"ה ב. ג, בתרא היא (בבא ההלכה :
לחברו  שור שמכר ומי הרוב', אחר בממון הולכין ש'אין
שקנה  טוען והקונה לשחיטה, אלא ראוי שאינו נגחן, ונמצא
המוכר  יכול כי בטל, המקח אין - הוא טעות ומקח לחרישה
הראוי  שור קונים שהרוב ואף לך'. מכרתי 'לשחיטה לומר
המוחזק. מיד ממון להוציא הרוב אחר הולכים אין לחרישה,
מיד  ממון מוציאים מחייבים, הדיינים רוב אם כאן ומדוע
הולכים  החמורים נפשות בדיני אף מזו: ויתירה המוחזק?

? הרוב אחר הולכים אין בממון ומדוע הרוב, אחר
לח  הקונים רוב חשוב'ותירצו: 'רוב נחשב אינו רישה

ובמקום  המוחזק. מיד מוציאים אין ולכן דין, בית רוב כמו
קמ"ל)אחר ד"ה ב. כז, קמא נחשב (בבא דיינים ברוב כתבו:

הדברים. בין ההבדל מה ביארו לא אך שאינו, כמי המיעוט

ה'תומים' קכג)ומבאר ס"ק כהן תקפו ממון (קיצור להוציא אין :
דין  ובית בדבר ספק יש ומיעוט רוב שבכל וכיון מספק,
אף  הרי מהמיעוט, או מהרוב הוא הנידון האם יודעים אינם
כי  מחזקתו, ממון מוציאים אין אחד, לצד נוטה שהרוב
כיון  בביתֿדין, מהֿשאיןֿכן למיעוט. מסייעת החזקה
המיעוט  דעת הרי להטות', רבים 'אחרי אמרה שהתורה
ונמצא  וודאי, ברור הדין ולדעתם קובעת, הרוב ודעת בטלה

ספק. כל ללא היא הממון שהוצאת
הספקות ' ב)וב'קונטרס ס"ק ו מהר"ם (כלל בשם הוסיף

מהמוחזק, להוציא הרוב בכוח אין ומיעוט רוב בכל חביב:
ולטעון  עליו לסמוך יכול מהרוב, השונה מיעוט ויש היות כי
שהתורה  כיון בביתֿדין, מהֿשאיןֿכן המיעוט'. מן 'אני
דעת  נגד להורות למיעוט ואסור להטות' רבים 'אחרי אמרה

א)הרבים פח, המוחזק (סנהדריו שיוכל מיעוט דעת כאן אין ,
המיעוט. כדעת לי' 'קים לומר

ה'תשע"ד  טבת י"ד שלישי יום נפרדים  מקורות אחד, דין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰íòè eøîàL íéðL§©¦¤¨§©©
.ãçàk àlà ïéðîð ïéà Z úBàø÷î éðMî elôà ,ãçà¤¨£¦¦§¥¦§¨¥¦§¦¤¨§¤¨

ממקרא  אחד טעם אמרו שכאשר משמע הרמב"ם מלשון
משני  שאפילו הוא והחידוש כאחד, נמנים בוודאי אחד

כאחד. נמנים מקראות

בגמרא א)אמנם, לד, טעם (סנהדרין שנים "אמרו נאמר:
קרא  דאמר אחד... אלא להן מונין אין מקראות, משני אחד
יוצא  אחד מקרא – שמעתי' זו שתים אלוקים דבר 'אחת
ופירש  מקראות". מכמה יוצא אחד טעם ואין טעמים, לכמה
כדי  שונים פסוקים שני הקב"ה אמר שלא הוא כלל רש"י:
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טעם  אמרו דיינים שני כאשר ולכן דין, אותו מהם ללמוד
מהם  שאחד ברור אחר, פסוק על מתבסס אחד וכל אחד

דין. אותו ללמד באו הפסוקים ששני יתכן לא כי טועה
נמנים  מקראות משני אחד טעם אמרו כאשר רק כן, ואם
לאותה  הגיעו אם אך טועה, מהם שאחד ברור כי כאחד,
טועה, מהם שאחד לומר סיבה אין הפסוק, מאותו מסקנה
הרמב"ם  דברי משמעות היפך כשניים, אותם למנות וראוי
רק  נמנים בוודאי אחד ממקרא אחד טעם אומרים שאם

כאחד!
אורה' ה'קרן שם)ומבאר :(סנהדרין

עצמו  משל טעם לומר צריך אחד כל צריך נפשות בדיני
ממקרא  אחד טעם אומרים כאשר ולכן לחייב, או לזכות כדי
טעם  אומרים כאשר אך כאחד, אלא נמנים אין בוודאי אחד
שנחשבים  לומר מקום היה שונים מקראות משני אחד

עד  כאחד נמנים זאת שבכל הרמב"ם מחדש כך ועל כשניים
שונים. מקראות משני טעמים שני שיאמרו

סקי"ט)והש"ך סכ"ה איך (חו"מ הרמב"ם: שיטת על מקשה
באדם  וכי אחר, טעם יאמר מהדיינים אחד שכל לדרוש יתכן
משום  מיתה שחייב הדיינים כל ופסקו הנפש את שהרג
משום  אחת כדעה רק כולם ייחשבו תרצח' 'לא על שעבר
'אפילו' שתיבת כתב ולכן מקור? אותו על הסתמכו שכולם
טעם  שאמרו "שנים לגרוס ויש הרמב"ם, בדברי טעות היא
יאמרו  אם אך כאחד", אלא מונין אין מקראות  משני אחד

כרבים. נמנים בוודאי אחד ממקרא
את  ומיישב שלפנינו הגירסא את מקיים אורה' ה'קרן אך
שכולם  אפשר בכתוב המפורש בדין שאכן הש"ך קושיית
לומר  צריך דיין שכל הרמב"ם ודברי אחד, מקור על יתבססו

בסברא. התלוי בדבר אמורים נפרד טעם

ה'תשע"ד  טבת ט"ו רביעי יום המת? הלנת איסור חל ממתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰øa÷ì äOò úåöîe¦§©£¥¦§Ÿ
éâeøä ìk úàZ Búî úà ïéìnä ìk ...äâéøää íBéa ïéc úéa ¤¨£¥¥¦§©£¦¨¨©¥¦¤¥

.'äOòú àì'a åéìò øáBò¥¨¨§Ÿ©£¤
הרדב"ז שיא)לדעת סי' דין (שו"ת בית הרוגי הלנת על רק

תעשה' ב'לא הן תלין...')עוברים ב'עשה'('לא תקברנו והן ('קבור

ההוא') ב'לאו'.ביום רק הלנתם על עוברים מתים בשאר אבל ,
חינוך' ה'מנחת תקלו)וכתב ה'חינוך'(מצוה שלדעת

קצת  משמע כאן מהרמב"ם אך מת, בכל קיים ה'עשה'
שמצוותֿעשה  כתב ביתֿדין בהרוגי כי כהרדב"ז, שסובר

ההריגה ביום הקודמת)לקברם בהלכה המובא בהלנתם ללאו (בנוסף

תעשה'. ב'לא שעובר רק כתב המתים בשאר ואילו
המצוות בספר רלא)אמנם, קבור (מ"ע "כי הרמב"ם: כתב

מצוות  תקברנו, קבור כי ספרי: ולשון ההוא. ביום תקברנו
מת  כל שייקבר כלומר המתים, בשאר הדין והוא - עשה
לדברי  סתירה זו הרי ולכאורה, מותו". ביום בישראל
רק  הוא ביום בו המת את לקבור שה'עשה' כאן הרמב"ם

דין! בית בהרוגי
החדשות' אריה ב'שאגת )וביאר ו :(שאלה

רק  נאמר לא בוודאי ביום בו המת לקבור ה'עשה'

אך  המתים, בין לחלק סברא כל אין כי  דין בית בהרוגי
בהרוגי  רק שהוא לומר מקום היה תלין') ('לא הלאו לענין
שאינו  העץ" על נבלתו תלין "לא הפסוק כלשון דין, בית

הגמרא הוצרכה ולכן מתים, לשאר ב)מתאים מו, (סנהדרין

בלאו. הלנתו על עוברים מת שכל לחדש
בלבד, דין בית הרוגי "לא - הדגיש הרמב"ם גם ולכן
שלא  כדי תעשה", בלא עליו עובר מתו את המלין כל אלא
לפרט  הוצרך ולא דין, בית בהרוגי רק הוא שהאיסור נטעה

פשוט. הדבר כי ב'עשה', גם שעובר
עובר  תלין' 'לא על תעשה': ל'לא ה'עשה' בין הבדל ויש
עובר  ה'עשה' על אבל הלילה, כל המת את הלין אם רק
ההוא' ביום תקברנו 'קבור נאמר שהרי החמה בשקיעת מיד

שלאחריו" מיום הוא "והלילה ס"ב.- עב סי' א"ח אדה"ז, (שו"ע

הנ"ל) הרדב"ז דעת וכן סק"ג תצה סי' .קו"א
נפסק ערבית (שם)ולכן של שמע קריאת לזמן שסמוך

יתעכבו  זה ידי שעל אף ולקברו, המת את להוציא מותר
על  יעברו החמה שקיעת עד ימתינו אם כי שמע, את לקרוא

ההוא'. ביום תקברנו 'קבור של ה'עשה'

ה'תשע"ד  טבת ט"ז חמישי יום למלקות  אומד דין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰úà ïé÷ìî ãöék¥©©§¦¤
ìáà ...øtñîa BúòLø éãk :øîàpL .Bçk éôk ?úe÷ìî áiçîä©§ª¨©§§¦Ÿ¤¤¡©§¥¦§¨§¦§¨£¨

lçì ïéúçBtlçì äké íàL ;L.úî àeä éàcåa Z äaø äkî L £¦§©¨¤¦©¤§©¨©¨©¨§©©¥
אם  רק המלקות ממספר שפוחתין עולה הרמב"ם מלשון
ימות. שמא בספק לא אך למיתתו, יגרמו שהמלקות וודאי
ספק  מפני מלקות מצות תידחה לא מדוע ביאור: וצריך

נפש? פיקוח
נלמד  למלקות אומד שדין כותב הרמב"ם קשה: ועוד
מיוחד  לימוד צריך מדוע ולכאורה, במספר', רשעתו מ'כדי
כי  להלקותו אין מהמלקות ימות שאם פשוט הרי לכך,

התורה? כל דוחה נפש פיקוח
לבאר: ויש

לעיל הרמב"ם ה"א)כתב את (פט"ז להמית שמצוה "כשם :
המחויב  את להלקות מצותֿעשה כך מיתה, המחויב

– בשלושה שמלקות ואע"פ id`מלקות... dzin mewna
zcner."

הרי  מיתה, עונש במקום נחשב המלקות שעונש ומאחר
מפני  הריגתם שתידחה לומר אין מיתות שבחייבי כשם
מלקות  בעונש כך המצווה, היא ההריגה שהרי נפש פיקוח
שילקה  הוא החיוב ואם נפש', 'פיקוח מצד לפטור אין



oixcdpqפח zekld - mihtey xtq - zah a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd zah g"i - a"i -

ה'תשע"ד  טבת י"ב ראשון יום

-mihteyxtq
oiWprde oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦§¨¢¨¦

odl oixEqOd©§¦¨¤
ד  ¤¤ּפרק

ׁשל ‡. ּדין ּבית אֹו קטּנה, סּנדרי אֹו הּגדֹול, ּדין ּבית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
סמּו מהן, אחד ּכל ׁשּיהיה צריכין - מוסמך]ׁשלׁשה -] ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

וּיסמ" ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ּומׁשה .סמּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמּפי
רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן ויצּוהּו". עליו, ידיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותם ׁשכינה. עליהן וׁשרת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָסמכן,
עד  איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו לאחרים, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָוהאחרים
ואחד  רּבנּו. מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית עד יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבית

הּנׂשיא מּפי הסנהדרין]הּנסמ מן [ראש אחד מּפי אֹו , ְִִִִִִִֶַַָָָ
מעֹולם. ּבסּנדרי הּסמּו אֹותֹו היה לא אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּסמּוכין,

על ·. ידיהם ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוכיצד
אּתה  'הרי לֹו: ואֹומרים 'רּבי', לֹו ׁשּקֹורין אּלא הּזקן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש

קנסֹות' ּדיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ
לדּינּות,‚. הּזקנים מּנּוי ׁשהיא זֹו, סמיכה סֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָואין

ּבׁשלׁשה  מּפי אּלא סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֵֶַאחרים,

'אלהים'„. קרּוי ּבארץ אין ׁשּנסמכּו הּגדֹול ּדין ּבית אּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבדקּו לדּון הראּויין החכמים האנׁשים והם ּבלבד, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
אֹותן. וסמכּו אֹותן והּמחּו יׂשראל, ארץ ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם

מי ‰. ּכל היה וחכמים ּבראׁשֹונה, ּתלמידיו. סֹומ ׁשּנסמ ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
אדם  יהיה ׁשּלא והתקינּו הּזקן, הּלל לבית ּכבֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחלקּו
אּלא  ,סֹומ הּנׂשיא יהא וׁשּלא הּנׂשיא, ּברׁשּות אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנסמ
ּדין  ּבית אב יהיה וׁשּלא עּמֹו, ּדין ּבית אב היה ּכן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאם

עּמֹו הּנׂשיא היה ּכן אם אּלא ,החבּורה סֹומ ׁשאר אבל . ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּיהיּו והּוא הּנׂשיא, ּברׁשּות לסמ מהם אחד לכל יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

מּׁשלׁשה. ּבפחֹות אינּה ׁשהּסמיכה עּמֹו; ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשנים
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבארץ, הּסֹומכין היּו אפּלּו יׂשראל. ּבארץ נסמכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּסֹומכין
אם  לֹומר, צרי ואין סֹומכין; אין - לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנסמ
ׁשניהם  היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ, ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
הּסֹומכין  עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְִִִִֵֶֶַַַָָּבארץ
,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו לֹו, ׁשֹולחין אּלא אחד; ְְְִִֶֶֶָָָָּבמקֹום
ּבארץ  ּוׁשניהם הֹואיל קנסֹות, ּדיני לדּון רׁשּות לֹו .ונֹותנין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

ראּויה  מצרים, עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכל
ְִִָלסמיכה.

.Ê אחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמליׁש ודוד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד. ּביֹום אלף ׁשלׁשים ְְִֶֶֶַָָֹסמ

.Á יח לדברים ּׁשּירצּו, מה לכל למּנֹות להם -ויׁש ידים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
מפלא, חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהּוא,
לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה ּבכל להֹורֹות ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשראּוי
אֹו והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות לא לדּון, רׁשּות לֹו ולּתן ְְְְְִִֵֵֶָֹאֹותֹו
ממֹונֹות, ּדיני לדּון לא והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָֹיּתנּו
אֹו קנסֹות, ּדיני לדּון לא אבל ולזה, לזה רׁשּות לֹו יּתנּו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹאֹו
ּבמּומן  ּבכֹורֹות להּתיר לא אבל קנסֹות, ּדיני ְְְְֲִִֵַָָָָֹלדּון

אֹו[לאכילה] ּבלבד, נדרים להּתיר רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו ,ְְְְְִִִִַַָ
ּכתמים אשה]לראֹות של ּבזה.[אדומים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַָָֹ

.Ë:לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָוכן
לכאן', הּנׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות, אֹו לדּון רׁשּות ל ְְְְִֵֶַַָָָָ'יׁש
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה'. עּמנּו אּת ׁשאין זמן 'ּכל .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.È ׁשהּוא ּפי על אף - אחת ּבעינֹו סּומה ׁשהיה מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחכם
ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְִִִֵֵֵָָָראּוי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי ׁשאינֹו .מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡È מֹוׁשיב - אחד סמּו אּלא יׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהרי

ּכ ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ּדינין  ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיעׂשה

החכמים אחרים. ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים, לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
אּלּו הרי - אֹותן ולסמ ּדּינין למּנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להם ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להם ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה  על מצטערין החכמים היּו לּמה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.

תיבטל] מּיׂשראל[שלא קנסֹות ּדיני יּבטלּו ׁשּלא ּכדי [הרי , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
בא"י] הסמיכה תמיד לחדש ואי ניתן מפּזרין, ׁשּיׂשראל לפי ?ְְְְִִִִֵֶָָֻ

ּכּלן ׁשּיסּכימּו אחד]אפׁשר סמּו[במעמד ׁשם היה ואם ; ְְְִִֶֶַָָָָָָֻ
לּכל, קנסֹות ּדיני ּדן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו ,סמּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמּפי

הכרע צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי נסמ .[הכרעה]ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
.·È לארץ לחּוצה ויצאּו יׂשראל, ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשּדנין  ּכדר לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנין הן הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
והּוא,ּבארץ  - לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין ; ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבארץ. סמּוכין ְְִִֶֶָָׁשּיהיּו
.‚Èויׁש עֹומדין, הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל ּגלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי

לרּדֹות למשול]להם ולדּון [- מקֹום, ּבכל יׂשראל את ְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ׁשבט  יסּור "לא ׁשּנאמר: רצּו, לא ּבין רצּו ּבין ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעליהם,

ׁשּבבבל. ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו ְִֵֵֶֶָָָָֻמיהּודה",
.„È לדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל

ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לדּון לֹו יׁש -ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
לארץ  ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּדן ּדינין, ׁשאינֹו ּפי על אף , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבארץ  ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין ּכל קנסֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדיני
יׂשראל  ארץ ּבכל לדּון לֹו יׁש - לדּון רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָיׂשראל
ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולין, על העֹומדֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּובעירֹות
את  לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין לארץ, ּבחּוצה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּדינין.
ּבחּוצה  קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּדינין; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי
את  לכף אבל אצלֹו; לדּון ׁשרצה למי אּלא ּדן אינ ֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ,
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה  מסברא מלקות, ותשע אם שלושה אף להלקותו צריך יה
שעצם  מלמד במספר' רשעתו 'כדי שהכתוב אלא ימות,
ושמונה  שלושים רק לספוג יכול ואם כוחו, כפי הוא החיוב
שמפני  ולא לו, הראוי העונש זהו מלכתחילה הרי מלקות,

להלקותו. המצווה על מוותרים נפש פיקוח

בהן  שימות מלקות ורק באומד הוא מלקות דין ולכן
פיקוח  מספק לפטור אין אבל מהעונש, חלק אינן בוודאי

במלקות. אמור לא נפש פיקוח דין כי נפש
(c ,a n"eg uari zpyn)

ה'תשע"ד  טבת י"ז שישי יום ובקידושין  ממונות בדיני נפשות, בדיני 'אומדנא'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïéLðBò ïéc úéa ïéà¥¥¦§¦
eäeàø elôà .äøeøa äiàøa íéãò ét ìò àlà ,úòcä ãîàa§Ÿ¤©©©¤¨©¦¥¦¦§¦¨§¨£¦¨
éqäå øtøôîe âeøä eäeàöîe ... Bâøäì Bøáç øçà óãBø íéãòäó ¨¥¦¥©©£¥§¨§§¨¨§©§¥§©©¦

ïéà Z eäkäL úòa eäeàø àìå ìéàBä ,âøBää ãéa íc óhðî§©¥¨§©©¥¦§Ÿ¨§¥¤¦¨¥
.Bæ úeãòa ïéâøBä ïéc úéa¥¦§¦§¥

שכתב  וכפי אומדנא, פי על דנים אין ממונות בדיני גם
הי"ד)הרמב"ם פ"ח ממון נזקי גב (הל' על רועה שהיה "שור :

וזה  מנוגח שזה פי על אף בצדו, הרוג שור ונמצא הנהר
שיראוהו  עד נגחו.... שזה בידוע אומרין אין ליגח... מועד

כשרים". עדים
כמובא  ודאית, וידיעה מוכחת אומדנא על סומכים אמנם,

ב) מו, ויצא (שבועות שלם כשהוא חברו לבית שנכנס באחד ,
שאינו  כזו היא (והחבלה מלבדם אחד אף היה ולא חבול,
שהגדיר  וכמו חבלה. דמי לו משלם - בעצמו) לחבול יכול

ב)הרמ"ה לז, לסנהדרין אומדנא (בחידושיו לאו גוונא האי כי ..." :
ב  המתקיימת עדות היא דזו di`xהוא, `la drici פסק וכן ."

ומזיק  חובל בהלכות ה"ה)הרמב"ם .(פ"ה
הגמרא מסקנת פי על הרמ"ה לד,א)והוסיף שאמנם (שבועות

בדיני  אך ראיה' בלא 'ידיעה עדות מתקיימת ממונות בדיני
כתב  וכן המעשה. ראיית של בעדות אלא דנים אין נפשות

יונה שם)רבינו לסנהדרין .(בחידושיו
ה'תומים' ביאר ההבדל סקי"ד):ובטעם צ ממונות (סי' בדיני

חז"ל כמאמר האמת את לברר הוא ב)העיקר סה, "לא (קידושין
לצורך  אלא העדים נבראו [לא לשקרי" אלא סהדי איברו
אפילו  אמת דהוא דין לבית נתברר "אם ולכן שקרנים],
צריכים  נפשות בדיני אבל ממון", מוציאין - הפורח מעוף

כאן. הרמב"ם כדברי ראיה, עדות
הרמ"א הביא קידושין ס"ד)ולענין מב סי' בשם (אהע"ז

דמי  [של ממש הנתינה לראות העדים "צריכים הרשב"א:
ממש  הנתינה ראו לא אם אבל לרשותה, או לידה הקידושין]
פלוני  בחפץ לי התקדשי שאמר ששמעו פי על אף - לידה
שמואל' ה'בית אך קידושין". אינן - ידם מתחת יצא ואח"כ

סקי"ב) העדים (שם אם אפילו והמרדכי, הרמב"ם שלדעת כתב
את  לה שנתן בוודאות להם ידוע אך הנתינה, את ראו לא
שדיני  כמו כי המעשה, גוף את ראו כאילו זה הרי החפץ,

קידושין. גם כך ראיה', בלא ב'ידיעה מתקיימים ממונות

ה'תשע"ד  טבת י"ח קודש שבת תגורו' 'לא של האיסור תוקף

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éðôì eàaL íéðLE §©¦¤¨§¨¤
ïëéäì òãúå íäéøác úà òîLzMî ...äL÷ ãçàå Cø ãçà ,ïéãì§¦¤¨©§¤¨¨¤¦¤¦§©¤¦§¥¤§¥©§¥¨

ðéà :øîBì éàMø äzà éà Z äèBð ïécä:øîàpL !íëì ÷÷æð é ©¦¤¦©¨©©©¥¦¦§¨¨¤¤¤¡©
ànL ,àeä òLø éðBìt Léà :øîàz àlL .Léà éðtî eøeâú àìŸ¨¦§¥¦¤ŸŸ©¦§¦¨¨¤¨

.éúBòéèð õv÷é ànL ,éLéãb úà ÷éìãé ànL ,éða úà âøäé©£Ÿ¤§¦¤¨©§¦¤§¦¦¤¨§©¥§¦©
בגמרא הדין ב)במקור ו, "שמא (סנהדרין רש"י: פירש ,

את  להפך הדיין את רודף – רודפו חזק ונמצא חזק נתחייב
הדיין  כנגד אישית רדיפה מפני אינו החשש כלומר: הדין".
תיגרם  ובכך הדין להיפוך להביא החזק יצליח שמא אלא
שמא  הוא שהחשש מפרש כאן הרמב"ם אך הדין. זילות

הדיין. את ויזיק ירדוף
הב"ח יב)וכתב סי' לומר (חו"מ מקור אין רש"י שלדעת

לך  אין שהרי לעצמו חשש במקום אף לדון יתחייב שהדיין
ממון  להפסיד צריך אין וגם סכנה ספק בפני העומד דבר

זה. עבור
'לא  איסור ואין לדון, חייב כן הרמב"ם לדעת ומדוע

נפש? פיקוח חשש מפני נדחה תגורו'
יעקב' ה'שבות קמג)מבאר סי' הבעלֿדין (ח"א כאשר :

בוודאי  משפחתו בני או הדיין בנפש לפגוע שעלול מוחזק

ישראל  נחשדו לא כלל בדרך אך מהדין, להסתלק יכול
להתייחס  לדיין אין ולכן בדין שחייבוהו על נפש  להרוג

לאיום.
אהרן' 'זקן קכו)ובספר סי' שעיקר (חו"מ כיון כי כתב

פירשה  כאילו זה הרי איש, מפני לפחד לא  הוא האיסור
בהריגה. המאיים דין בעל מפני אף להתיירא שאין התורה
אף  ולדעתו יעקב' ה'שבות דברי על לחלוק נוטה ולכן

מלדון. להימנע אין סכנה של סביר חשש במקום
הרמ"א כתב ס"א)ולמעשה יב סי' נוהגין (חו"מ מקום "מכל :

בדבר  סכנה שיש משום עבירה בעוברי למחות שלא עכשיו
אסור  הרמב"ם שלדעת ואע"פ למלכות". ימסרנו שלא

הב"ח כתב סכנה, במקום אפילו שלדעתו (שם)להימנע
ולא  לחבירו, אדם שבין בדין רק נאמר תגורו' 'לא איסור
תוכיח'. 'הוכח מהכתוב הנלמד מאיסור הפרשה חיוב לגבי
שכן  הגלות, לבני הראשונים דורות בין חילוק שיש  ועוד
אם  שאף מיהודי, סכנה חשש על מדבר תגורו' 'לא הכתוב
חשש  כשיש אך איומו, את יבצע שלא להניח יש רשע הוא

מלדון. להימנע הדיין יכול למלכות מסירה
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ׁשל ‡. ּדין ּבית אֹו קטּנה, סּנדרי אֹו הּגדֹול, ּדין ּבית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
סמּו מהן, אחד ּכל ׁשּיהיה צריכין - מוסמך]ׁשלׁשה -] ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

וּיסמ" ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ּומׁשה .סמּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמּפי
רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן ויצּוהּו". עליו, ידיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותם ׁשכינה. עליהן וׁשרת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָסמכן,
עד  איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו לאחרים, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָוהאחרים
ואחד  רּבנּו. מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית עד יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבית

הּנׂשיא מּפי הסנהדרין]הּנסמ מן [ראש אחד מּפי אֹו , ְִִִִִִִֶַַָָָ
מעֹולם. ּבסּנדרי הּסמּו אֹותֹו היה לא אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּסמּוכין,

על ·. ידיהם ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוכיצד
אּתה  'הרי לֹו: ואֹומרים 'רּבי', לֹו ׁשּקֹורין אּלא הּזקן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש

קנסֹות' ּדיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ
לדּינּות,‚. הּזקנים מּנּוי ׁשהיא זֹו, סמיכה סֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָואין

ּבׁשלׁשה  מּפי אּלא סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֵֶַאחרים,

'אלהים'„. קרּוי ּבארץ אין ׁשּנסמכּו הּגדֹול ּדין ּבית אּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבדקּו לדּון הראּויין החכמים האנׁשים והם ּבלבד, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
אֹותן. וסמכּו אֹותן והּמחּו יׂשראל, ארץ ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם

מי ‰. ּכל היה וחכמים ּבראׁשֹונה, ּתלמידיו. סֹומ ׁשּנסמ ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
אדם  יהיה ׁשּלא והתקינּו הּזקן, הּלל לבית ּכבֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחלקּו
אּלא  ,סֹומ הּנׂשיא יהא וׁשּלא הּנׂשיא, ּברׁשּות אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנסמ
ּדין  ּבית אב יהיה וׁשּלא עּמֹו, ּדין ּבית אב היה ּכן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאם

עּמֹו הּנׂשיא היה ּכן אם אּלא ,החבּורה סֹומ ׁשאר אבל . ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּיהיּו והּוא הּנׂשיא, ּברׁשּות לסמ מהם אחד לכל יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

מּׁשלׁשה. ּבפחֹות אינּה ׁשהּסמיכה עּמֹו; ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשנים
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבארץ, הּסֹומכין היּו אפּלּו יׂשראל. ּבארץ נסמכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּסֹומכין
אם  לֹומר, צרי ואין סֹומכין; אין - לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנסמ
ׁשניהם  היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ, ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
הּסֹומכין  עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְִִִִֵֶֶַַַָָּבארץ
,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו לֹו, ׁשֹולחין אּלא אחד; ְְְִִֶֶֶָָָָּבמקֹום
ּבארץ  ּוׁשניהם הֹואיל קנסֹות, ּדיני לדּון רׁשּות לֹו .ונֹותנין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

ראּויה  מצרים, עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכל
ְִִָלסמיכה.

.Ê אחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמליׁש ודוד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד. ּביֹום אלף ׁשלׁשים ְְִֶֶֶַָָֹסמ

.Á יח לדברים ּׁשּירצּו, מה לכל למּנֹות להם -ויׁש ידים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
מפלא, חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהּוא,
לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה ּבכל להֹורֹות ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשראּוי
אֹו והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות לא לדּון, רׁשּות לֹו ולּתן ְְְְְִִֵֵֶָֹאֹותֹו
ממֹונֹות, ּדיני לדּון לא והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָֹיּתנּו
אֹו קנסֹות, ּדיני לדּון לא אבל ולזה, לזה רׁשּות לֹו יּתנּו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹאֹו
ּבמּומן  ּבכֹורֹות להּתיר לא אבל קנסֹות, ּדיני ְְְְֲִִֵַָָָָֹלדּון

אֹו[לאכילה] ּבלבד, נדרים להּתיר רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו ,ְְְְְִִִִַַָ
ּכתמים אשה]לראֹות של ּבזה.[אדומים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַָָֹ

.Ë:לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָוכן
לכאן', הּנׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות, אֹו לדּון רׁשּות ל ְְְְִֵֶַַָָָָ'יׁש
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה'. עּמנּו אּת ׁשאין זמן 'ּכל .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.È ׁשהּוא ּפי על אף - אחת ּבעינֹו סּומה ׁשהיה מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחכם
ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְִִִֵֵֵָָָראּוי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי ׁשאינֹו .מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡È מֹוׁשיב - אחד סמּו אּלא יׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהרי

ּכ ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ּדינין  ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיעׂשה

החכמים אחרים. ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים, לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
אּלּו הרי - אֹותן ולסמ ּדּינין למּנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להם ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להם ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה  על מצטערין החכמים היּו לּמה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.

תיבטל] מּיׂשראל[שלא קנסֹות ּדיני יּבטלּו ׁשּלא ּכדי [הרי , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
בא"י] הסמיכה תמיד לחדש ואי ניתן מפּזרין, ׁשּיׂשראל לפי ?ְְְְִִִִֵֶָָֻ

ּכּלן ׁשּיסּכימּו אחד]אפׁשר סמּו[במעמד ׁשם היה ואם ; ְְְִִֶֶַָָָָָָֻ
לּכל, קנסֹות ּדיני ּדן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו ,סמּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמּפי

הכרע צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי נסמ .[הכרעה]ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
.·È לארץ לחּוצה ויצאּו יׂשראל, ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשּדנין  ּכדר לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנין הן הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
והּוא,ּבארץ  - לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין ; ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבארץ. סמּוכין ְְִִֶֶָָׁשּיהיּו
.‚Èויׁש עֹומדין, הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל ּגלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי

לרּדֹות למשול]להם ולדּון [- מקֹום, ּבכל יׂשראל את ְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ׁשבט  יסּור "לא ׁשּנאמר: רצּו, לא ּבין רצּו ּבין ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעליהם,

ׁשּבבבל. ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו ְִֵֵֶֶָָָָֻמיהּודה",
.„È לדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל

ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לדּון לֹו יׁש -ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
לארץ  ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּדן ּדינין, ׁשאינֹו ּפי על אף , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבארץ  ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין ּכל קנסֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדיני
יׂשראל  ארץ ּבכל לדּון לֹו יׁש - לדּון רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָיׂשראל
ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולין, על העֹומדֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּובעירֹות
את  לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין לארץ, ּבחּוצה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּדינין.
ּבחּוצה  קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּדינין; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי
את  לכף אבל אצלֹו; לדּון ׁשרצה למי אּלא ּדן אינ ֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ,
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ה  מסברא מלקות, ותשע אם שלושה אף להלקותו צריך יה
שעצם  מלמד במספר' רשעתו 'כדי שהכתוב אלא ימות,
ושמונה  שלושים רק לספוג יכול ואם כוחו, כפי הוא החיוב
שמפני  ולא לו, הראוי העונש זהו מלכתחילה הרי מלקות,

להלקותו. המצווה על מוותרים נפש פיקוח

בהן  שימות מלקות ורק באומד הוא מלקות דין ולכן
פיקוח  מספק לפטור אין אבל מהעונש, חלק אינן בוודאי

במלקות. אמור לא נפש פיקוח דין כי נפש
(c ,a n"eg uari zpyn)

ה'תשע"ד  טבת י"ז שישי יום ובקידושין  ממונות בדיני נפשות, בדיני 'אומדנא'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïéLðBò ïéc úéa ïéà¥¥¦§¦
eäeàø elôà .äøeøa äiàøa íéãò ét ìò àlà ,úòcä ãîàa§Ÿ¤©©©¤¨©¦¥¦¦§¦¨§¨£¦¨
éqäå øtøôîe âeøä eäeàöîe ... Bâøäì Bøáç øçà óãBø íéãòäó ¨¥¦¥©©£¥§¨§§¨¨§©§¥§©©¦

ïéà Z eäkäL úòa eäeàø àìå ìéàBä ,âøBää ãéa íc óhðî§©¥¨§©©¥¦§Ÿ¨§¥¤¦¨¥
.Bæ úeãòa ïéâøBä ïéc úéa¥¦§¦§¥

שכתב  וכפי אומדנא, פי על דנים אין ממונות בדיני גם
הי"ד)הרמב"ם פ"ח ממון נזקי גב (הל' על רועה שהיה "שור :

וזה  מנוגח שזה פי על אף בצדו, הרוג שור ונמצא הנהר
שיראוהו  עד נגחו.... שזה בידוע אומרין אין ליגח... מועד

כשרים". עדים
כמובא  ודאית, וידיעה מוכחת אומדנא על סומכים אמנם,

ב) מו, ויצא (שבועות שלם כשהוא חברו לבית שנכנס באחד ,
שאינו  כזו היא (והחבלה מלבדם אחד אף היה ולא חבול,
שהגדיר  וכמו חבלה. דמי לו משלם - בעצמו) לחבול יכול

ב)הרמ"ה לז, לסנהדרין אומדנא (בחידושיו לאו גוונא האי כי ..." :
ב  המתקיימת עדות היא דזו di`xהוא, `la drici פסק וכן ."

ומזיק  חובל בהלכות ה"ה)הרמב"ם .(פ"ה
הגמרא מסקנת פי על הרמ"ה לד,א)והוסיף שאמנם (שבועות

בדיני  אך ראיה' בלא 'ידיעה עדות מתקיימת ממונות בדיני
כתב  וכן המעשה. ראיית של בעדות אלא דנים אין נפשות

יונה שם)רבינו לסנהדרין .(בחידושיו
ה'תומים' ביאר ההבדל סקי"ד):ובטעם צ ממונות (סי' בדיני

חז"ל כמאמר האמת את לברר הוא ב)העיקר סה, "לא (קידושין
לצורך  אלא העדים נבראו [לא לשקרי" אלא סהדי איברו
אפילו  אמת דהוא דין לבית נתברר "אם ולכן שקרנים],
צריכים  נפשות בדיני אבל ממון", מוציאין - הפורח מעוף

כאן. הרמב"ם כדברי ראיה, עדות
הרמ"א הביא קידושין ס"ד)ולענין מב סי' בשם (אהע"ז

דמי  [של ממש הנתינה לראות העדים "צריכים הרשב"א:
ממש  הנתינה ראו לא אם אבל לרשותה, או לידה הקידושין]
פלוני  בחפץ לי התקדשי שאמר ששמעו פי על אף - לידה
שמואל' ה'בית אך קידושין". אינן - ידם מתחת יצא ואח"כ

סקי"ב) העדים (שם אם אפילו והמרדכי, הרמב"ם שלדעת כתב
את  לה שנתן בוודאות להם ידוע אך הנתינה, את ראו לא
שדיני  כמו כי המעשה, גוף את ראו כאילו זה הרי החפץ,

קידושין. גם כך ראיה', בלא ב'ידיעה מתקיימים ממונות

ה'תשע"ד  טבת י"ח קודש שבת תגורו' 'לא של האיסור תוקף

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éðôì eàaL íéðLE §©¦¤¨§¨¤
ïëéäì òãúå íäéøác úà òîLzMî ...äL÷ ãçàå Cø ãçà ,ïéãì§¦¤¨©§¤¨¨¤¦¤¦§©¤¦§¥¤§¥©§¥¨

ðéà :øîBì éàMø äzà éà Z äèBð ïécä:øîàpL !íëì ÷÷æð é ©¦¤¦©¨©©©¥¦¦§¨¨¤¤¤¡©
ànL ,àeä òLø éðBìt Léà :øîàz àlL .Léà éðtî eøeâú àìŸ¨¦§¥¦¤ŸŸ©¦§¦¨¨¤¨

.éúBòéèð õv÷é ànL ,éLéãb úà ÷éìãé ànL ,éða úà âøäé©£Ÿ¤§¦¤¨©§¦¤§¦¦¤¨§©¥§¦©
בגמרא הדין ב)במקור ו, "שמא (סנהדרין רש"י: פירש ,

את  להפך הדיין את רודף – רודפו חזק ונמצא חזק נתחייב
הדיין  כנגד אישית רדיפה מפני אינו החשש כלומר: הדין".
תיגרם  ובכך הדין להיפוך להביא החזק יצליח שמא אלא
שמא  הוא שהחשש מפרש כאן הרמב"ם אך הדין. זילות

הדיין. את ויזיק ירדוף
הב"ח יב)וכתב סי' לומר (חו"מ מקור אין רש"י שלדעת

לך  אין שהרי לעצמו חשש במקום אף לדון יתחייב שהדיין
ממון  להפסיד צריך אין וגם סכנה ספק בפני העומד דבר

זה. עבור
'לא  איסור ואין לדון, חייב כן הרמב"ם לדעת ומדוע

נפש? פיקוח חשש מפני נדחה תגורו'
יעקב' ה'שבות קמג)מבאר סי' הבעלֿדין (ח"א כאשר :

בוודאי  משפחתו בני או הדיין בנפש לפגוע שעלול מוחזק

ישראל  נחשדו לא כלל בדרך אך מהדין, להסתלק יכול
להתייחס  לדיין אין ולכן בדין שחייבוהו על נפש  להרוג

לאיום.
אהרן' 'זקן קכו)ובספר סי' שעיקר (חו"מ כיון כי כתב

פירשה  כאילו זה הרי איש, מפני לפחד לא  הוא האיסור
בהריגה. המאיים דין בעל מפני אף להתיירא שאין התורה
אף  ולדעתו יעקב' ה'שבות דברי על לחלוק נוטה ולכן

מלדון. להימנע אין סכנה של סביר חשש במקום
הרמ"א כתב ס"א)ולמעשה יב סי' נוהגין (חו"מ מקום "מכל :

בדבר  סכנה שיש משום עבירה בעוברי למחות שלא עכשיו
אסור  הרמב"ם שלדעת ואע"פ למלכות". ימסרנו שלא

הב"ח כתב סכנה, במקום אפילו שלדעתו (שם)להימנע
ולא  לחבירו, אדם שבין בדין רק נאמר תגורו' 'לא איסור
תוכיח'. 'הוכח מהכתוב הנלמד מאיסור הפרשה חיוב לגבי
שכן  הגלות, לבני הראשונים דורות בין חילוק שיש  ועוד
אם  שאף מיהודי, סכנה חשש על מדבר תגורו' 'לא הכתוב
חשש  כשיש אך איומו, את יבצע שלא להניח יש רשע הוא

מלדון. להימנע הדיין יכול למלכות מסירה
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רׁשּות  ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין להן, ולדּון ּדינין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּבעלי
ּגלּות. ֵָֹמראׁש

.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ּדין  ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהיה  עד ּכלּום, לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָונתנּו
עליו  חלה קדּׁשה אין לּמזּבח, מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש .ראּוי; ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשבעים ‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ,מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

עיר ואחד  ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סּנדרי עֹוׂשין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
את  לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,

ּכּלֹו ׁשהּדח את [לע"ז]הּׁשבט ולא הּׁשקר, נביא את ולא , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻ
ּדיני  אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות, ּבדיני ּגדֹול ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכהן

גדול]ממֹונֹות כהן זקן [של נעׂשה אין וכן ּבׁשלׁשה. ּדנין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד הּנּדחת,[שמורה עיר עֹוׂשין ולא , ְְִִִֵַַַַֹ

ּבבית  אּלא הּׂשֹוטה, את מׁשקין ואין ולא הּגדֹול. ּדין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העיר על ירושלים]מֹוסיפין מֹוציאין [- ולא העזרֹות, ועל ְְֲִִִִִַַָָָֹ

החלל ולמדידת הרׁשּות ערופה]למלחמת עגלה ,[לענין ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
הּגדל  הּדבר "ּכל ׁשּנאמר: הּגדֹול, ּדין ּבית ּפי על ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאּלא

."אלי ִֵֶָיביאּו
ׁשהן ·. ּוׁשלׁשה מעׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאין

ּבהמה; נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָסּנדרי
אֹו הּנרּבעת ּבהמה ולא הּנסקל, ׁשֹור ּדנין אין ,ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
ארי  אפּלּו ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהרֹובעת,

ּתרּבּות ׁשהן ּוברּדלס, ונמר ומבוייתים ודב [מתורבתים ְְְְְֵֵֶַַָָֹ
מזיקים] מיתתן ואינם - ׁשהמיתּו ּבעלים, להם ְְִִִֵֵֶֶָָָָויׁש

אֹותֹו. הֹורג אחד ׁשהמית, נחׁש אבל ּוׁשלׁשה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבעׂשרים
רע‚. ׁשם לאשתו]הּמֹוציא בתולים מצא ּדנין [שלא אין - ִִֵֵַַָ

מּפני  ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹאֹותֹו
אמת  הּדבר יהיה ׁשּמא נפׁשֹות, לדיני צד ּבדינֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
לתבעֹו האב ּובא הּבעל, ּדברי נאמנּו לא הּבת. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹותּסקל
אּלא  נפׁשֹות ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּקנס

הם קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? [ממשה ּבעׂשרים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העדה"רבינו] והּצילּו . . העדה "וׁשפטּו אֹומר: הּוא הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָ

המחּיבין, והם ׁשֹופטת עדה מּצלת. ועדה ׁשֹופטת, עדה -ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הרי  - מעׂשרה ּפחּותה עדה ואין המזּכין, והם מּצלת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועדה

ׁשקּול ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה ּומֹוסיפין [-עׂשרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
להּטֹות".זוגי] - רּבים "אחרי ּבֹו ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מּכֹות„. ׁשּימּות [- ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אֹותֹו. ְְִֶַּכׁשּמלקין

ּבחמּׁשה ‰. העגלה .עריפת ְֲֲִִֶַַָָָ
.Â ּבׁשבעה הּׁשנה .עּבּור ְְִִַָָָ
.Ê.ּבׁשלׁשה החדׁש. סמּוכיןעּבּור אּלּו ,[מוסמכים]וכל ְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Á,ּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון - קנסֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּדיני

ּבהן  וכּיֹוצא והמפּתה, והאֹונס, וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ  הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותן ּדנין אין -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

-יׂשראל  והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ
אפ  אּלא ממחה; צריכין ואפּלּואין הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה ּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ

והלואֹות  ּבהֹודאֹות ּדנין ,לפיכ אֹותן. ּדן ממחה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻאחד
ׁשל  ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ; ּבחּוצה ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

'אלהים' לארץ סמוכים]חּוצה ׁשל [- ּדין ּבית ׁשליחּות , ְֱִִִֵֶֶָָָֹ
קנסֹות  ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין עֹוׂשין; יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָארץ

ְִִָּבׁשליחּותן.
.Ë הּמצּויין ּדינין אּלא לארץ, חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין

והלואֹות, הֹודאֹות, ּכגֹון - ּכיס חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּתמיד,
ּפי  על אף מצּויין, ׁשאינן ּדברים אבל חברֹו. ממֹון ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּומּזיק
אֹו ּבחברּתּה, ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
ּתׁשלּומי  ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהם אין אבל הּמצּויין, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים

הּקנסֹות ּכפל  ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּדנין אין - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּתֹוקע ּכגֹון - חכמים אֹותן ,[באזנו]לחברֹו[הכה]ׁשּקצצּו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָ

ּדּיני  אֹותן ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו, את ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּובסֹוטר
ּדּיני  אֹותֹו ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם וכל לארץ. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּוצה

צרֹורֹות נזק מחצי חּוץ לארץ, רגבי חּוצה שניתזו [בהמה ְֲִֵֶֶֶָָָ
מרגליה] קנס.אדמה ואינֹו ממֹון, ׁשהּוא מּפני ,ְְְִֵֵֶָָ

.Èהּנּׁשֹום מערך]ּכל נזקו]ּכעבד[- שווי לידע ּגֹובין [- אין , ְִִֵֶֶַָ
אין  - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,לפיכ לארץ. חּוצה ּדּיני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
חּוצה  ּדּיני ּבהן, חּיב ׁשהּוא והּבׁשת והּצער הּנזק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגֹובין

ׁשבת אבל בטלה]לארץ; ּבהן [דמי ׁשּיׁש מּפני ּגֹובין, ורּפּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
יֹום  ּבכל ׁשּמעׂשים ואמרּו, הּגאֹונים הֹורּו וכן ּכיס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסרֹון

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת ְְְִִֶֶֶָלגּבֹות
.‡È חּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ׁשהּזיק לארץ, אדם אבל . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ׁשּקרע  ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה  ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו

מּועדת והיא הֹואיל - ורגל הרי [רגילה]ּבׁשן מּתחּלה, להן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשהּזיקה  ּבין לארץ; חּוצה ּדּיני אֹותֹו וגֹובין מצּוי, ּדבר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּבּה ׁשּנתחּככה ּכגֹון אחרת, אכלה [להנאתה]ּבהמה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלין  ׁשהּזיקה ּבין ּבהן, וכּיֹוצא לאכלן ׁשּדרּכּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
ּדּיני  ּגֹובין הּכל - ׁשלם נזק עליהם חּיבת ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלים,

והּועדה ּתּמה היתה אם אבל לארץ. פעמים]חּוצה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה  אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגחה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוהּזיקה,
ׁשאין  לארץ, חּוצה ּדּיני ׁשלם הּזה הּנזק את ּגֹובין אין -ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבא  הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה לחּוצה מּועד ויצא רץ, ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָ
מצּוי. ּדבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - והּזיק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלארץ

.·Èׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּומּפני
ּדין  ּבית ּבפני ּבֹו הּסמּוכין להעיד אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשהן  ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבארץ.
הּבהמה  את מעידין ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדנים

לארץ. ּבחּוצה ְְִֵֶֶָָָּבפניהם
.‚È;לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין ּגזל, אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

אֹותּה ּגֹובין אין הּתֹוספת, .אבל ֲִֵֶֶַָָ
.„È חּוצה ּדּיני מּמּנּו ּגֹובין עצמֹו, ּפי על המׁשּלם ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

הּפגם ׁשהרי שנאנסה]לארץ; נערה והּכפר [של והּבׁשת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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אדם] שהרג ּכגֹון [בשור עצמֹו, ּפי על אדם מׁשּלם ,ְְְִֵַַַָָ
ּפלֹוני' את ׁשֹורי ו'המית ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו 'ּפּתיתי ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶׁשאֹומר:

לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין אין -ִֵֵֶַָָָָ
.ÂËּגרמֹות חוב]ּדיני שטר שורף כגון נזק, אינן [גרימת ְִֵֵָָ

לארץ. ּבחּוצה ּבהם ודנין אֹותם וגֹובין ְְְְִִִֶֶָָָָָָָּכקנסֹות,
.ÊËהּמֹוסר ּדין חברֹו[מלשין]וכן על [לגוי]ממֹון אף - ְֲִֵֵֵַַַָ

לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין מע ׂשה, עׂשה ׁשּלא ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּפי
.ÊÈ ּגֹובין ׁשאין ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג

ׁשּיפּיס עד אֹותֹו, מנּדין - קנס אֹו[יתפשר]ׁשם ּדינֹו לבעל ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
הראּוי  ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יׂשראל. לארץ לדין עּמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעלה
נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו, ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין נּדּויֹו, מּתירין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלֹו,
מֹוציאין  אין לּטל, לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור הּנּזק  ּתפׂש אם ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן

מּידֹו. ִָאֹותֹו
.ÁÈלרּבים ממחה ׁשהּוא מפורסם]יחיד חכם תלמיד -]- ְְִִֶֶַָֻ

ההֹודיה  אין - יחידי ממֹונֹות ּדיני ּדן ׁשהּוא ּפי על ְִִִִֵֵֶַַַָָָָאף
הּׁשלׁשה  אבל .סמּו היה ואפּלּו ּדין, ּבבית הֹודיה ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבפניו
אני  ואין הדיֹוטֹות, הן והרי סמּוכין, ׁשאינן ּפי על אף -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבבית  הֹודיה ּבפניהם ההֹודיה הרי - 'אלהים' אֹותן ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹקֹורא
החזק  - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבפניהם, הּכֹופר וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּדין.
ׁשל  ּכללֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולטען, לחזר יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכפרן,
ּכבית  ּבהן, וכּיֹוצא והלואֹות הֹודאֹות לענין הן הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּדבר

הּדברים. לכל הּסמּוכין ְְְִִִַַָָּדין

ו  ¤¤ּפרק
ּבּדברים ‡. טעה אם - וטעה ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והּידּועין, ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹהּגלּויין
ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין חֹוזר - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתלמּוד
ׁשּנטל  זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכהלכה.
ׁשּטּמא  אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, למדינת ּכּדין ׁשּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּממֹון
והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ׁשהֹורה אֹו הּטהֹור, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר
ּפי  על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלּכלבים,

להּזיק. נתּכּון לא להּזק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּגרם
ּתּנאים ·. מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה

ּבפרּוׁש, מהם ּכאחד הלכה נפסקה ולא אמֹוראים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו
ּבכל  הּמעׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהם, ּכאחד ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועׂשה

ממחה הּדּין זה היה אם - האחר ּכדברי [בקי העֹולם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
נֹוטל בתורה] היה ׁשּלא אֹו ּגלּות, מראׁש רׁשּות ונֹוטל ,ְְֵֵֵֶָָָֹֹ

והּוא  הֹואיל - עליהם ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָרׁשּות,
ּפטּור  להחזיר, אפׁשר אי ואם הּדין; חֹוזר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻממחה,
רׁשּות  הּנֹוטל אֹו ּגלּות, מראׁש רׁשּות הּנֹוטל אחד ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹמּלׁשּלם.
ּבחּוצה  לא אבל יׂשראל, ּבארץ ׁשּביׂשראל ּדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּבית

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַָָלארץ,
קּבלּו‚. ולא רׁשּות נטל ולא ּדין, ּבית ממחה הּטֹועה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֻהיה

קּבלּו אבל ממחה, היה ׁשּלא אֹו עליהם, ּדינין ּבעלי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותֹו
ּבׁשּקּול  וטעה ּכּדין, להם לדּון עליהם ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותֹו

ּבּיד ונתן נׂשא אם - לזה]הּדעת ונתן מזה ּׁשעׂשה [נטל מה , ְִֶַַַַַַָָָָָָ

הּדין; יחזר ּבּיד, ונתן נׂשא לא ואם מּביתֹו. ויׁשּלם ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשּוי
מּביתֹו. יׁשּלם לחזר, אפׁשר אי ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹואם

.„- ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה, ׁשאינֹו מי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻאבל
ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי  - רׁשּות ׁשּנטל ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאף
לא  ּבין טעה ּבין ּדין, ּדיניו אין ,לפיכ הּדּינין. ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבכלל
ּבפני  ודן חֹוזר רצה, אם - ּדינין מּבעלי אחד וכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטעה;

ּדין  מּביתֹו,ּבית לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונׂשא טעה, ואם . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ואם  ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין מּבעל ולֹוקח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוחֹוזר
הּמּתר  ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, אֹו להחזיר, לֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאין
להּזיק  מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ּכל ּכדין יׁשּלם - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלּכלבים

הּוא.
ועׂשה ‰. ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ידע  ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ּפׁשרה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזה
מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשבּועה ּבן ממנו ׁשאינֹו [קנה ְִִֵֶֶֶַַָָָ

לֹובסודר] לּתן עליו קּבל ׁשּלא ּכלּום; אינּה הּפׁשרה, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעל
ּבּה ׁשחּיבֹו מּׁשבּועה ׁשּיּפטר ּכדי אּלא לֹו, למחל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו

ּבז  ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוזר. ּבטעּות, קנין וכל ה.הּטֹועה; ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.Âׁשּנתעּצמּו ּכאן',[רבו]ׁשנים 'נדּון אֹומר: אחד - ּבּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית 'נעלה אֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
ּבעירֹו. ודן אֹותֹו, ּכֹופין - ּכּדין' ׁשּלא ממֹון ויֹוציאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּדּינים
ׁשּמא  ּדנּתּוני, טעם מאיזה לי ּותנּו 'ּכתבּו אמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ונֹותנין ּכֹותבים - ְְְְְִִִִִִֶֶַַָטעיתם'

הצר המקומי]ואם הדין ּדין [בית מּבית לׁשאל ּדבר ְְְִִִִֵַָָֹֻ
ודנין  וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים - ׁשּבירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָהּגדֹול

הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ּׁשּיבֹוא מה ּכפי ּבעירם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלהם
.Ê וזה טֹוען ׁשּזה הּדּינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

נל' אֹומר: והּלוה ּכאן', 'נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹטֹוען,
ּדין  לבית נל' הּמלוה: אמר אם אבל הּגדֹול'. ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלבית

עּמֹו ועֹולה הּלוה את ּכֹופין - "[ו]עבד הּגדֹול' ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ורצה  ּגזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען אם וכן מלוה". לאיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלוה,
לעלֹות  הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ּבית ּכֹופין - לעלֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹעּמֹו.
.Á ראיה אֹו עדים ׁשם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

מחּיבין  אין ריקנית, טענה אבל לּנּזק; אֹו לּמלוה אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּנגזל
ונפטר. ּבמקֹומֹו, נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת הּנטען ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאת

.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן הּדין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
לרּבים ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהם ׁשּיׁש [-מקֹומֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

מפורסמים] חכמים ּתלמידים תלמידי ּבהם ׁשּיׁש ּומקֹומֹות ,ְְִִֵֶֶַָ
ּפלֹוני  למקֹום נל' הּמלוה: אמר אם ּכמֹותם: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
- זה' ּבדין לפניו ונדּון הּגדֹול, ּפלֹוני לפני ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבארצֹו
ּבספרד. מעׂשים היּו וכ עּמֹו. והֹול הּלוה, את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּכֹופין

ה'תשע"ד  טבת י"ג שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר ‡. לי', ידּון ּפלֹוני 'איׁש ׁשאמר: ּדינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
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רׁשּות  ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין להן, ולדּון ּדינין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּבעלי
ּגלּות. ֵָֹמראׁש

.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ּדין  ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהיה  עד ּכלּום, לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָונתנּו
עליו  חלה קדּׁשה אין לּמזּבח, מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש .ראּוי; ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשבעים ‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ,מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

עיר ואחד  ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סּנדרי עֹוׂשין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
את  לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,

ּכּלֹו ׁשהּדח את [לע"ז]הּׁשבט ולא הּׁשקר, נביא את ולא , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻ
ּדיני  אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות, ּבדיני ּגדֹול ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכהן

גדול]ממֹונֹות כהן זקן [של נעׂשה אין וכן ּבׁשלׁשה. ּדנין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד הּנּדחת,[שמורה עיר עֹוׂשין ולא , ְְִִִֵַַַַֹ

ּבבית  אּלא הּׂשֹוטה, את מׁשקין ואין ולא הּגדֹול. ּדין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העיר על ירושלים]מֹוסיפין מֹוציאין [- ולא העזרֹות, ועל ְְֲִִִִִַַָָָֹ

החלל ולמדידת הרׁשּות ערופה]למלחמת עגלה ,[לענין ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
הּגדל  הּדבר "ּכל ׁשּנאמר: הּגדֹול, ּדין ּבית ּפי על ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאּלא

."אלי ִֵֶָיביאּו
ׁשהן ·. ּוׁשלׁשה מעׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאין

ּבהמה; נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָסּנדרי
אֹו הּנרּבעת ּבהמה ולא הּנסקל, ׁשֹור ּדנין אין ,ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
ארי  אפּלּו ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהרֹובעת,

ּתרּבּות ׁשהן ּוברּדלס, ונמר ומבוייתים ודב [מתורבתים ְְְְְֵֵֶַַָָֹ
מזיקים] מיתתן ואינם - ׁשהמיתּו ּבעלים, להם ְְִִִֵֵֶֶָָָָויׁש

אֹותֹו. הֹורג אחד ׁשהמית, נחׁש אבל ּוׁשלׁשה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבעׂשרים
רע‚. ׁשם לאשתו]הּמֹוציא בתולים מצא ּדנין [שלא אין - ִִֵֵַַָ

מּפני  ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹאֹותֹו
אמת  הּדבר יהיה ׁשּמא נפׁשֹות, לדיני צד ּבדינֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
לתבעֹו האב ּובא הּבעל, ּדברי נאמנּו לא הּבת. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹותּסקל
אּלא  נפׁשֹות ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּקנס

הם קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? [ממשה ּבעׂשרים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העדה"רבינו] והּצילּו . . העדה "וׁשפטּו אֹומר: הּוא הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָ

המחּיבין, והם ׁשֹופטת עדה מּצלת. ועדה ׁשֹופטת, עדה -ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הרי  - מעׂשרה ּפחּותה עדה ואין המזּכין, והם מּצלת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועדה

ׁשקּול ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה ּומֹוסיפין [-עׂשרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
להּטֹות".זוגי] - רּבים "אחרי ּבֹו ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מּכֹות„. ׁשּימּות [- ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אֹותֹו. ְְִֶַּכׁשּמלקין

ּבחמּׁשה ‰. העגלה .עריפת ְֲֲִִֶַַָָָ
.Â ּבׁשבעה הּׁשנה .עּבּור ְְִִַָָָ
.Ê.ּבׁשלׁשה החדׁש. סמּוכיןעּבּור אּלּו ,[מוסמכים]וכל ְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Á,ּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון - קנסֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּדיני

ּבהן  וכּיֹוצא והמפּתה, והאֹונס, וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ  הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותן ּדנין אין -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

-יׂשראל  והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ
אפ  אּלא ממחה; צריכין ואפּלּואין הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה ּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ

והלואֹות  ּבהֹודאֹות ּדנין ,לפיכ אֹותן. ּדן ממחה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻאחד
ׁשל  ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ; ּבחּוצה ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

'אלהים' לארץ סמוכים]חּוצה ׁשל [- ּדין ּבית ׁשליחּות , ְֱִִִֵֶֶָָָֹ
קנסֹות  ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין עֹוׂשין; יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָארץ

ְִִָּבׁשליחּותן.
.Ë הּמצּויין ּדינין אּלא לארץ, חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין

והלואֹות, הֹודאֹות, ּכגֹון - ּכיס חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּתמיד,
ּפי  על אף מצּויין, ׁשאינן ּדברים אבל חברֹו. ממֹון ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּומּזיק
אֹו ּבחברּתּה, ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
ּתׁשלּומי  ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהם אין אבל הּמצּויין, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים

הּקנסֹות ּכפל  ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּדנין אין - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּתֹוקע ּכגֹון - חכמים אֹותן ,[באזנו]לחברֹו[הכה]ׁשּקצצּו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָ

ּדּיני  אֹותן ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו, את ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּובסֹוטר
ּדּיני  אֹותֹו ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם וכל לארץ. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּוצה

צרֹורֹות נזק מחצי חּוץ לארץ, רגבי חּוצה שניתזו [בהמה ְֲִֵֶֶֶָָָ
מרגליה] קנס.אדמה ואינֹו ממֹון, ׁשהּוא מּפני ,ְְְִֵֵֶָָ

.Èהּנּׁשֹום מערך]ּכל נזקו]ּכעבד[- שווי לידע ּגֹובין [- אין , ְִִֵֶֶַָ
אין  - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,לפיכ לארץ. חּוצה ּדּיני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
חּוצה  ּדּיני ּבהן, חּיב ׁשהּוא והּבׁשת והּצער הּנזק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגֹובין

ׁשבת אבל בטלה]לארץ; ּבהן [דמי ׁשּיׁש מּפני ּגֹובין, ורּפּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
יֹום  ּבכל ׁשּמעׂשים ואמרּו, הּגאֹונים הֹורּו וכן ּכיס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסרֹון

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת ְְְִִֶֶֶָלגּבֹות
.‡È חּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ׁשהּזיק לארץ, אדם אבל . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ׁשּקרע  ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה  ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו

מּועדת והיא הֹואיל - ורגל הרי [רגילה]ּבׁשן מּתחּלה, להן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשהּזיקה  ּבין לארץ; חּוצה ּדּיני אֹותֹו וגֹובין מצּוי, ּדבר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּבּה ׁשּנתחּככה ּכגֹון אחרת, אכלה [להנאתה]ּבהמה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלין  ׁשהּזיקה ּבין ּבהן, וכּיֹוצא לאכלן ׁשּדרּכּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
ּדּיני  ּגֹובין הּכל - ׁשלם נזק עליהם חּיבת ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלים,

והּועדה ּתּמה היתה אם אבל לארץ. פעמים]חּוצה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה  אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגחה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוהּזיקה,
ׁשאין  לארץ, חּוצה ּדּיני ׁשלם הּזה הּנזק את ּגֹובין אין -ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבא  הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה לחּוצה מּועד ויצא רץ, ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָ
מצּוי. ּדבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - והּזיק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלארץ

.·Èׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּומּפני
ּדין  ּבית ּבפני ּבֹו הּסמּוכין להעיד אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשהן  ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבארץ.
הּבהמה  את מעידין ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדנים

לארץ. ּבחּוצה ְְִֵֶֶָָָּבפניהם
.‚È;לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין ּגזל, אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

אֹותּה ּגֹובין אין הּתֹוספת, .אבל ֲִֵֶֶַָָ
.„È חּוצה ּדּיני מּמּנּו ּגֹובין עצמֹו, ּפי על המׁשּלם ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

הּפגם ׁשהרי שנאנסה]לארץ; נערה והּכפר [של והּבׁשת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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אדם] שהרג ּכגֹון [בשור עצמֹו, ּפי על אדם מׁשּלם ,ְְְִֵַַַָָ
ּפלֹוני' את ׁשֹורי ו'המית ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו 'ּפּתיתי ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶׁשאֹומר:

לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין אין -ִֵֵֶַָָָָ
.ÂËּגרמֹות חוב]ּדיני שטר שורף כגון נזק, אינן [גרימת ְִֵֵָָ

לארץ. ּבחּוצה ּבהם ודנין אֹותם וגֹובין ְְְְִִִֶֶָָָָָָָּכקנסֹות,
.ÊËהּמֹוסר ּדין חברֹו[מלשין]וכן על [לגוי]ממֹון אף - ְֲִֵֵֵַַַָ

לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין מע ׂשה, עׂשה ׁשּלא ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּפי
.ÊÈ ּגֹובין ׁשאין ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג

ׁשּיפּיס עד אֹותֹו, מנּדין - קנס אֹו[יתפשר]ׁשם ּדינֹו לבעל ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
הראּוי  ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יׂשראל. לארץ לדין עּמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעלה
נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו, ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין נּדּויֹו, מּתירין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלֹו,
מֹוציאין  אין לּטל, לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור הּנּזק  ּתפׂש אם ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן

מּידֹו. ִָאֹותֹו
.ÁÈלרּבים ממחה ׁשהּוא מפורסם]יחיד חכם תלמיד -]- ְְִִֶֶַָֻ

ההֹודיה  אין - יחידי ממֹונֹות ּדיני ּדן ׁשהּוא ּפי על ְִִִִֵֵֶַַַָָָָאף
הּׁשלׁשה  אבל .סמּו היה ואפּלּו ּדין, ּבבית הֹודיה ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבפניו
אני  ואין הדיֹוטֹות, הן והרי סמּוכין, ׁשאינן ּפי על אף -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבבית  הֹודיה ּבפניהם ההֹודיה הרי - 'אלהים' אֹותן ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹקֹורא
החזק  - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבפניהם, הּכֹופר וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּדין.
ׁשל  ּכללֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולטען, לחזר יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכפרן,
ּכבית  ּבהן, וכּיֹוצא והלואֹות הֹודאֹות לענין הן הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּדבר

הּדברים. לכל הּסמּוכין ְְְִִִַַָָּדין

ו  ¤¤ּפרק
ּבּדברים ‡. טעה אם - וטעה ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והּידּועין, ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹהּגלּויין
ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין חֹוזר - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתלמּוד
ׁשּנטל  זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכהלכה.
ׁשּטּמא  אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, למדינת ּכּדין ׁשּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּממֹון
והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ׁשהֹורה אֹו הּטהֹור, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר
ּפי  על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלּכלבים,

להּזיק. נתּכּון לא להּזק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּגרם
ּתּנאים ·. מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה

ּבפרּוׁש, מהם ּכאחד הלכה נפסקה ולא אמֹוראים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו
ּבכל  הּמעׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהם, ּכאחד ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועׂשה

ממחה הּדּין זה היה אם - האחר ּכדברי [בקי העֹולם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
נֹוטל בתורה] היה ׁשּלא אֹו ּגלּות, מראׁש רׁשּות ונֹוטל ,ְְֵֵֵֶָָָֹֹ

והּוא  הֹואיל - עליהם ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָרׁשּות,
ּפטּור  להחזיר, אפׁשר אי ואם הּדין; חֹוזר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻממחה,
רׁשּות  הּנֹוטל אֹו ּגלּות, מראׁש רׁשּות הּנֹוטל אחד ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹמּלׁשּלם.
ּבחּוצה  לא אבל יׂשראל, ּבארץ ׁשּביׂשראל ּדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּבית

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַָָלארץ,
קּבלּו‚. ולא רׁשּות נטל ולא ּדין, ּבית ממחה הּטֹועה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֻהיה

קּבלּו אבל ממחה, היה ׁשּלא אֹו עליהם, ּדינין ּבעלי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותֹו
ּבׁשּקּול  וטעה ּכּדין, להם לדּון עליהם ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותֹו

ּבּיד ונתן נׂשא אם - לזה]הּדעת ונתן מזה ּׁשעׂשה [נטל מה , ְִֶַַַַַַָָָָָָ

הּדין; יחזר ּבּיד, ונתן נׂשא לא ואם מּביתֹו. ויׁשּלם ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשּוי
מּביתֹו. יׁשּלם לחזר, אפׁשר אי ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹואם

.„- ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה, ׁשאינֹו מי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻאבל
ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי  - רׁשּות ׁשּנטל ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאף
לא  ּבין טעה ּבין ּדין, ּדיניו אין ,לפיכ הּדּינין. ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבכלל
ּבפני  ודן חֹוזר רצה, אם - ּדינין מּבעלי אחד וכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטעה;

ּדין  מּביתֹו,ּבית לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונׂשא טעה, ואם . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ואם  ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין מּבעל ולֹוקח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוחֹוזר
הּמּתר  ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, אֹו להחזיר, לֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאין
להּזיק  מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ּכל ּכדין יׁשּלם - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלּכלבים

הּוא.
ועׂשה ‰. ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ידע  ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ּפׁשרה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזה
מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשבּועה ּבן ממנו ׁשאינֹו [קנה ְִִֵֶֶֶַַָָָ

לֹובסודר] לּתן עליו קּבל ׁשּלא ּכלּום; אינּה הּפׁשרה, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעל
ּבּה ׁשחּיבֹו מּׁשבּועה ׁשּיּפטר ּכדי אּלא לֹו, למחל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו

ּבז  ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוזר. ּבטעּות, קנין וכל ה.הּטֹועה; ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.Âׁשּנתעּצמּו ּכאן',[רבו]ׁשנים 'נדּון אֹומר: אחד - ּבּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית 'נעלה אֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
ּבעירֹו. ודן אֹותֹו, ּכֹופין - ּכּדין' ׁשּלא ממֹון ויֹוציאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּדּינים
ׁשּמא  ּדנּתּוני, טעם מאיזה לי ּותנּו 'ּכתבּו אמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ונֹותנין ּכֹותבים - ְְְְְִִִִִִֶֶַַָטעיתם'

הצר המקומי]ואם הדין ּדין [בית מּבית לׁשאל ּדבר ְְְִִִִֵַָָֹֻ
ודנין  וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים - ׁשּבירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָהּגדֹול

הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ּׁשּיבֹוא מה ּכפי ּבעירם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלהם
.Ê וזה טֹוען ׁשּזה הּדּינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

נל' אֹומר: והּלוה ּכאן', 'נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹטֹוען,
ּדין  לבית נל' הּמלוה: אמר אם אבל הּגדֹול'. ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלבית

עּמֹו ועֹולה הּלוה את ּכֹופין - "[ו]עבד הּגדֹול' ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ורצה  ּגזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען אם וכן מלוה". לאיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלוה,
לעלֹות  הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ּבית ּכֹופין - לעלֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹעּמֹו.
.Á ראיה אֹו עדים ׁשם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

מחּיבין  אין ריקנית, טענה אבל לּנּזק; אֹו לּמלוה אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּנגזל
ונפטר. ּבמקֹומֹו, נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת הּנטען ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאת

.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן הּדין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
לרּבים ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהם ׁשּיׁש [-מקֹומֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

מפורסמים] חכמים ּתלמידים תלמידי ּבהם ׁשּיׁש ּומקֹומֹות ,ְְִִֵֶֶַָ
ּפלֹוני  למקֹום נל' הּמלוה: אמר אם ּכמֹותם: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
- זה' ּבדין לפניו ונדּון הּגדֹול, ּפלֹוני לפני ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבארצֹו
ּבספרד. מעׂשים היּו וכ עּמֹו. והֹול הּלוה, את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּכֹופין

ה'תשע"ד  טבת י"ג שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר ‡. לי', ידּון ּפלֹוני 'איׁש ׁשאמר: ּדינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
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ׁשּברר  הּדּינין ׁשני אּלּו הרי - לי' ידּון 'ּפלֹוני ּדינֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבעל
ּדנין  ּוׁשלׁשּתם ׁשליׁשי, ּדּין להן ּבֹוררין אחד, וזה אחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד  היה אפּלּו לאמּתֹו. הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלׁשניהם;
את  לכף יכֹול אינֹו ,וסמּו ּגדֹול חכם הּדין ּבעלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבררּו
ׁשּירצה  מי ּבֹורר הּוא ּגם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבין ·. ּדּין להיֹותֹו ּבין ּפסּול, אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
ּבעברה  הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עד, עליו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהיֹותֹו
ּדין  ּבית ּכׁשלׁשה אֹו עליו, להעיד ּכׁשרים עדים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹּכׁשני
זכּיֹותיו  לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין - ל ֹו לדּון ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻֻממחין
מה  ּכל ׁשּיּתן ׁשּקּבל ּבין ּפיהם, על טֹוען ּׁשהּוא מה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹולמחל

חברֹו עליו קנּוּׁשּיטען אם - ּבדיניו אֹו הּפסּול זה ּבעדּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
התחייבותו]מּידֹו על קניין עשו לחזר [- יכֹול אינֹו זה, על ֲִֵֶַַָָֹ

הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול מּידֹו, קנּו לא ואם ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבֹו;
- ּבעדּותֹו אֹו הּפסּול זה ּבדין הּממֹון והֹוציא הּדין, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָנגמר

ּבֹו. לחזר יכֹול ֲֵַָֹאינֹו
לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן

ראׁש ּבחּיי לי שמים]'הּׁשבע שם הזכרת והּפטר',[ללא , ְְְִִִֵֵַַָָֹ
ּׁשּתטען' מה ּכל ל אּתן ואני ,ראׁש ּבחּיי לי 'הּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹו
מּידֹו, קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם -ְֲִִִִֵַָָָָָֹֹ
ּכמֹו ונׁשּבע הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹיׁש

לׁשּלם. וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - לֹו ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹׁשאמר
הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין והפכּה[מדרבנן]והּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

השני] הצד על השבועה גילגל אם [- אֹו מּידֹו, קנּו אם -ִִִָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשּבע

'אני ‰. ואמר: ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא למי הּדין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא
לחזר  יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם - חמּורה' ׁשבּועה ל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹאּׁשבע
- ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף - מּידֹו קנּו לא ואם ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו;

ויּׁשבע. הּדין ׁשּיּגמר עד ְִִִֵֵֶַַַָָחֹוזר,
.Â סֹותר - לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּבּדין, ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

ּכל  הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין; וחֹוזר הּדין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאת
ראיֹות  'ּכל הּדּינין: לֹו אמרּו סֹותרֹו. ראיה, מביא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָזמן
ׁשהביא  ּפי על אף - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
לא  ּיעׂשה? מה הּדין; את סֹותר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה

יֹום  ׁשלׁשים לאחר ּומצא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו .מצא ְְְְִִַַָָָָֹֹ
.Êאמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו טענֹותיו, את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל

ראיה'? ל 'יׁש עדים'! לי 'אין אמר: עדים'? ל 'יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָלֹו:
ׁשראה  ּכיון - וחּיבּוהּו אֹותֹו, ודנּו ראיה'! לי 'אין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאמר:
ׁשהֹוציא  אֹו והעידּוני', ּופלֹוני ּפלֹוני 'קרבּו אמר: ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָׁשּנתחּיב,

אפנּדתֹו מּתֹו ואין [חגורתו]ראיה ּכלּום, זה אין - ְְְְֲִֵֵֶָָָֻ
ראיתֹו. על ולא עדיו על ְְְִִֵַַַָָָֹמׁשּגיחין

.Á והעדים אצלֹו הראיה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ראיה', לי ואין עדים לי 'אין אמר: אם אבל ּבּמדינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
ׁשהיתה  אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכאן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולאחר

עור]החמת ּביד [שק מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
הרי  - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ּובא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחרים,
לטען  ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני וסֹותר. מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹזה
ׁשּלא  מּפני ראיה, ולא עדים לי אין ׁשאמרּתי 'זה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולֹומר:

ּכ 'מּפני ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל אצלי'. מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהיּו
ראיה', לי ואין עדים לי אין אמרּתי מּמׁשוכ והיה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

אם  ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא  זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבדבריו
הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי 'אין ואמר: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּפרׁש
יכֹול  אינֹו - אחרים' ּביד ולא ּבידי לא ּכלל, ראיה ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹֹולא

ְִֹלסּתר.
.Ë ראיה והביא ׁשּנתחּיב ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּכׁשּמת  קטן ׁשהיה יֹורׁש אבל טענֹותיו. ׁשּסתם אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדים
ׁשהגּדיל, אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמֹוריׁשֹו,
חּיב  ׁשּיצא ואחר ראיה', לי ואין עדים לי 'אין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
עדּות  לאבי יֹודעים 'אנּו אחרים: לֹו אמרּו ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָמּבית
הפקיד  מֹוריׁש' אחד: לֹו אמר אֹו זה', ּדין ּבּה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּתסּתר
הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר; מּיד מביא זה הרי - זֹו' ראיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאצלי

מֹוריׁשֹו ראיֹות ּכל יֹודע .הּקטן ְִֵַַָָָָ
.Èמּידֹו ׁשּקנּו בקנין]מי ּביֹום [התחייב יבֹוא לא ׁשאם , ְִִִֶֶָָָֹ

מה  ּכל ויּטל ּבטענֹותיו נאמן חברֹו יהיה ויּׁשבע, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני
ויּׁשבע  ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ׁשבּועה, ּבלא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹּׁשּטען
ועבר  חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ואין זכּותֹו את אּבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹויּטל,
ואם  זכּותֹו. ואבדה הּתנאים, נתקּימּו - ּבא ולא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹהּיֹום,
מּקנין  ּפטּור זה הרי הּיֹום, ּבאֹותֹו אנּוס ׁשהיה ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהביא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה חברֹו, ּכׁשּיתּבעּנּו ויּׁשבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹזה;

ֶָּבזה.

ח  ¤¤ּפרק
ּומקצתן ‡. 'זּכאי' אֹומרין מקצתן ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית

ׁשל  עׂשה מצות וזֹו הרב; אחר הֹולכין - 'חּיב' ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹאֹומרין
ּדברים  ּבּמה להּטֹות". - רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּתֹורה,
וטמא  והּתר, אּסּור ּדיני ּובׁשאר ממֹונֹות, ּבדיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָאמּורים?
ּבזה  נחלקּו אם - נפׁשֹות ּבדיני אבל ּבהם. וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָוטהֹור,
מזּכים, הרב היּו אם - יהרג לא אם יהרג אם ְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹהחֹוטא,
ׁשּיהיּו עד נהרג, אינֹו - מחּיבין הרב היּו ואם ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹזּכאי;
ׁשעל  למדּו, הּׁשמּועה מּפי ׁשנים. הּמזּכים על יתר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהמחּיבין
לרעת"; רּבים אחרי תהיה "לא ואמר: ּבּתֹורה הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּתהיה  לא - להרג לרעה, נֹוטים הרב היּו אם ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹּכלֹומר,
ׁשנים, המחּיבין ויֹוסיפּו ּגדֹולה הּטיה ׁשּיּטּו עד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחריהם,
לטֹובה, הּטֹות - להּטֹות" - רּבים אחרי "לנטֹות ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
קּבלה  הּדברים, אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על ּולרעה, אחד; ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

רבינו]הם .[ממשה ֵ
'זּכאי'·. אֹומרים ׁשנים - ׁשּנחלקּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבית

'חּיב' אֹומרים ׁשנים זּכאי; זה הרי 'חּיב', אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחד
חּיב  זה הרי 'זּכאי', אֹומר ואחד ואחד 'זּכאי' אֹומר אחד ; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשנים  ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד 'חּיב' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומר
יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והּׁשליׁשי 'חּיב' א ֹו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָ'זּכאי'

ׁשלׁשה ים.ׁשנ  אמרּו ּבּדבר: ונֹותנין נֹוׂשאין חמּׁשה נמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה  אמרּו זּכאי; זה הרי 'חּיב', ּוׁשנים 'זּכאי ' ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמהם
'זּכאי' ׁשנים אמרּו חּיב; זה הרי 'זּכאי', ּוׁשנים ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ'חּיב'
ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּוׁשנים
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'איני  אֹומר ואחד 'חּיב' אֹו 'זּכאי' ארּבעה אמרּו אם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
אחד  ואמר 'חּיב' ואחד 'זּכאי' ׁשלׁשה ׁשאמרּו אֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹודע',
ׁשאמר  הּוא יֹודע' 'איני ׁשאמר זה ׁשהיה ּבין - יֹודע' ִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'איני
הרב. אחר הֹולכין - אחר ׁשאמר ּבין ּבּתחּלה, יֹודע' ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ'איני
אּלּו הרי - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד למחצה, מחצה ְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו

הּדבר נסּתּפק אם וכן אחרים; ׁשנים נעשו מֹוסיפין שוב -] ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ
יודע] אינו ואחד חצי ׁשבעים חצי עד והֹולכין, מֹוסיפין -ְְְִִִִִַ

ּוׁשלׁשים  חמּׁשה אמרּו - ואחד לׁשבעים הּגיעּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָֹואחד.
- יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ'חּיב'
ונמצאּו האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ונֹותנין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנֹוׂשאין
הּוא  לא חזר, לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכין ּוׁשלׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָֹֹֹׁשּׁשה
הּממֹון  את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - מהן אחד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ּבעליו. ְְְֶַָָּבחזקת
לדבריו,‚. טעם לּתן צרי - יֹודע' 'איני ׁשאמר מי ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּספק  לֹו ּבא טעם מאיזה המזּכה ּולהֹודיע ׁשּמראה ּכדר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מחּיב. טעם מאיזה והמחּיב מזּכה, טעם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאיזה

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן‡. ׁשּפתחּו הדיון]סּנדרי ּתחּלה,[את נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

מקצת  ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - 'חּיב' ּכּלן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻואמרּו
יהרג. ּכ ואחר המחּיבין; וירּבּו ּבזכּותֹו, ׁשּיהפכּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמזּכין

קטּנה·. כ"ג]סּנדרי של ׁשנים [- - נפׁשֹות ּבדיני ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה  הרי - 'חּיב' אֹומרים עׂשר ואחד 'זּכאי' אֹומרים ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעׂשר
אֹומרים  עׂשר ואחד 'חּיב' אֹומרים עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵַַַַַָָָָָזּכאי.
'חּיב' עׂשר ואחד 'זּכאי' עׂשר אחד ׁשאמרּו אֹו ְְֶַַַַַַַַַָָָָָָ'זּכאי',
אֹו מזּכין ּוׁשנים עׂשרים אפּלּו יֹודע', 'איני אֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָואחד
זה  ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והאחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמחּיבין
חֹוזר  אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ּכמי הּוא הרי - יֹודע' 'איני ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאמר
חּוץ  ועׂשרים, ארּבעה הּתֹוספת אחר ונמצאּו חֹובה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּומלּמד
'חּיב' עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי', עׂשר ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּזה
עׂשר  ּוׁשלׁשה 'זּכאי', אֹומרים עׂשר אחד זּכאי. זה הרי -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אמר  הראׁשֹונים מן ׁשהאחד ּפי על אף - 'חּיב' ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹומרים
ּבׁשנים. המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ'איני
אֹומר  ואחד 'חּיב', עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי' עׂשר ׁשנים ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאמרּו
והֹולכין, מֹוסיפין וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע' ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַ'איני
המחּיבין  ירּבּו אֹו זּכאי, ויהיה אחד המזּכין ׁשּירּבּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָעד

חּיב. ויהיה יתר אֹו אֹומר ׁשנים ואחד אּלּו ּכנגד אּלּו היּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מֹוסיפין  - ּבלבד אחד יתר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע', ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ'איני

ע  ׁשּׁשה והֹולכין, - ואחד לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים ד ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָ
'חּיב' אֹומרים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
וחמּׁשה  'חּיב', אֹומרים ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה זּכאי. זה הרי -ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּיראה  עד אּלּו ּכנגד אּלּו ּדנים - 'זּכאי' אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּוׁשלׁשים
ואם  אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו, ּדברי מהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד

הּדין' 'נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינין ּגדֹול - ראה הוא לא [קשה ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
'חּיב'הדין] אֹומרים ּוׁשלׁשים חמּׁשה אֹותֹו. ּופֹוטרין ,ְְְֲִִִִַָָֹ

ּפֹוטרין  - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחמּׁשה
ּוׁשלׁשים  וׁשּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ּוׁשלׁשים ארּבעה ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹאֹותֹו.

רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומרים
ׁשנים. ְְְִִַַַהמחּיבין

נפׁשֹות ‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית
מֹוסיפין  אין - ּתֹורה מּדיני ּבדין ּבין ממֹונֹות, ּבדיני ְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָּבין
הרב  אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעליהם,
ּדנין  - נחלקּו ּבפניהם הּנהרגין מן אחד ּבדין ואם ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלהם.

יתחּיב  אֹו אֹותֹו ׁשּיפטרּו עד אּלּו, ּכנגד .אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

ה'תשע"ד  טבת י"ד שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
מן ‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינין מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

אּלא  ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהמחּיבין,
תעׂשה  ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי אחר זה נטה ועל , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשמּועה מּפי לנטת"; רב, על תענה "לא ממשה נאמר: -] ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ

ּכאיׁשרבינו] ׁשאהיה 'ּדי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרּו,
.ּׁשּבפני מה אמר אּלא ְְֱִֶֶֶַָָֹּפלֹוני',

נפׁשֹות ·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה, לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל
ּבּמה  לנטת". רב, על תענה "[ו]לא ׁשּנאמר: חֹובה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹללּמד
ּדין, ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּדברים

המחּיבים. עם ּולהּמנֹות לחזר זכּות למלּמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹיׁש
הּוא ‚. ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ומת מזּכה, ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָּתלמיד

ּבמקֹומֹו.[ועומד]מזּכה ְְִֶַ
קדם „. מת אֹו ונׁשּתּתק זכּות', ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר

ּכמי  זה הרי - מזּכה טעם מאיזה ויאמר זכּות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּילּמד
.ׁשאינֹו ֵֶ

אין ‰. מקראֹות, מּׁשני אפּלּו - אחד טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּבאחד  אּלא .נמנין ְְִִֶֶָָ

.Â מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
עצמם  יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא - ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹהּגדֹול

אּל עליו; לחלק לֹוּכדאי הּנראה ּדבר אחד ּכל יאמר א ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
.ּבדעּתֹו ְְַ

.Ê.לזכּות אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
זה  ּדבר עׂשית לא 'אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?

מּדבריהם' ּתירא אל ,עלי ּבֹו .ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.Á ללּמד לי 'יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר

אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה' עליו עליו ללּמד לי 'יׁש אמר: . ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
מּמׁש יׁש אם לּסנהדרין: עּמהם אֹותֹו מעלין - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָזכּות'
אין  ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבדבריו
אמר  אפּלּו ּכּלֹו. הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו ּבדבריו, ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻמּמׁש
לֹו, ׁשֹומעין - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַהּנּדֹון

מּמׁש. ּבדבריו ׁשּיהיה והּוא, לּמנין; ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָועֹולה
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי  ּדינֹו, את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדינֹו
טעּו, אם אבל אֹותֹו. ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ְְְְְֲִִִִַָָָלזּכֹותֹו
ואין  ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻּופטרּו
ׁשאין  ּבדבר ּבׁשּטעּו אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחזירין
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ׁשּברר  הּדּינין ׁשני אּלּו הרי - לי' ידּון 'ּפלֹוני ּדינֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבעל
ּדנין  ּוׁשלׁשּתם ׁשליׁשי, ּדּין להן ּבֹוררין אחד, וזה אחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד  היה אפּלּו לאמּתֹו. הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלׁשניהם;
את  לכף יכֹול אינֹו ,וסמּו ּגדֹול חכם הּדין ּבעלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבררּו
ׁשּירצה  מי ּבֹורר הּוא ּגם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבין ·. ּדּין להיֹותֹו ּבין ּפסּול, אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
ּבעברה  הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עד, עליו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהיֹותֹו
ּדין  ּבית ּכׁשלׁשה אֹו עליו, להעיד ּכׁשרים עדים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹּכׁשני
זכּיֹותיו  לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין - ל ֹו לדּון ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻֻממחין
מה  ּכל ׁשּיּתן ׁשּקּבל ּבין ּפיהם, על טֹוען ּׁשהּוא מה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹולמחל

חברֹו עליו קנּוּׁשּיטען אם - ּבדיניו אֹו הּפסּול זה ּבעדּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
התחייבותו]מּידֹו על קניין עשו לחזר [- יכֹול אינֹו זה, על ֲִֵֶַַָָֹ

הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול מּידֹו, קנּו לא ואם ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבֹו;
- ּבעדּותֹו אֹו הּפסּול זה ּבדין הּממֹון והֹוציא הּדין, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָנגמר

ּבֹו. לחזר יכֹול ֲֵַָֹאינֹו
לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן

ראׁש ּבחּיי לי שמים]'הּׁשבע שם הזכרת והּפטר',[ללא , ְְְִִִֵֵַַָָֹ
ּׁשּתטען' מה ּכל ל אּתן ואני ,ראׁש ּבחּיי לי 'הּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹו
מּידֹו, קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם -ְֲִִִִֵַָָָָָֹֹ
ּכמֹו ונׁשּבע הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹיׁש

לׁשּלם. וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - לֹו ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹׁשאמר
הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין והפכּה[מדרבנן]והּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

השני] הצד על השבועה גילגל אם [- אֹו מּידֹו, קנּו אם -ִִִָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשּבע

'אני ‰. ואמר: ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא למי הּדין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא
לחזר  יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם - חמּורה' ׁשבּועה ל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹאּׁשבע
- ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף - מּידֹו קנּו לא ואם ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו;

ויּׁשבע. הּדין ׁשּיּגמר עד ְִִִֵֵֶַַַָָחֹוזר,
.Â סֹותר - לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּבּדין, ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

ּכל  הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין; וחֹוזר הּדין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאת
ראיֹות  'ּכל הּדּינין: לֹו אמרּו סֹותרֹו. ראיה, מביא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָזמן
ׁשהביא  ּפי על אף - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
לא  ּיעׂשה? מה הּדין; את סֹותר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה

יֹום  ׁשלׁשים לאחר ּומצא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו .מצא ְְְְִִַַָָָָֹֹ
.Êאמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו טענֹותיו, את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל

ראיה'? ל 'יׁש עדים'! לי 'אין אמר: עדים'? ל 'יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָלֹו:
ׁשראה  ּכיון - וחּיבּוהּו אֹותֹו, ודנּו ראיה'! לי 'אין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאמר:
ׁשהֹוציא  אֹו והעידּוני', ּופלֹוני ּפלֹוני 'קרבּו אמר: ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָׁשּנתחּיב,

אפנּדתֹו מּתֹו ואין [חגורתו]ראיה ּכלּום, זה אין - ְְְְֲִֵֵֶָָָֻ
ראיתֹו. על ולא עדיו על ְְְִִֵַַַָָָֹמׁשּגיחין

.Á והעדים אצלֹו הראיה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ראיה', לי ואין עדים לי 'אין אמר: אם אבל ּבּמדינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
ׁשהיתה  אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכאן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולאחר

עור]החמת ּביד [שק מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
הרי  - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ּובא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחרים,
לטען  ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני וסֹותר. מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹזה
ׁשּלא  מּפני ראיה, ולא עדים לי אין ׁשאמרּתי 'זה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולֹומר:

ּכ 'מּפני ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל אצלי'. מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהיּו
ראיה', לי ואין עדים לי אין אמרּתי מּמׁשוכ והיה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

אם  ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא  זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבדבריו
הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי 'אין ואמר: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּפרׁש
יכֹול  אינֹו - אחרים' ּביד ולא ּבידי לא ּכלל, ראיה ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹֹולא

ְִֹלסּתר.
.Ë ראיה והביא ׁשּנתחּיב ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּכׁשּמת  קטן ׁשהיה יֹורׁש אבל טענֹותיו. ׁשּסתם אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדים
ׁשהגּדיל, אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמֹוריׁשֹו,
חּיב  ׁשּיצא ואחר ראיה', לי ואין עדים לי 'אין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
עדּות  לאבי יֹודעים 'אנּו אחרים: לֹו אמרּו ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָמּבית
הפקיד  מֹוריׁש' אחד: לֹו אמר אֹו זה', ּדין ּבּה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּתסּתר
הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר; מּיד מביא זה הרי - זֹו' ראיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאצלי

מֹוריׁשֹו ראיֹות ּכל יֹודע .הּקטן ְִֵַַָָָָ
.Èמּידֹו ׁשּקנּו בקנין]מי ּביֹום [התחייב יבֹוא לא ׁשאם , ְִִִֶֶָָָֹ

מה  ּכל ויּטל ּבטענֹותיו נאמן חברֹו יהיה ויּׁשבע, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני
ויּׁשבע  ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ׁשבּועה, ּבלא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹּׁשּטען
ועבר  חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ואין זכּותֹו את אּבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹויּטל,
ואם  זכּותֹו. ואבדה הּתנאים, נתקּימּו - ּבא ולא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹהּיֹום,
מּקנין  ּפטּור זה הרי הּיֹום, ּבאֹותֹו אנּוס ׁשהיה ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהביא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה חברֹו, ּכׁשּיתּבעּנּו ויּׁשבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹזה;

ֶָּבזה.

ח  ¤¤ּפרק
ּומקצתן ‡. 'זּכאי' אֹומרין מקצתן ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית

ׁשל  עׂשה מצות וזֹו הרב; אחר הֹולכין - 'חּיב' ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹאֹומרין
ּדברים  ּבּמה להּטֹות". - רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּתֹורה,
וטמא  והּתר, אּסּור ּדיני ּובׁשאר ממֹונֹות, ּבדיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָאמּורים?
ּבזה  נחלקּו אם - נפׁשֹות ּבדיני אבל ּבהם. וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָוטהֹור,
מזּכים, הרב היּו אם - יהרג לא אם יהרג אם ְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹהחֹוטא,
ׁשּיהיּו עד נהרג, אינֹו - מחּיבין הרב היּו ואם ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹזּכאי;
ׁשעל  למדּו, הּׁשמּועה מּפי ׁשנים. הּמזּכים על יתר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהמחּיבין
לרעת"; רּבים אחרי תהיה "לא ואמר: ּבּתֹורה הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּתהיה  לא - להרג לרעה, נֹוטים הרב היּו אם ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹּכלֹומר,
ׁשנים, המחּיבין ויֹוסיפּו ּגדֹולה הּטיה ׁשּיּטּו עד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחריהם,
לטֹובה, הּטֹות - להּטֹות" - רּבים אחרי "לנטֹות ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
קּבלה  הּדברים, אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על ּולרעה, אחד; ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

רבינו]הם .[ממשה ֵ
'זּכאי'·. אֹומרים ׁשנים - ׁשּנחלקּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבית

'חּיב' אֹומרים ׁשנים זּכאי; זה הרי 'חּיב', אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחד
חּיב  זה הרי 'זּכאי', אֹומר ואחד ואחד 'זּכאי' אֹומר אחד ; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשנים  ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד 'חּיב' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומר
יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והּׁשליׁשי 'חּיב' א ֹו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָ'זּכאי'

ׁשלׁשה ים.ׁשנ  אמרּו ּבּדבר: ונֹותנין נֹוׂשאין חמּׁשה נמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה  אמרּו זּכאי; זה הרי 'חּיב', ּוׁשנים 'זּכאי ' ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמהם
'זּכאי' ׁשנים אמרּו חּיב; זה הרי 'זּכאי', ּוׁשנים ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ'חּיב'
ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּוׁשנים
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'איני  אֹומר ואחד 'חּיב' אֹו 'זּכאי' ארּבעה אמרּו אם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
אחד  ואמר 'חּיב' ואחד 'זּכאי' ׁשלׁשה ׁשאמרּו אֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹודע',
ׁשאמר  הּוא יֹודע' 'איני ׁשאמר זה ׁשהיה ּבין - יֹודע' ִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'איני
הרב. אחר הֹולכין - אחר ׁשאמר ּבין ּבּתחּלה, יֹודע' ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ'איני
אּלּו הרי - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד למחצה, מחצה ְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו

הּדבר נסּתּפק אם וכן אחרים; ׁשנים נעשו מֹוסיפין שוב -] ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ
יודע] אינו ואחד חצי ׁשבעים חצי עד והֹולכין, מֹוסיפין -ְְְִִִִִַ

ּוׁשלׁשים  חמּׁשה אמרּו - ואחד לׁשבעים הּגיעּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָֹואחד.
- יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ'חּיב'
ונמצאּו האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ונֹותנין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנֹוׂשאין
הּוא  לא חזר, לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכין ּוׁשלׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָֹֹֹׁשּׁשה
הּממֹון  את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - מהן אחד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ּבעליו. ְְְֶַָָּבחזקת
לדבריו,‚. טעם לּתן צרי - יֹודע' 'איני ׁשאמר מי ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּספק  לֹו ּבא טעם מאיזה המזּכה ּולהֹודיע ׁשּמראה ּכדר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מחּיב. טעם מאיזה והמחּיב מזּכה, טעם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאיזה

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן‡. ׁשּפתחּו הדיון]סּנדרי ּתחּלה,[את נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

מקצת  ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - 'חּיב' ּכּלן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻואמרּו
יהרג. ּכ ואחר המחּיבין; וירּבּו ּבזכּותֹו, ׁשּיהפכּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמזּכין

קטּנה·. כ"ג]סּנדרי של ׁשנים [- - נפׁשֹות ּבדיני ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה  הרי - 'חּיב' אֹומרים עׂשר ואחד 'זּכאי' אֹומרים ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעׂשר
אֹומרים  עׂשר ואחד 'חּיב' אֹומרים עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵַַַַַָָָָָזּכאי.
'חּיב' עׂשר ואחד 'זּכאי' עׂשר אחד ׁשאמרּו אֹו ְְֶַַַַַַַַַָָָָָָ'זּכאי',
אֹו מזּכין ּוׁשנים עׂשרים אפּלּו יֹודע', 'איני אֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָואחד
זה  ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והאחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמחּיבין
חֹוזר  אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ּכמי הּוא הרי - יֹודע' 'איני ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאמר
חּוץ  ועׂשרים, ארּבעה הּתֹוספת אחר ונמצאּו חֹובה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּומלּמד
'חּיב' עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי', עׂשר ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּזה
עׂשר  ּוׁשלׁשה 'זּכאי', אֹומרים עׂשר אחד זּכאי. זה הרי -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אמר  הראׁשֹונים מן ׁשהאחד ּפי על אף - 'חּיב' ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹומרים
ּבׁשנים. המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ'איני
אֹומר  ואחד 'חּיב', עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי' עׂשר ׁשנים ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאמרּו
והֹולכין, מֹוסיפין וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע' ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַ'איני
המחּיבין  ירּבּו אֹו זּכאי, ויהיה אחד המזּכין ׁשּירּבּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָעד

חּיב. ויהיה יתר אֹו אֹומר ׁשנים ואחד אּלּו ּכנגד אּלּו היּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מֹוסיפין  - ּבלבד אחד יתר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע', ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ'איני

ע  ׁשּׁשה והֹולכין, - ואחד לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים ד ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָ
'חּיב' אֹומרים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
וחמּׁשה  'חּיב', אֹומרים ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה זּכאי. זה הרי -ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּיראה  עד אּלּו ּכנגד אּלּו ּדנים - 'זּכאי' אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּוׁשלׁשים
ואם  אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו, ּדברי מהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד

הּדין' 'נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינין ּגדֹול - ראה הוא לא [קשה ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
'חּיב'הדין] אֹומרים ּוׁשלׁשים חמּׁשה אֹותֹו. ּופֹוטרין ,ְְְֲִִִִַָָֹ

ּפֹוטרין  - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחמּׁשה
ּוׁשלׁשים  וׁשּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ּוׁשלׁשים ארּבעה ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹאֹותֹו.

רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומרים
ׁשנים. ְְְִִַַַהמחּיבין

נפׁשֹות ‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית
מֹוסיפין  אין - ּתֹורה מּדיני ּבדין ּבין ממֹונֹות, ּבדיני ְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָּבין
הרב  אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעליהם,
ּדנין  - נחלקּו ּבפניהם הּנהרגין מן אחד ּבדין ואם ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלהם.

יתחּיב  אֹו אֹותֹו ׁשּיפטרּו עד אּלּו, ּכנגד .אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

ה'תשע"ד  טבת י"ד שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
מן ‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינין מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

אּלא  ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהמחּיבין,
תעׂשה  ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי אחר זה נטה ועל , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשמּועה מּפי לנטת"; רב, על תענה "לא ממשה נאמר: -] ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ

ּכאיׁשרבינו] ׁשאהיה 'ּדי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרּו,
.ּׁשּבפני מה אמר אּלא ְְֱִֶֶֶַָָֹּפלֹוני',

נפׁשֹות ·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה, לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל
ּבּמה  לנטת". רב, על תענה "[ו]לא ׁשּנאמר: חֹובה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹללּמד
ּדין, ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּדברים

המחּיבים. עם ּולהּמנֹות לחזר זכּות למלּמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹיׁש
הּוא ‚. ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ומת מזּכה, ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָּתלמיד

ּבמקֹומֹו.[ועומד]מזּכה ְְִֶַ
קדם „. מת אֹו ונׁשּתּתק זכּות', ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר

ּכמי  זה הרי - מזּכה טעם מאיזה ויאמר זכּות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּילּמד
.ׁשאינֹו ֵֶ

אין ‰. מקראֹות, מּׁשני אפּלּו - אחד טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּבאחד  אּלא .נמנין ְְִִֶֶָָ

.Â מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
עצמם  יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא - ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹהּגדֹול

אּל עליו; לחלק לֹוּכדאי הּנראה ּדבר אחד ּכל יאמר א ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
.ּבדעּתֹו ְְַ

.Ê.לזכּות אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
זה  ּדבר עׂשית לא 'אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?

מּדבריהם' ּתירא אל ,עלי ּבֹו .ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.Á ללּמד לי 'יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר

אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה' עליו עליו ללּמד לי 'יׁש אמר: . ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
מּמׁש יׁש אם לּסנהדרין: עּמהם אֹותֹו מעלין - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָזכּות'
אין  ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבדבריו
אמר  אפּלּו ּכּלֹו. הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו ּבדבריו, ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻמּמׁש
לֹו, ׁשֹומעין - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַהּנּדֹון

מּמׁש. ּבדבריו ׁשּיהיה והּוא, לּמנין; ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָועֹולה
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי  ּדינֹו, את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדינֹו
טעּו, אם אבל אֹותֹו. ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ְְְְְֲִִִִַָָָלזּכֹותֹו
ואין  ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻּופטרּו
ׁשאין  ּבדבר ּבׁשּטעּו אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחזירין
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ּבֹו מֹודין פה]הּצדֹוקין שבעל תורה ּבדבר [- טעּו אם אבל . ְְֲִִִַָָָָ
ּבֹו מֹודין שבכתב]ׁשהּצדֹוקין תורה אֹותֹו[- מחזירין , ְֲִִִִֶַַ

ּכדרּכּה ׁשּלא הערוה על 'הּבא אמרּו: ּכיצד? ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹלחֹובה.
אם  אבל אֹותֹו; ּוממיתין אֹותֹו, מחזירין - ּופטרּוהּו ְְֲֲִִִִִַָָָּפטּור',
אין  - ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ׁשּלא 'המערה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָֹאמרּו:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו. ְֲִִֵֵֶַַָֹמחזירין

יא  ¤¤ּפרק
נפׁשֹות ‡. לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ממֹונֹות,מה ּדיני ? ְְִִִֵֵֵֵַָָָ

ממֹונֹות, ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעׂשרים נפׁשֹות, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה;
הדיונים]ּפֹותחין נפׁשֹות,[את ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵָָ

ּדיני  לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּפֹותחין
ודיני  לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד, ּפי על מּטין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממֹונֹות,
לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָנפׁשֹות,

מחזירין ממֹונֹות, טעו]ּדיני אם שוב ּבין [דנים לזכּות ּבין ְֲִִִִֵֵֵַָ
מחזירין  ואין לזכּות, מחזירין נפׁשֹות, ודיני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָלחֹובה;
ללּמד  ראּויין הּכל ממֹונֹות, ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹלחֹובה,
נפׁשֹות, ודיני הּתלמידים; ּבין הּדּינים ּבין חֹובה, אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָזכּות
חֹובה  מלּמד ואין ּתלמידים, ואפּלּו זכּות, מלּמדין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹהּכל
חֹוזר  חֹובה המלּמד הּדּין ממֹונֹות, ּדיני הּדּינים. ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
ודיני  חֹובה; ּומלּמד חֹוזר זכּות והמלּמד זכּות, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָּומלּמד
המלּמד  אבל זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובּה המלּמד ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָנפׁשֹות,
ּדין  ּגמר ּבׁשעת אּלא חֹובה, ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזכּות
ּדיני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו המחּיבין, עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיׁש

ּדנ  ּדנין ממֹונֹות, נפׁשֹות, ודיני ּבּלילה; וגֹומרין ּבּיֹום ין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּבין  ּבּיֹום, ּבֹו ּגֹומרין ממֹונֹות, ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ְְְִִִֵֵַַַָּבּיֹום
לזכּות, ּבּיֹום ּבֹו ּגֹומרין נפׁשֹות, ודיני לחֹובה; ּבין  ְְְְְְִִִִֵֵַָָלזכּות

לחֹובה. ׁשּלאחריו ְְֲֶַַָָּובּיֹום
ערב ·. ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

ואסּור  למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא - טֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָיֹום
הּׁשּבת  לאחר ּולהּניחֹו ּדינֹו את אֹותֹולעּנֹות אֹוסרין אּלא ; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבדינֹו. ּומתחילין ּבׁשּבת, אחד ְְְִִִֶַַַָָעד
מן ‚. יֹום ּבכל אֹותם ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַָָָָּדיני

עת" ּבכל העם את "וׁשפטּו ׁשּנאמר: מּדבריהם הּתֹורה, , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
[- ׁשּבת.[מדרבנן ּבערב ּדנין ְִֵֶֶֶַָָׁשאין

ּגלּיֹות „. ּדיני ואחד מלקּיֹות, ּדיני ואחד נפׁשֹות, ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻאחד
הּדרכים ּכל נפשות]האּלּו[הדינים]- ּבהם,[שבדיני ׁשוה ְִֵֶֶַָָָָָ

מהם אחד ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקֹות שבדיני אּלא [מהדינים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
[- ּבעׂשרים נפשות ׁשּדיניו אחד, מּדבר חּוץ הּנסקל, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבׁשֹור

ְָֹּוׁשלׁשה.
זרה]הּמסית‰. לעבודה חברו ּדיני [- ּכׁשאר ּדיניו אין , ְִִִִֵֵֵַָָ

מכּמנין מחביאים]נפׁשֹות: העדים[- דבריו]לֹו ,[לשמוע ְְְִִֵַָָ
ּדין  מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
מחזירין  - חֹובה' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָזּכאי,
- זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו;

ואין אֹותֹו. מחזירין ּומֹוׁשיבין [בי"ד]אין למסית. טֹוענין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ
עליו; ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי וזקן סריס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבדינֹו

- ההבל אחר העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהאכזרּיּות
אּפֹו". מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם, היא ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחמים

.Â מן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני
- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול

הּצד מן הּגדֹול [מהקטנים]מתחילין ּדברי ׁשֹומעין ואין , ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
ּבאחרֹונה. ֲֶַָָָאּלא

.Ê הרב ּובנֹו, אב - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּדיני
ּבׁשנים  אֹותם מֹונין - כשנים]ותלמידֹו נחשבים ודיני [- . ְְְְִִִִִֵַַָ

ּובנֹו, אב - הּׁשנה ועּבּור החדׁש, וקּדּוׁש ּומּכֹות, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפׁשֹות,
מֹונ  - ותלמידֹו הרב ּבאחד.אֹו אֹותם ין ְְְִִֶַַָָָ

.Á- ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן, עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מן  היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהם האחד ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשֹומעין  - חֹובה' אֹו זכּות ללּמד לי 'יׁש ׁשאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידים

עּמֹו. ונמנין ונֹותנין ונֹוׂשאין ְְְְְְְִִִִִָָּדבריו,
.Ëּבקרֹובים ּדינֹו את ּגֹומרין אין ּדין, ּגמר [-ּובׁשעת ְְְְִִִִִִֵֶַַ

ׁשּיתּבאר.הדיינים] ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ׁשהּדּינין ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.Èּומבין חכם ׁשהיה קּבלה [בתורה]ּתלמיד מחּסר והיה , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

מרבותיו] מסורת ׁשהּוא [- הּקּבלה לֹו מֹוסר רּבֹו הרי -ֲֵֵֶַַַָָ
נפׁשֹות. ּבדיני עּמֹו ּדן והּוא זה, ּבדין לּה ְְְְִִִִֵֶָָָָצרי

.‡È ּגר אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים והּוא,הּכל - ְְֲִִִֵֵֵַָָֹ
את ּדן וגר מּיׂשראל; אּמֹו ּפי ׁשּתהיה על אף הּגר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מעיניו ּבאחת והּסּומה הּממזר, וכן מּיׂשראל. אּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ּדנין  אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ּדיני לדּון ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּכׁשר
ולא  לכהּנה, הּמּׂשיאין ויׂשראלים לוּיים ּכהנים אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹֻאֹותם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבאחת, אפּלּו סּומה מהם אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיהיה

יב  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד

אֹומרין  - ּפלֹונית' עברה ׁשעבר ּפלֹוני זה 'ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:
ּבֹו' התריתם אֹותֹו? אּתם 'מּכירין 'אין להם: אמרּו: אם ? ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

- ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו', 'נסּתּפק אֹו אֹותֹו', מּכירין ְְִִִִֵֶַַָָֹאנּו
ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי

התראה;·. צרי - הארץ עם ואחד חכמים, ּתלמיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ׁשּמא  למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

היה  'אל ׁשֹוגג אֹו 'ּפרׁש'! לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד . ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּדין', ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ׁשּזֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעׂשה!
הרּכין  אֹו ׁשתק, אם וכן ּפטּור. ּפרׁש, אם 'מלקּות'. ְְְִִִִֵֵֵַַָָאֹו
ׁשּיּתיר  עד ּפטּור; אני', 'יֹודע אמר: אפּלּו ּפטּור; - ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֹו
ּכ ואחר עֹוׂשה'; אני ּכן מנת 'על ויאמר: למיתה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹעצמֹו
ּכדי  ּבתֹו להתראה, ּתכף ויעׂשה ׁשּיעבר וצרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיהרג.
ּובין  אחרת. התראה צרי ּדּבּור, ּכדי אחר אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדּבּור;
ּבפני  אחר ּבֹו ׁשהתרה וכן העדים, מן אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהתרה

ׁש אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו - ולא עדים הּמתרה קֹול מע ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָראהּו,

.‚- אֹותֹו' אנּו ּומּכירין התראה, לֹו 'היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
אימה]מאּימין על [מטילים מאּימין וכיצד עליהם . ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ

מאמד ּתאמרּו 'ׁשּמא להם: אֹומרים נפׁשֹות? [-עדי ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
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ׁשמענּו,השערה] נאמן אדם מּפי עד, מּפי עד ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָּומּׁשמּועה,
ּבדריׁשה  אתכם לבּדק ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאֹו
ּדיני  נפׁשֹות: ּדיני ממֹונֹות, ּכדיני ׁשּלא יֹודעים היּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹוחקירה,
ּדמֹו נפׁשֹות, ּדיני לֹו; ּומתּכּפר ממֹונֹו נֹותן אדם ְְִִֵֵֵַָָָָָָממֹונֹות,
נאמר: לקין ׁשהרי העֹולם, סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹותיו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָודם
לפיכ זרעֹותיו; ודם ּדמֹו אלי", צעקים אחי ּדמי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ"קֹול
אחת  נפׁש המאּבד ׁשּכל ללּמד - ּבעֹולם יחידי אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנברא
המקּים  וכל מלא, עֹולם אּבד ּכאּלּו עליו מעלין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמּיׂשראל,
מלא. עֹולם קּים ּכאּלּו עליו מעלין מּיׂשראל, אחת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפׁש
ואין  נבראין, הן הראׁשֹון אדם ּבצּורת העֹולם, ּבאי ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָהרי
ואחד  אחד ּכל ,לפיכ חברֹו; לפני ּדֹומין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפני
'מה  ּתאמרּו: ׁשּמא העֹולם'. נברא 'ּבׁשבילי לֹומר: ְְְִִִִֶַַָָָָָֹיכֹול

זֹו' ּולצרה ולהעיד]ּלנּו לבוא "והּוא [- נאמר: ּכבר הלא - ? ְְְֱֲֶַָָָָֹ
ולחּוב  ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע"; אֹו ראה אֹו ְְֵֶַָָָָָָָֹעד,
רׁשעים, "ּובאבד נאמר: ּכבר והלא - זה'? ׁשל ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹּבדמֹו
ׁשּבעדים, הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהם עמדּו אם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרּנה"'.
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובחקירה, ּבדריׁשה אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּובֹודקין
הּׁשני, את מכניסין - מכּונת עדּותֹו נמצאת אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֻעדּות.
ּבֹודקין  מאה, העדים היּו ואפּלּו ּכראׁשֹון; אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֵַָָָָּובֹודקין
העדים  ּכל ּדברי נמצאּו וחקירה. ּבדריׁשה ואחד אחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
'אם  לֹו: ואֹומרים ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבזכּות ּפֹותחין - ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֻמכּונים
לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין מּדבריהם'; ּתירא אל חטאת, ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא
אֹותֹו אֹוסרין זכּות, לֹו מצאּו לא ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין ְְְְְְִִִָֹזכּות,

זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין מזּדּוגין ּבּיֹום ּובֹו למחר. [צוותי עד ְְְְְִִִֶַַַַַָָ
ּכל דיון] יין ׁשֹותין ואין ּבמאכל, ּוממעטין ּבדינֹו; לעּין ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָ

עם  ואחד אחד ּכל הּלילה, ּכל ּבּדבר ונֹוׂשאין הּיֹום, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּדין, לבית מׁשּכימין ּולמחרת ּבביתֹו. עצמ ֹו עם אֹו ׁשּלֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָזּוג
ּבמקֹומי'; אני ּומזּכה המזּכה, הּוא 'אני אֹומר: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַהמזּכה
אֹו ּבמקֹומי', אני ּומחּיב המחּיב, הּוא 'אני אֹומר: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַוהמחּיב
הם  מי ידעּו ולא ּבּדבר, טעּו ואם מזּכה'. ואני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'חזרּתי,
ּבאחד, אּלא נחׁשבין ׁשאינם אחד מּטעם זּכּו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחּיבּו
הן  ׁשהרי אֹותם, מזּכירין הּדּינין ס ֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
אם  ּבדינֹו: ּומתחילין ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּכֹותבין

להֹוסיף הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; זכּות, לֹו דיינים]מצאּו -], ְְְְְְְִִָָֻ
להרגֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין, רּבּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמֹוסיפין.
ורחֹוק  ּדין, לבית חּוץ יהיה - ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָּומקֹום

לּמחנה".מּבית  מחּוץ אל המקּלל את "הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ּבין  ּׁשהיה ּכמה מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
סֹוף  ּובין מֹועד, אהל לפני ׁשהיה רּבנּו מׁשה ׁשל ּדינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבית

יׂשראל. ְֲִֵֵַָמחנה
ּביֹומֹו„. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - ּדינֹו ׁשּנגמר .מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּומּכין  ׁשּתלד; עד לּה ממּתינין אין - עּברה היתה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאפּלּו
אם  אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון, ּבית ּכנגד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה
אּׁשה  וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - הּמׁשּבר על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיׁשבה

ּבׂשערּה. להנֹות מּתר ְִֵֵֵֶָָָָָֻׁשּתהרג,
זבּוח‰. זבחֹו והיה להרג, יֹוצא ׁשהיה שחוט]מי קרבנו -] ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ׁשּמּזין עד אֹותֹו, הֹורגין אין -ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
לֹו ממּתינין אין - הּזבח נׁשחט לא ועדין ּדינֹו, נגמר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹואם

הּדין. את מעּנין ׁשאין קרּבנֹו; עליו ׁשּיקריבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעד

ה'תשע"ד  טבת ט"ו רביעי יום
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ּדין,‡. מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְִִִִִִִִֵֶַָמי

ּדין ּבית ּפתח על עֹומד ּבידֹו,[מטפחות]והּסּודריןואחד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
להרג  יֹוצא 'ּפלֹוני לפניו: יֹוצא והּכרּוז מּמּנּו, רחֹוק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּסּוס
ּפלֹוני  ּבמקֹום ּפלֹונית עברה על ׁשעבר על ּפלֹונית, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבמיתה
יבֹוא  זכּות, לֹו ׁשּיֹודע מי - עדיו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבזמן
זה  - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: אמר עליו'. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוילּמד
הּנּדֹון  את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב וזה ּבּסּודרין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמניף
יחזר  לאו, ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו נמצא אם ּדין. ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹלבית
עצמי  על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: הּוא אמר להריגה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָויצא
ּפעם  אֹותֹו מחזירין ּבדבריו, מּמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָזכּות'
טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָראׁשֹונה
החזירּוהּו, טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב ּדין לבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹּוכׁשּיחזר
ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ּבדבריו מּמׁש נמצא  ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹולא
יׁש אם - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש ּבּׁשליׁשית: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָאמר
,לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו אֹותֹו, מחזירין - ּבדבריו ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּמׁש
:ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין חכמים, ּתלמידי ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹוסרין
אין  לאו, ואם אֹותֹו; מחזירין ּבדבריו, מּמׁש יׁש ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָאם
אֹותֹו; מֹוציאין זכּות, לֹו נמצא לא אם אֹותֹו. ְְֲִִִִִִַָֹמחזירין
ורֹוצח  ּבּה. ׁשּיתחּיב מיתה ּבכל אֹותֹו, ההֹורגין הם - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָועדיו
אדם. ּכל ּביד להמיתֹו ּדין ּבית חּיבין - עדיו הרגּוהּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
'התוּדה! לֹו: אֹומרין אּמֹות, ּבעׂשר ההריגה מּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָרחֹוק
חלק  לֹו יׁש הּמתוּדה, וכל מתוּדין; הּמּומתין, ּכל ּדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכן
לֹו: אֹומרים - להתוּדֹות יֹודע אינֹו אם הּבא'. ְְְִִִֵֵַַַָָָּבעֹולם
ידע  אפּלּו עֹונֹותי'. ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהיה ְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ'אמר:

מתוּדה. הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבעצמֹו
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה, לבֹונה [גרגיר]ואחר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכ ואחר ויׁשּתּכר, עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכֹוס
ּבּה. חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

והּסיף ‚. הּנסקל, ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והעץ  הּנחנק, ּבֹו ׁשחֹונקין והּסּודר הּנהרג, ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהרג
ּבית  הרּוגי לפני ּבֹו ׁשּמניפין והּסּודר הּנתלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין

מּׁשל ּבאין הּכל - להּצילֹו עליו ׁשרץ והּסּוס ה]ּדין, [כסף ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנּדב. להתנּדב, ׁשּירצה ּומי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצּבּור;

הּנהרג „. אחר יֹוצאין ּדין ּבית הריגתו]אין וכל [למקום . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי  - הּיֹום אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים נפׁש, ׁשהרגּו ּדין  ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבית

מברין ואין הּדם". על תאכלּו "לא ּבכלל מאכילין זה -] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ּדיןאת] ּבית הרּוגי על שאחר הּקרֹובים ראשונה [סעודה ְֲִִֵֵַַ

אּלּומיתתו] ּודברים הּדם". על תאכלּו "לא מּׁשּום ,ְְִִֵַַָָֹֹ
מלקּות. ּבהם ואין ְְֲִֵֶַָאסּורין,
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ּבֹו מֹודין פה]הּצדֹוקין שבעל תורה ּבדבר [- טעּו אם אבל . ְְֲִִִַָָָָ
ּבֹו מֹודין שבכתב]ׁשהּצדֹוקין תורה אֹותֹו[- מחזירין , ְֲִִִִֶַַ

ּכדרּכּה ׁשּלא הערוה על 'הּבא אמרּו: ּכיצד? ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹלחֹובה.
אם  אבל אֹותֹו; ּוממיתין אֹותֹו, מחזירין - ּופטרּוהּו ְְֲֲִִִִִַָָָּפטּור',
אין  - ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ׁשּלא 'המערה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָֹאמרּו:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו. ְֲִִֵֵֶַַָֹמחזירין
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נפׁשֹות ‡. לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ממֹונֹות,מה ּדיני ? ְְִִִֵֵֵֵַָָָ

ממֹונֹות, ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעׂשרים נפׁשֹות, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה;
הדיונים]ּפֹותחין נפׁשֹות,[את ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵָָ

ּדיני  לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּפֹותחין
ודיני  לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד, ּפי על מּטין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממֹונֹות,
לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָנפׁשֹות,

מחזירין ממֹונֹות, טעו]ּדיני אם שוב ּבין [דנים לזכּות ּבין ְֲִִִִֵֵֵַָ
מחזירין  ואין לזכּות, מחזירין נפׁשֹות, ודיני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָלחֹובה;
ללּמד  ראּויין הּכל ממֹונֹות, ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹלחֹובה,
נפׁשֹות, ודיני הּתלמידים; ּבין הּדּינים ּבין חֹובה, אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָזכּות
חֹובה  מלּמד ואין ּתלמידים, ואפּלּו זכּות, מלּמדין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹהּכל
חֹוזר  חֹובה המלּמד הּדּין ממֹונֹות, ּדיני הּדּינים. ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
ודיני  חֹובה; ּומלּמד חֹוזר זכּות והמלּמד זכּות, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָּומלּמד
המלּמד  אבל זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובּה המלּמד ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָנפׁשֹות,
ּדין  ּגמר ּבׁשעת אּלא חֹובה, ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזכּות
ּדיני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו המחּיבין, עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיׁש

ּדנ  ּדנין ממֹונֹות, נפׁשֹות, ודיני ּבּלילה; וגֹומרין ּבּיֹום ין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּבין  ּבּיֹום, ּבֹו ּגֹומרין ממֹונֹות, ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ְְְִִִֵֵַַַָּבּיֹום
לזכּות, ּבּיֹום ּבֹו ּגֹומרין נפׁשֹות, ודיני לחֹובה; ּבין  ְְְְְְִִִִֵֵַָָלזכּות

לחֹובה. ׁשּלאחריו ְְֲֶַַָָּובּיֹום
ערב ·. ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

ואסּור  למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא - טֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָיֹום
הּׁשּבת  לאחר ּולהּניחֹו ּדינֹו את אֹותֹולעּנֹות אֹוסרין אּלא ; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבדינֹו. ּומתחילין ּבׁשּבת, אחד ְְְִִִֶַַַָָעד
מן ‚. יֹום ּבכל אֹותם ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַָָָָּדיני

עת" ּבכל העם את "וׁשפטּו ׁשּנאמר: מּדבריהם הּתֹורה, , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
[- ׁשּבת.[מדרבנן ּבערב ּדנין ְִֵֶֶֶַָָׁשאין

ּגלּיֹות „. ּדיני ואחד מלקּיֹות, ּדיני ואחד נפׁשֹות, ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻאחד
הּדרכים ּכל נפשות]האּלּו[הדינים]- ּבהם,[שבדיני ׁשוה ְִֵֶֶַָָָָָ

מהם אחד ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקֹות שבדיני אּלא [מהדינים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
[- ּבעׂשרים נפשות ׁשּדיניו אחד, מּדבר חּוץ הּנסקל, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבׁשֹור

ְָֹּוׁשלׁשה.
זרה]הּמסית‰. לעבודה חברו ּדיני [- ּכׁשאר ּדיניו אין , ְִִִִֵֵֵַָָ

מכּמנין מחביאים]נפׁשֹות: העדים[- דבריו]לֹו ,[לשמוע ְְְִִֵַָָ
ּדין  מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
מחזירין  - חֹובה' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָזּכאי,
- זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו;

ואין אֹותֹו. מחזירין ּומֹוׁשיבין [בי"ד]אין למסית. טֹוענין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ
עליו; ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי וזקן סריס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבדינֹו

- ההבל אחר העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהאכזרּיּות
אּפֹו". מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם, היא ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחמים

.Â מן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני
- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול

הּצד מן הּגדֹול [מהקטנים]מתחילין ּדברי ׁשֹומעין ואין , ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
ּבאחרֹונה. ֲֶַָָָאּלא

.Ê הרב ּובנֹו, אב - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּדיני
ּבׁשנים  אֹותם מֹונין - כשנים]ותלמידֹו נחשבים ודיני [- . ְְְְִִִִִֵַַָ

ּובנֹו, אב - הּׁשנה ועּבּור החדׁש, וקּדּוׁש ּומּכֹות, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפׁשֹות,
מֹונ  - ותלמידֹו הרב ּבאחד.אֹו אֹותם ין ְְְִִֶַַָָָ

.Á- ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן, עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מן  היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהם האחד ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשֹומעין  - חֹובה' אֹו זכּות ללּמד לי 'יׁש ׁשאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידים

עּמֹו. ונמנין ונֹותנין ונֹוׂשאין ְְְְְְְִִִִִָָּדבריו,
.Ëּבקרֹובים ּדינֹו את ּגֹומרין אין ּדין, ּגמר [-ּובׁשעת ְְְְִִִִִִֵֶַַ

ׁשּיתּבאר.הדיינים] ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ׁשהּדּינין ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.Èּומבין חכם ׁשהיה קּבלה [בתורה]ּתלמיד מחּסר והיה , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

מרבותיו] מסורת ׁשהּוא [- הּקּבלה לֹו מֹוסר רּבֹו הרי -ֲֵֵֶַַַָָ
נפׁשֹות. ּבדיני עּמֹו ּדן והּוא זה, ּבדין לּה ְְְְִִִִֵֶָָָָצרי

.‡È ּגר אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים והּוא,הּכל - ְְֲִִִֵֵֵַָָֹ
את ּדן וגר מּיׂשראל; אּמֹו ּפי ׁשּתהיה על אף הּגר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מעיניו ּבאחת והּסּומה הּממזר, וכן מּיׂשראל. אּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ּדנין  אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ּדיני לדּון ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּכׁשר
ולא  לכהּנה, הּמּׂשיאין ויׂשראלים לוּיים ּכהנים אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹֻאֹותם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבאחת, אפּלּו סּומה מהם אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיהיה

יב  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד

אֹומרין  - ּפלֹונית' עברה ׁשעבר ּפלֹוני זה 'ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:
ּבֹו' התריתם אֹותֹו? אּתם 'מּכירין 'אין להם: אמרּו: אם ? ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

- ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו', 'נסּתּפק אֹו אֹותֹו', מּכירין ְְִִִִֵֶַַָָֹאנּו
ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי

התראה;·. צרי - הארץ עם ואחד חכמים, ּתלמיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ׁשּמא  למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

היה  'אל ׁשֹוגג אֹו 'ּפרׁש'! לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד . ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּדין', ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ׁשּזֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעׂשה!
הרּכין  אֹו ׁשתק, אם וכן ּפטּור. ּפרׁש, אם 'מלקּות'. ְְְִִִִֵֵֵַַָָאֹו
ׁשּיּתיר  עד ּפטּור; אני', 'יֹודע אמר: אפּלּו ּפטּור; - ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֹו
ּכ ואחר עֹוׂשה'; אני ּכן מנת 'על ויאמר: למיתה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹעצמֹו
ּכדי  ּבתֹו להתראה, ּתכף ויעׂשה ׁשּיעבר וצרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיהרג.
ּובין  אחרת. התראה צרי ּדּבּור, ּכדי אחר אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדּבּור;
ּבפני  אחר ּבֹו ׁשהתרה וכן העדים, מן אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהתרה

ׁש אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו - ולא עדים הּמתרה קֹול מע ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָראהּו,

.‚- אֹותֹו' אנּו ּומּכירין התראה, לֹו 'היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
אימה]מאּימין על [מטילים מאּימין וכיצד עליהם . ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ

מאמד ּתאמרּו 'ׁשּמא להם: אֹומרים נפׁשֹות? [-עדי ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
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ׁשמענּו,השערה] נאמן אדם מּפי עד, מּפי עד ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָּומּׁשמּועה,
ּבדריׁשה  אתכם לבּדק ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאֹו
ּדיני  נפׁשֹות: ּדיני ממֹונֹות, ּכדיני ׁשּלא יֹודעים היּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹוחקירה,
ּדמֹו נפׁשֹות, ּדיני לֹו; ּומתּכּפר ממֹונֹו נֹותן אדם ְְִִֵֵֵַָָָָָָממֹונֹות,
נאמר: לקין ׁשהרי העֹולם, סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹותיו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָודם
לפיכ זרעֹותיו; ודם ּדמֹו אלי", צעקים אחי ּדמי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ"קֹול
אחת  נפׁש המאּבד ׁשּכל ללּמד - ּבעֹולם יחידי אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנברא
המקּים  וכל מלא, עֹולם אּבד ּכאּלּו עליו מעלין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמּיׂשראל,
מלא. עֹולם קּים ּכאּלּו עליו מעלין מּיׂשראל, אחת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפׁש
ואין  נבראין, הן הראׁשֹון אדם ּבצּורת העֹולם, ּבאי ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָהרי
ואחד  אחד ּכל ,לפיכ חברֹו; לפני ּדֹומין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפני
'מה  ּתאמרּו: ׁשּמא העֹולם'. נברא 'ּבׁשבילי לֹומר: ְְְִִִִֶַַָָָָָֹיכֹול

זֹו' ּולצרה ולהעיד]ּלנּו לבוא "והּוא [- נאמר: ּכבר הלא - ? ְְְֱֲֶַָָָָֹ
ולחּוב  ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע"; אֹו ראה אֹו ְְֵֶַָָָָָָָֹעד,
רׁשעים, "ּובאבד נאמר: ּכבר והלא - זה'? ׁשל ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹּבדמֹו
ׁשּבעדים, הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהם עמדּו אם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרּנה"'.
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובחקירה, ּבדריׁשה אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּובֹודקין
הּׁשני, את מכניסין - מכּונת עדּותֹו נמצאת אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֻעדּות.
ּבֹודקין  מאה, העדים היּו ואפּלּו ּכראׁשֹון; אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֵַָָָָּובֹודקין
העדים  ּכל ּדברי נמצאּו וחקירה. ּבדריׁשה ואחד אחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
'אם  לֹו: ואֹומרים ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבזכּות ּפֹותחין - ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֻמכּונים
לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין מּדבריהם'; ּתירא אל חטאת, ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא
אֹותֹו אֹוסרין זכּות, לֹו מצאּו לא ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין ְְְְְְִִִָֹזכּות,

זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין מזּדּוגין ּבּיֹום ּובֹו למחר. [צוותי עד ְְְְְִִִֶַַַַַָָ
ּכל דיון] יין ׁשֹותין ואין ּבמאכל, ּוממעטין ּבדינֹו; לעּין ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָ

עם  ואחד אחד ּכל הּלילה, ּכל ּבּדבר ונֹוׂשאין הּיֹום, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּדין, לבית מׁשּכימין ּולמחרת ּבביתֹו. עצמ ֹו עם אֹו ׁשּלֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָזּוג
ּבמקֹומי'; אני ּומזּכה המזּכה, הּוא 'אני אֹומר: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַהמזּכה
אֹו ּבמקֹומי', אני ּומחּיב המחּיב, הּוא 'אני אֹומר: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַוהמחּיב
הם  מי ידעּו ולא ּבּדבר, טעּו ואם מזּכה'. ואני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'חזרּתי,
ּבאחד, אּלא נחׁשבין ׁשאינם אחד מּטעם זּכּו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחּיבּו
הן  ׁשהרי אֹותם, מזּכירין הּדּינין ס ֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
אם  ּבדינֹו: ּומתחילין ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּכֹותבין

להֹוסיף הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; זכּות, לֹו דיינים]מצאּו -], ְְְְְְְִִָָֻ
להרגֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין, רּבּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמֹוסיפין.
ורחֹוק  ּדין, לבית חּוץ יהיה - ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָּומקֹום

לּמחנה".מּבית  מחּוץ אל המקּלל את "הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ּבין  ּׁשהיה ּכמה מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
סֹוף  ּובין מֹועד, אהל לפני ׁשהיה רּבנּו מׁשה ׁשל ּדינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבית

יׂשראל. ְֲִֵֵַָמחנה
ּביֹומֹו„. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - ּדינֹו ׁשּנגמר .מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּומּכין  ׁשּתלד; עד לּה ממּתינין אין - עּברה היתה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאפּלּו
אם  אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון, ּבית ּכנגד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה
אּׁשה  וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - הּמׁשּבר על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיׁשבה

ּבׂשערּה. להנֹות מּתר ְִֵֵֵֶָָָָָֻׁשּתהרג,
זבּוח‰. זבחֹו והיה להרג, יֹוצא ׁשהיה שחוט]מי קרבנו -] ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ׁשּמּזין עד אֹותֹו, הֹורגין אין -ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
לֹו ממּתינין אין - הּזבח נׁשחט לא ועדין ּדינֹו, נגמר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹואם

הּדין. את מעּנין ׁשאין קרּבנֹו; עליו ׁשּיקריבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעד

ה'תשע"ד  טבת ט"ו רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְִִִִִִִִֵֶַָמי

ּדין ּבית ּפתח על עֹומד ּבידֹו,[מטפחות]והּסּודריןואחד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
להרג  יֹוצא 'ּפלֹוני לפניו: יֹוצא והּכרּוז מּמּנּו, רחֹוק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּסּוס
ּפלֹוני  ּבמקֹום ּפלֹונית עברה על ׁשעבר על ּפלֹונית, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבמיתה
יבֹוא  זכּות, לֹו ׁשּיֹודע מי - עדיו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבזמן
זה  - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: אמר עליו'. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוילּמד
הּנּדֹון  את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב וזה ּבּסּודרין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמניף
יחזר  לאו, ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו נמצא אם ּדין. ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹלבית
עצמי  על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: הּוא אמר להריגה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָויצא
ּפעם  אֹותֹו מחזירין ּבדבריו, מּמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָזכּות'
טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָראׁשֹונה
החזירּוהּו, טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב ּדין לבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹּוכׁשּיחזר
ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ּבדבריו מּמׁש נמצא  ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹולא
יׁש אם - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש ּבּׁשליׁשית: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָאמר
,לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו אֹותֹו, מחזירין - ּבדבריו ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּמׁש
:ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין חכמים, ּתלמידי ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹוסרין
אין  לאו, ואם אֹותֹו; מחזירין ּבדבריו, מּמׁש יׁש ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָאם
אֹותֹו; מֹוציאין זכּות, לֹו נמצא לא אם אֹותֹו. ְְֲִִִִִִַָֹמחזירין
ורֹוצח  ּבּה. ׁשּיתחּיב מיתה ּבכל אֹותֹו, ההֹורגין הם - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָועדיו
אדם. ּכל ּביד להמיתֹו ּדין ּבית חּיבין - עדיו הרגּוהּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
'התוּדה! לֹו: אֹומרין אּמֹות, ּבעׂשר ההריגה מּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָרחֹוק
חלק  לֹו יׁש הּמתוּדה, וכל מתוּדין; הּמּומתין, ּכל ּדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכן
לֹו: אֹומרים - להתוּדֹות יֹודע אינֹו אם הּבא'. ְְְִִִֵֵַַַָָָּבעֹולם
ידע  אפּלּו עֹונֹותי'. ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהיה ְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ'אמר:

מתוּדה. הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבעצמֹו
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה, לבֹונה [גרגיר]ואחר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכ ואחר ויׁשּתּכר, עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכֹוס
ּבּה. חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

והּסיף ‚. הּנסקל, ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והעץ  הּנחנק, ּבֹו ׁשחֹונקין והּסּודר הּנהרג, ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהרג
ּבית  הרּוגי לפני ּבֹו ׁשּמניפין והּסּודר הּנתלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין

מּׁשל ּבאין הּכל - להּצילֹו עליו ׁשרץ והּסּוס ה]ּדין, [כסף ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנּדב. להתנּדב, ׁשּירצה ּומי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצּבּור;

הּנהרג „. אחר יֹוצאין ּדין ּבית הריגתו]אין וכל [למקום . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי  - הּיֹום אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים נפׁש, ׁשהרגּו ּדין  ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבית

מברין ואין הּדם". על תאכלּו "לא ּבכלל מאכילין זה -] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ּדיןאת] ּבית הרּוגי על שאחר הּקרֹובים ראשונה [סעודה ְֲִִֵֵַַ

אּלּומיתתו] ּודברים הּדם". על תאכלּו "לא מּׁשּום ,ְְִִֵַַָָֹֹ
מלקּות. ּבהם ואין ְְֲִֵֶַָאסּורין,
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ּבדינֹו,‰. מעּינין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻמי
סמּו ּדינֹו ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין; ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַָָואֹוכלין

אֹותֹו והֹורגין החּמה, .לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ
.Â קרֹוביהם ּובאין עליהן; מתאּבלין אין - ּדין ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהרּוגי

להֹודיע  הּדּינין, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוׁשֹואלין
ּפי  על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהם ּבלּבם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

אֹוננין הן הרי - אבל נֹוהגין עליהן,[מצטערים]ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶ
ּבּלב. אּלא אנינּות ֲִֵֵֶֶַָׁשאין

.Ê סֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידין  ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא ּדינֹו; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ּופלֹוני  ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני, איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו

יהרג  זה הרי - עדיו' אמּורים?ּופלֹוני ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
עדיו  ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר אבל ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּברֹוצח.
והּוא, ּבידם; ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ויעידּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהראׁשֹונים,

ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָֹׁשּיעידּו
.Á ּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין  - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותֹו היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָואם
והם  לארץ, ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יׂשראל  ּבארץ .עּתה ְְִֵֶֶַָָ

יד  ¤¤ּפרק
ּוׂשרפה,‡. סקילה, - ּדין לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָארּבע

וחנק  ּבסיף, ּבּתֹורה.והריגה הן מפרׁשין ּוׂשרפה, סקילה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו מׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּומּפי
עיר  אנׁשי וכן ּבסיף; מיתתֹו חברֹו, את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק.

ּבסיף. מיתתן ְִִִַַַַָָהּנּדחת,
ּבּה·. להרג ּדין, לבית היא עׂשה מצות - מהן מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

ּבּה ׁשּנתחּיב אּלא מי מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
חּוץ  תעׂשה; לא מצות על עברּו ולא עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
לא  מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם המכּׁשף, ְְְֱִִִִֵֶַַַַָֹֹמן

תחּיה". לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָֹתעׂשה,
הּׂשרפה „. מן חמּורה הּסיף,סקילה מן חמּורה ּוׂשרפה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

מיתֹות, ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ּבין  זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה; ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָנּדֹון
נגמר  אפּלּו מיתֹות; ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת עברה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
נּדֹון  - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר לּקּלה, ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָּדינֹו

ֲַָּבחמּורה.
הּמיתֹות ‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה, ואחד האיׁש .ואחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
.Â מהם אחד ּכל יּדֹון ּבזה, זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן  .ּבּקּלה ֶֶַַָָ
.Êּדינֹו ׁשּנגמר ולא [למיתה]מי העם, ׁשאר עם ׁשּנתערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבמי  ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, הּוא מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹודע
ׁשאין  לפי ּפטּורין, ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻׁשּנגמר

ּבפניו. אּלא אדם ׁשל ּדינֹו ְְִִֶֶָָָָָּגֹומרין

.Áאֹותֹו לאסר ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו, על ׁשעמד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹמי
עדיו  אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ׁשּימיתּוהּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד
ּדינֹו; ׁשּנגמר מאחר ּבּה, אֹותֹו להמית ׁשּיכֹולין מיתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבכל
אם  ,לפיכ ּתחּלה. אֹותֹו להמית העם לׁשאר רׁשּות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָואין
מּתחּלה, ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור; העדים, יד ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָנקטעה
מחּיבי  ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה אחרים. ּביד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻיהרג
ׁשּנגמר  נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח. מן חּוץ ּדין , ּבית ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמיתֹות
ׁשּממיתין  עד אדם, ּכל ּוביד ּדבר ּבכל אחריו רֹודפין - ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּדינֹו

.אֹותֹו
.Ë אבֹותיהן ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

ׁשּתי אּלא יׂשראל, ּבית [בתי]ּבכלל להם מתּקנין קברֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ו  לּנהרגין ואחת ולּנׂשרפין, לּנסקלין אחת לּנחנקין.ּדין: ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר ממשה נתאּכל [- . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ּבקברֹות  אֹותם וקֹוברין העצמֹות, את מלּקטין היּו - ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהּבׂשר

להם לעׂשֹות לקרֹוביהם ויׁש ארֹון [לעצמותיהם]אבֹותיהם. ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ְְִִַותכריכין.

.È ולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין
אּלּו הרי ׁשנים, ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום  יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.

הֹורגין  ּדנין - אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה  אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק  והּוא הֹואיל - ּכהן ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהם הֹורגין אין ּבׂשרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡È ׁשּיהיה והּוא, - הּבית ּבפני אּלא נפׁשֹות, ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ּבזקן  ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש; ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ". . הּכהן אל ׁשמע "לבלּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹממרא:
נפׁשֹות, ּדיני יׁש הּמזּבח, ּגּבי על מקריב ּכהן ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבזמן

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַָוהּוא
.·È יֹוׁשבין הּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּכׁשּנבנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה

יׂשראל  ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ׁשהיּוּבלׁשּכת והּמקֹום ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבית  למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹוׁשבין

הּׁשּורה ּוכׁשּנתקלקלה והרוצחים]ּדוד. העוונות ּגלּו[ורבו , ְְְְִִֶַַָָָָ
לטבריא; וסֹופם ּגלּו, מקֹומֹות ולעׂשרה למקֹום. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָמּמקֹום
היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול, ּדין ּבית עמד לא ְִִִֵַַַַָָָָָָֹּומּׁשם
לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ּתחּלה, לחזר עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבטבריא

.‚È נפׁשֹות ּדיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים
ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּבּמקּדׁש ּבמקֹומם ׁשם היּו ולא .הּסנהדרין, ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
.„È ּדיני ּדנין יׂשראל, ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן

סמּוכין  הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא - לארץ ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנפׁשֹות
ּבארץ [מוסמכים] נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ,

לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

טו  ¤¤ּפרק
רחֹו‡. הּנסקלין? מצות ארּבע ּכיצד הּסקילה מּבית ק ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את מפׁשיטין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות,
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אחד  ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ואין .מּלפניו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה הּסקילה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּובית
מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ואחד אסּורֹות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָוידיו
ׁשהרי  יצא, - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ונֹופל נהּפ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּוא
הּנסקל  הׁשוה הּנה יּירה", ירה אֹו יּסקל "סקל ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹנאמר:
על  ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף עם עליו, האבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנפל
אבן  העדים מגּביהין - זֹו מּדחיפה מת לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהארץ.
מרּפה  הּׁשני והעד אדם, ּבני ׁשני מּׂשא ׁשם, מּנחת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ואם  יצא; ּבּה, מת אם לּבֹו. על האבן את ּומׁשלי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָידיו,
ּבֹו ּתהיה העדים "יד ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבכל רגימתֹו - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאו

ּבאחרנה". העם ּכל ויד להמיתֹו, ְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹבראׁשנה
ׁשער ·. על אּלא אֹותֹו, סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֶַַַַָָָָָעבד

סֹוקלין [העיר] ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו; ְְְִִִִֶֶַָָָָֻׁשעבד
הּׁשמּועה  מּפי קּבלה זה, ודבר ּדין. ּבית ּפתח  על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו

רבינו] ולא [ממשה ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - "ׁשערי "אל :ְְֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבֹו. ּדינֹו ְִִֶַׁשּנגמר

עד ‚. ּבזבל אֹותֹו מׁשקיעין היּו הּנׂשרפין: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָמצות
על  וכֹור ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְִֵֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
עד  אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש זה - עדיו ּוׁשני ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצּוארֹו,

ּומּתיכין ּפיו. את ּפֹותח את [ממסים]ׁשהּוא אֹו הּבדיל את ְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
יֹורדת  והיא ּפיו, לתֹו וזֹורק ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהעֹופרת

מעיו. ּבני את ְְֵֵֶֶֶָוׂשֹורפת
.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות

עֹוׂשים  .ׁשהּמלכים ְִִֶַָ
עד ‰. ּבזבל המחּיב את מׁשקיעין הּנחנקין: ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות

על  וכֹורכין ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
נפׁשֹו ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש וזה .צּוארֹו; ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.Âהמגּדף את לתלֹות עׂשה ה']מצות עבֹודה [את ועֹובד , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָ
אמּור; מגּדף הרי ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹזרה,
והאיׁש מגּדף". הּוא ה' "את נאמר: זרה עבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּובעֹובד
חטא  באיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: נתלית, האּׁשה ואין ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנתלה,

אתֹו". ותלית והּומת, מות ְְְִִֶַָָָָֹמׁשּפט
.Ê את מׁשקיעין אֹותן, ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

י  והעץ ּבארץ, לזֹו,הּקֹורה זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, ֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו אֹותֹו ְְִִִִִֶַַַַָָָותֹולה
תלין  "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין - לן ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹואם

העץ". על ְִֵַָָנבלתֹו
.Á ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹּומצות

ולא  ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹההריגה,
עֹובר  - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ּבלבד, ּדין ּבית ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרּוגי
ותכריכין  ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו, הלינֹו תעׂשה. ּבלא ְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָֹעליו

עליו. עֹובר אינֹו -ֵֵָָ
.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין

קציצה  מחּסר יהיה ׁשּלא נקּבר ּכדי עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשּנתלה  העץ 'זה ויאמרּו: רע, זּכרֹון לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹעּמֹו,
ּבֹו ׁשּנהרג והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן ּפלֹוני'. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעליו

ּבתפיסת  נקּברין הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין והּסּודרין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהרג,
אמותיו]הּנהרג בד' עצמֹו.[- ּבּקבר לא אבל , ְֱֲֶֶֶַַַָָֹ

.È הּבא הן: ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה - ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
מארׂשה, נערה ועל הּכּלה, ועל האב, אׁשת ועל האם, ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל
את  הּמביאה והאּׁשה הּבהמה, עם והּׁשֹוכב הּזכּור, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָועל
והּנֹותן  זרה, עבֹודה והעֹובד והמגּדף, עליה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה

והּמסית יּדעֹוני, ּובעל אֹוב, ּובעל ,לּמל [יחיד מּזרעֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹ
והּמּדיחלע"ז] שלימה], את [עיר והמחּלל והמכּׁשף, , ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַ

ּומֹורה. סֹורר ּובן ואּמֹו, אביו ּומקּלל ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּבת,
.‡È ּתחת ׁשּזּנת ּכהן ּבת הן: ואּלּו עׂשרה; - הּנׂשרפין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּבת  ועל ּבנֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָּבעלּה,
אם  ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא, חמיו. אם ועל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹותֹו,
ּככל  ּבלבד ּבכרת הן הרי אׁשּתֹו, מיתת לאחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָאבל

ֲָָהעריֹות.
.·È.והּנּדח הרֹוצח, ׁשנים: - ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚È,איׁש אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה; - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנחנקין

ממרא  וזקן מּיׂשראל, נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהחֹובל
הגדול] בי"ד נגד ּבׁשם [שמורה והּמתנּבא הּׁשקר , ּונביא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה - ּדין ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. ְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹעבֹודה

ה'תשע"ד  טבת ט"ז חמישי יום

טז  ¤¤ּפרק
מצות ‡. ּכ - מיתה המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם

"והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב את להלקֹות ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֻעׂשה
ּבׁשלׁשה, ׁשהּמלקּות ּפי על ואף לפניו". והּכהּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשפט

עֹומדת. היא מיתה ְִִִֶֶָּבמקֹום
הּתֹורה ·. מן מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן ׁשלׁשה מלקין ּבפני , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות.[מוסמכים]סמּוכין ּבפני לא אבל ; ְְְֲִִֵֶָֹ
מקֹום,‚. ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוכל

מרּדּות מּכת אּלא .[מדרבנן]אינּה ְֵֶַַַָָ
העדים „. ּובֹודקין והתראה; ּבעדים אּלא לֹוקה, אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וחקירה  על ּבדריׁשה עבר נפׁשֹות. ּבדיני ׁשעֹוׂשים ּכדר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק העשה]לאו ע"י לתקנו שניתן ּבֹו[- והתרּו , ְְֲִִֵֶַַָ

ּתקּים  ולא ּתעׂשה ׁשאם זה! ּדבר ּתעׂשה 'אל לֹו: ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואמרּו
זה  הרי - העׂשה קּים ולא ועבר, ּתלקה'! ׁשּבֹו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה
יקּים  ׁשאם היא, ּבספק ׁשההתראה ּפי על ׁשאף ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה;

היא. התראה ספק, התראת - ְְִִֵֵַַַָָָָָיּפטר
ּכאחת,‰. ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

ׁשּׁשחט -]ּכגֹון בהמה אם [- - זרה לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֲִֶֶַַָָָָ
נתחּיב  ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו, סֹוקלין למיתה, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָהתרּו

לֹוקה. ּבלבד, למלקּות ּבֹו התרּו ואם מּזה; ּגדֹול ְְְְְְִִִִִֶֶַַָּבדין
.Â מעׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות, עדים ׁשני צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

ּכיצד?[העבירה] יחזק. אחד ּבעד עצמֹו, האּסּור אבל ;ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻ
זה' הּוא ּכליֹות 'חלב אחד: עד מהתורה]אמר ,[שאסור ְֵֵֶֶֶַָָָ
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ּבדינֹו,‰. מעּינין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻמי
סמּו ּדינֹו ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין; ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַָָואֹוכלין

אֹותֹו והֹורגין החּמה, .לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ
.Â קרֹוביהם ּובאין עליהן; מתאּבלין אין - ּדין ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהרּוגי

להֹודיע  הּדּינין, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוׁשֹואלין
ּפי  על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהם ּבלּבם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

אֹוננין הן הרי - אבל נֹוהגין עליהן,[מצטערים]ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶ
ּבּלב. אּלא אנינּות ֲִֵֵֶֶַָׁשאין

.Ê סֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידין  ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא ּדינֹו; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ּופלֹוני  ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני, איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו

יהרג  זה הרי - עדיו' אמּורים?ּופלֹוני ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
עדיו  ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר אבל ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּברֹוצח.
והּוא, ּבידם; ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ויעידּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהראׁשֹונים,

ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָֹׁשּיעידּו
.Á ּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין  - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותֹו היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָואם
והם  לארץ, ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יׂשראל  ּבארץ .עּתה ְְִֵֶֶַָָ

יד  ¤¤ּפרק
ּוׂשרפה,‡. סקילה, - ּדין לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָארּבע

וחנק  ּבסיף, ּבּתֹורה.והריגה הן מפרׁשין ּוׂשרפה, סקילה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו מׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּומּפי
עיר  אנׁשי וכן ּבסיף; מיתתֹו חברֹו, את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק.

ּבסיף. מיתתן ְִִִַַַַָָהּנּדחת,
ּבּה·. להרג ּדין, לבית היא עׂשה מצות - מהן מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

ּבּה ׁשּנתחּיב אּלא מי מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
חּוץ  תעׂשה; לא מצות על עברּו ולא עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
לא  מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם המכּׁשף, ְְְֱִִִִֵֶַַַַָֹֹמן

תחּיה". לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָֹתעׂשה,
הּׂשרפה „. מן חמּורה הּסיף,סקילה מן חמּורה ּוׂשרפה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

מיתֹות, ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ּבין  זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה; ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָנּדֹון
נגמר  אפּלּו מיתֹות; ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת עברה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
נּדֹון  - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר לּקּלה, ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָּדינֹו

ֲַָּבחמּורה.
הּמיתֹות ‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה, ואחד האיׁש .ואחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
.Â מהם אחד ּכל יּדֹון ּבזה, זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן  .ּבּקּלה ֶֶַַָָ
.Êּדינֹו ׁשּנגמר ולא [למיתה]מי העם, ׁשאר עם ׁשּנתערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבמי  ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, הּוא מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹודע
ׁשאין  לפי ּפטּורין, ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻׁשּנגמר

ּבפניו. אּלא אדם ׁשל ּדינֹו ְְִִֶֶָָָָָּגֹומרין

.Áאֹותֹו לאסר ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו, על ׁשעמד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹמי
עדיו  אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ׁשּימיתּוהּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד
ּדינֹו; ׁשּנגמר מאחר ּבּה, אֹותֹו להמית ׁשּיכֹולין מיתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבכל
אם  ,לפיכ ּתחּלה. אֹותֹו להמית העם לׁשאר רׁשּות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָואין
מּתחּלה, ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור; העדים, יד ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָנקטעה
מחּיבי  ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה אחרים. ּביד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻיהרג
ׁשּנגמר  נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח. מן חּוץ ּדין , ּבית ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמיתֹות
ׁשּממיתין  עד אדם, ּכל ּוביד ּדבר ּבכל אחריו רֹודפין - ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּדינֹו

.אֹותֹו
.Ë אבֹותיהן ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

ׁשּתי אּלא יׂשראל, ּבית [בתי]ּבכלל להם מתּקנין קברֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ו  לּנהרגין ואחת ולּנׂשרפין, לּנסקלין אחת לּנחנקין.ּדין: ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר ממשה נתאּכל [- . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ּבקברֹות  אֹותם וקֹוברין העצמֹות, את מלּקטין היּו - ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהּבׂשר

להם לעׂשֹות לקרֹוביהם ויׁש ארֹון [לעצמותיהם]אבֹותיהם. ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ְְִִַותכריכין.

.È ולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין
אּלּו הרי ׁשנים, ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום  יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.

הֹורגין  ּדנין - אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה  אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק  והּוא הֹואיל - ּכהן ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהם הֹורגין אין ּבׂשרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡È ׁשּיהיה והּוא, - הּבית ּבפני אּלא נפׁשֹות, ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ּבזקן  ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש; ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ". . הּכהן אל ׁשמע "לבלּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹממרא:
נפׁשֹות, ּדיני יׁש הּמזּבח, ּגּבי על מקריב ּכהן ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבזמן

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַָוהּוא
.·È יֹוׁשבין הּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּכׁשּנבנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה

יׂשראל  ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ׁשהיּוּבלׁשּכת והּמקֹום ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבית  למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹוׁשבין

הּׁשּורה ּוכׁשּנתקלקלה והרוצחים]ּדוד. העוונות ּגלּו[ורבו , ְְְְִִֶַַָָָָ
לטבריא; וסֹופם ּגלּו, מקֹומֹות ולעׂשרה למקֹום. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָמּמקֹום
היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול, ּדין ּבית עמד לא ְִִִֵַַַַָָָָָָֹּומּׁשם
לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ּתחּלה, לחזר עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבטבריא

.‚È נפׁשֹות ּדיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים
ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּבּמקּדׁש ּבמקֹומם ׁשם היּו ולא .הּסנהדרין, ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
.„È ּדיני ּדנין יׂשראל, ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן

סמּוכין  הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא - לארץ ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנפׁשֹות
ּבארץ [מוסמכים] נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ,

לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

טו  ¤¤ּפרק
רחֹו‡. הּנסקלין? מצות ארּבע ּכיצד הּסקילה מּבית ק ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את מפׁשיטין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות,
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אחד  ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ואין .מּלפניו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה הּסקילה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּובית
מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ואחד אסּורֹות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָוידיו
ׁשהרי  יצא, - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ונֹופל נהּפ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּוא
הּנסקל  הׁשוה הּנה יּירה", ירה אֹו יּסקל "סקל ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹנאמר:
על  ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף עם עליו, האבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנפל
אבן  העדים מגּביהין - זֹו מּדחיפה מת לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהארץ.
מרּפה  הּׁשני והעד אדם, ּבני ׁשני מּׂשא ׁשם, מּנחת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ואם  יצא; ּבּה, מת אם לּבֹו. על האבן את ּומׁשלי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָידיו,
ּבֹו ּתהיה העדים "יד ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבכל רגימתֹו - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאו

ּבאחרנה". העם ּכל ויד להמיתֹו, ְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹבראׁשנה
ׁשער ·. על אּלא אֹותֹו, סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֶַַַַָָָָָעבד

סֹוקלין [העיר] ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו; ְְְִִִִֶֶַָָָָֻׁשעבד
הּׁשמּועה  מּפי קּבלה זה, ודבר ּדין. ּבית ּפתח  על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו

רבינו] ולא [ממשה ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - "ׁשערי "אל :ְְֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבֹו. ּדינֹו ְִִֶַׁשּנגמר

עד ‚. ּבזבל אֹותֹו מׁשקיעין היּו הּנׂשרפין: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָמצות
על  וכֹור ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְִֵֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
עד  אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש זה - עדיו ּוׁשני ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצּוארֹו,

ּומּתיכין ּפיו. את ּפֹותח את [ממסים]ׁשהּוא אֹו הּבדיל את ְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
יֹורדת  והיא ּפיו, לתֹו וזֹורק ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהעֹופרת

מעיו. ּבני את ְְֵֵֶֶֶָוׂשֹורפת
.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות

עֹוׂשים  .ׁשהּמלכים ְִִֶַָ
עד ‰. ּבזבל המחּיב את מׁשקיעין הּנחנקין: ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות

על  וכֹורכין ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
נפׁשֹו ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש וזה .צּוארֹו; ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.Âהמגּדף את לתלֹות עׂשה ה']מצות עבֹודה [את ועֹובד , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָ
אמּור; מגּדף הרי ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹזרה,
והאיׁש מגּדף". הּוא ה' "את נאמר: זרה עבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּובעֹובד
חטא  באיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: נתלית, האּׁשה ואין ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנתלה,

אתֹו". ותלית והּומת, מות ְְְִִֶַָָָָֹמׁשּפט
.Ê את מׁשקיעין אֹותן, ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

י  והעץ ּבארץ, לזֹו,הּקֹורה זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, ֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו אֹותֹו ְְִִִִִֶַַַַָָָותֹולה
תלין  "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין - לן ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹואם

העץ". על ְִֵַָָנבלתֹו
.Á ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹּומצות

ולא  ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹההריגה,
עֹובר  - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ּבלבד, ּדין ּבית ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרּוגי
ותכריכין  ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו, הלינֹו תעׂשה. ּבלא ְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָֹעליו

עליו. עֹובר אינֹו -ֵֵָָ
.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין

קציצה  מחּסר יהיה ׁשּלא נקּבר ּכדי עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשּנתלה  העץ 'זה ויאמרּו: רע, זּכרֹון לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹעּמֹו,
ּבֹו ׁשּנהרג והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן ּפלֹוני'. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעליו

ּבתפיסת  נקּברין הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין והּסּודרין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהרג,
אמותיו]הּנהרג בד' עצמֹו.[- ּבּקבר לא אבל , ְֱֲֶֶֶַַַָָֹ

.È הּבא הן: ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה - ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
מארׂשה, נערה ועל הּכּלה, ועל האב, אׁשת ועל האם, ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל
את  הּמביאה והאּׁשה הּבהמה, עם והּׁשֹוכב הּזכּור, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָועל
והּנֹותן  זרה, עבֹודה והעֹובד והמגּדף, עליה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה

והּמסית יּדעֹוני, ּובעל אֹוב, ּובעל ,לּמל [יחיד מּזרעֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹ
והּמּדיחלע"ז] שלימה], את [עיר והמחּלל והמכּׁשף, , ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַ

ּומֹורה. סֹורר ּובן ואּמֹו, אביו ּומקּלל ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּבת,
.‡È ּתחת ׁשּזּנת ּכהן ּבת הן: ואּלּו עׂשרה; - הּנׂשרפין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּבת  ועל ּבנֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָּבעלּה,
אם  ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא, חמיו. אם ועל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹותֹו,
ּככל  ּבלבד ּבכרת הן הרי אׁשּתֹו, מיתת לאחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָאבל

ֲָָהעריֹות.
.·È.והּנּדח הרֹוצח, ׁשנים: - ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚È,איׁש אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה; - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנחנקין

ממרא  וזקן מּיׂשראל, נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהחֹובל
הגדול] בי"ד נגד ּבׁשם [שמורה והּמתנּבא הּׁשקר , ּונביא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה - ּדין ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. ְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹעבֹודה

ה'תשע"ד  טבת ט"ז חמישי יום

טז  ¤¤ּפרק
מצות ‡. ּכ - מיתה המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם

"והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב את להלקֹות ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֻעׂשה
ּבׁשלׁשה, ׁשהּמלקּות ּפי על ואף לפניו". והּכהּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשפט

עֹומדת. היא מיתה ְִִִֶֶָּבמקֹום
הּתֹורה ·. מן מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן ׁשלׁשה מלקין ּבפני , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות.[מוסמכים]סמּוכין ּבפני לא אבל ; ְְְֲִִֵֶָֹ
מקֹום,‚. ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוכל

מרּדּות מּכת אּלא .[מדרבנן]אינּה ְֵֶַַַָָ
העדים „. ּובֹודקין והתראה; ּבעדים אּלא לֹוקה, אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וחקירה  על ּבדריׁשה עבר נפׁשֹות. ּבדיני ׁשעֹוׂשים ּכדר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק העשה]לאו ע"י לתקנו שניתן ּבֹו[- והתרּו , ְְֲִִֵֶַַָ

ּתקּים  ולא ּתעׂשה ׁשאם זה! ּדבר ּתעׂשה 'אל לֹו: ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואמרּו
זה  הרי - העׂשה קּים ולא ועבר, ּתלקה'! ׁשּבֹו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה
יקּים  ׁשאם היא, ּבספק ׁשההתראה ּפי על ׁשאף ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה;

היא. התראה ספק, התראת - ְְִִֵֵַַַָָָָָיּפטר
ּכאחת,‰. ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

ׁשּׁשחט -]ּכגֹון בהמה אם [- - זרה לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֲִֶֶַַָָָָ
נתחּיב  ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו, סֹוקלין למיתה, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָהתרּו

לֹוקה. ּבלבד, למלקּות ּבֹו התרּו ואם מּזה; ּגדֹול ְְְְְְִִִִִֶֶַַָּבדין
.Â מעׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות, עדים ׁשני צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

ּכיצד?[העבירה] יחזק. אחד ּבעד עצמֹו, האּסּור אבל ;ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻ
זה' הּוא ּכליֹות 'חלב אחד: עד מהתורה]אמר ,[שאסור ְֵֵֶֶֶַָָָ
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אּׁשה  היא 'זֹונה אֹו 'ּגרּוׁשה' אּלּו', ּפרֹות הם הּכרם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'ּכלאי
לֹוקה, זה הרי - ּבֹו ׁשהתרה אחר ּבעדים ּבעל אֹו ואכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזֹו',
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבעד האּסּור ׁשעּקר ּפי על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאף
אמר: אם אבל האּסּור. ׁשּקבע ּבעת העד הכחיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשּלא
אחר  ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה', אינּה 'זֹו חלב', אינֹו ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'זה

עדים. ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשהכחיׁש
.Ê ואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק

אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
.לֹוקה  ֶ

.Áהיל לעּמּוד ידיו ׁשּתי ּכֹופת אֹותֹו? מלקין ְְִֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד
וחּזן ,נקרעּו[שמש]והיל אם - ּבבגדיו אֹוחז הּכנסת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לּבֹו; את מגּלה ׁשהּוא עד - נפרמּו נפרמּו ואם ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַנקרעּו,
לכסּותֹו. לא - "והּכהּו" ׁשּנאמר: ּכסּותֹו, על מּכהּו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשאין
ּורצּועה  עליה. עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן מאחֹוריו, נתּונה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאבן
ּוׁשּתי  לארּבעה, ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה - ּבידֹו עגל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
טפח, הרצּועה ורחב ּבֹו, ויֹורדֹות עֹולֹות חמֹור ׁשל ְְְְְֲֶֶַַָָֹרצּועֹות

ּכרׂשֹו ּפי עד מּגעת ׁשּתהיה ּכדי טבורו]וארּכּה ׁשל [- ויד ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
טפח. ארּכּה ּבּה, ׁשאֹוחז ְְֵֶֶַָָָרצּועֹות

.Ë,ּבכח חסר ּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהאיׁש
ּבכל  אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומגּביּה

ׁשליׁשים ּכחֹו ּוׁשני ּדּדיו; ּבין על מּלפניו, ׁשליׁש ּומלקהּו . ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
זה. ּכתף על ּוׁשליׁש זה ּכתף על ׁשליׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריו,

.È מּטה אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד לא אינֹו הּמּכה, -זה ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ
ׁשל  עיניו ׁשּיהיּו לפניו", והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
מּכאן, ּומּכהּו; אחר ּבדבר מּביט ׁשּיהיה לא ּבֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשֹופט

ּכאחד. ׁשנים מלקין ְְְִִֵֶֶַַָׁשאין
.‡È לא "אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול

וכּו'" מּכת את ה' והפלא . . לעׂשֹות ּומתּכּון תׁשמר ; ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
חֹוזר  ּגמר, לא ואם הּמלקּיֹות. עם הּפסּוקים את ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹֻלגמר
ההּכאה. ׁשּתּגמר עד וקֹורא, וחֹוזר וקֹורא הּמקרא, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלתחּלת
'הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה; ׁשּבּדּינים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוהּׁשני

מּכה. הּוא ּפיו על ׁשּמּכה, זמן ּכל ְִֵֶֶֶַַַַַָהּכה'!
.·È ּפטּור ידֹו, ּתחת על מת אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵַַַַַָָָ

לסבול]האמד שיכול ּגֹולה;[ששיערו החּזן הרי - ומת , ֲֵֵֶֶַַָָָֹ
תעׂשה, לא מצות על עבר החּזן הרי - מת לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואם
חברֹו, את מּכה לכל הּדין והּוא יֹוסיף". "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
רׁשּות  ּתֹורה ׁשּנתנה זה אם ּומה תעׂשה; ּבלא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
קל  - רׁשעֹו על יתר להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלהּכֹותֹו,
אפּלּו - חברֹו את הּמּכה ּכל ,לפיכ אדם. ּכל לׁשאר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוחמר
אם  אבל לֹוקה; ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכיה - עבד  ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּכה
אין  - ממֹון לׁשּלם חּיב והּוא הֹואיל - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומׁשּלם, לֹוקה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָאדם

יז  ¤¤ּפרק
ּכחֹו‡. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ׁשּנאמר:ּכּמה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשאין  - "ארּבעים" ׁשּנאמר וזה ּבמסּפר". רׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"ּכדי
ּכׁשמׁשֹון; ּובריא חזק היה אפּלּו הארּבעים, על ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָמֹוסיפין

ּבוּדאי  רּבה, מּכה חּלׁש יּכה ׁשאם - לחּלׁש ּפֹוחתין ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבל
מּכין  ּביֹותר, הּבריא ׁשאפּלּו חכמים, אמרּו לפיכ מת. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא  נמצא אחת, לֹו נֹוסיף ׁשאם ּוׁשלׁשים, ּתׁשעה ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹאֹותֹו

לֹו. הראּויֹות ארּבעים אּלא ְְִִֶַָָָָהּכהּו
אין ·. לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

להׁשּתּלׁש הראּויֹות ּבמּכֹות אּלא [להתחלק אֹומדין ְְְְְִִֵֶַַָָ
אֹומרין:לשלוש] אין - עׂשרים לקּבל יכֹול ׁשהּוא אמדּוהּו .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

אּלא  להׁשּתּלׁש'; יכֹולין ׁשּיהיּו ּכדי ועׂשרים, אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ'ילקה
ׁשהתחיל  וכיון ארּבעים, לקּבל אמדּוהּו עׂשר. ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָילקה
אּלּו על יתר לקּבל יכֹול 'אינֹו ואמרּו: חּלׁש, ראּוהּו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָללקֹות
ּפטּור. זה הרי - ׁשּלקה' ׁשֹוט עׂשר 'הּׁשנים אֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתׁשעה'
ויכֹול  חזק ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עׂשר, ׁשנים לקּבל ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָאמדּוהּו
האמד. על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה הרי - יֹותר ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלקּבל

עד ‚. הלקּוהּו ולא עׂשר, ׁשנים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאמדּוהּו
אינֹו - עׂשר ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָלמחר,
עׂשר, ׁשנים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עׂשר. ׁשנים אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלֹוקה
לקּבל  ויכֹול חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹולא
האמד, ּבׁשעת ׁשהרי עׂשר; ׁשמֹונה לֹוקה - עׂשר ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשמֹונה
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא ללקֹות אמדּוהּו .לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבין „. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי
אמדּוהּו אם - הרּבה מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר  ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה אחד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
לקּבל  הּוא יכֹול אמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻולֹוקה.
אבל  נפטר. וארּבעים, חמׁש ׁשּלקה ּכיון - וארּבעים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמׁש
אֹו ּתׁשעה אֹו ׁשלׁשה והּכּוהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו ְְְְְֲִִִַַַָָָֹאם
ואֹומדין  וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹׁשלׁשים
ּבהן  ׁשחּיב מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, למלקּות .אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

נתקלקל‰. ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, [נתבזה]מי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמי ּבין ּבראי ּבין ההּכאה, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמּכח
ׁשּנקלה, ּכיון - "לעיני אחי "ונקלה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיֹותר,
אפּלּו - ההּכיה מּקדם הּפחד מן נתקלקל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹנפטר.

מּבערב ואפּלּו ללקֹות, ּדין מּבית מּׁשּיצא [אור נתקלקל ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הקאתו] ׁשאמדּוהּוליום האמד ּכל לֹוקה זה הרי -. ֲֲֵֶֶֶֶָָָֹ

ּבין  ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
הרצּועה נפסקה ּפטּור. - המלקות]ּבּׁשנּיה ּבּׁשנּיה,[של ְְְְְִִִַַָָָָָָ

ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה נפסקה אֹותֹו; ְְְְְִִִִִִַַָָָָּפֹוטרין
הּׁשני. האמד ְִֵֶֶַָֹולֹוקה

.Â ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו
אֹותֹו מחזירין ואין ּפטּור, -. ְֲִִֵַָ

.Êלכׁשרּותֹו חֹוזר ולקה, ׁשחטא מי "ונקלה ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכל  אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה, ּכיון - "לעיני ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאחי

ּכרתן. מידי נפטרּו ׁשּלקּו, ּכרת ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻמחּיבי
.Áּבׁשלׁשה לֹוקה  - ׁשחטא ּגדֹול ּכׁשאר [דיינים]ּכהן ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ

לגדּלתֹו. וחֹוזר ְְִֵָָָֻהעם,
.Ëיׁשיבה ראׁש הסנהדרין]אבל מלקין [נשיא - ׁשחטא ְְֲִִֶַָָָָֹ

חֹוזר  אינֹו ּגם לׂשררּותֹו; חֹוזר ואינֹו ׁשלׁשה, ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹותֹו
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ולא  ּבּקדׁש ׁשּמעלין הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלהיֹות
ִִמֹורידין.

יח  ¤¤ּפרק
עליו ‡. ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו

וחמץ  ודם, חלב, אֹוכל ּכגֹון - ּדין ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת,
מיתה ּבפסח  עליו ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

טבל אֹוכל ּכגֹון - ׁשמים הופרשו]ּבידי שלא וכהן [פירות , ְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן טהֹורה; ּתרּומה ׁשאכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטמא
ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר האֹוכל ּכגֹון - מעׂשה ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבֹו
ונֹוטר, ונֹוקם, רכיל, הֹול ּכגֹון - מעׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָאבל

ׁשוא ׁשמע חבירו]ונֹוׂשא בפני שלא דין בעל דברי [שומע ְְֵֵַָ
לֹוקה. אינֹו -ֵֶ

מּנׁשּבע ·. חּוץ עליו; לֹוקין אין - מעׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל
שקר] ּוממיר[שבועת בקדשים], תמורה את [עושה ּומקּלל , ְִֵֵֶַ

ּבׁשם ּדין [השם]חבר ֹו ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
- הּׁשּבת" ּביֹום מלאכה תעׂשה "לא תנאף", "לא ּכגֹון -ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹ
"לא  ּכגֹון - לתׁשלּומין ׁשּנּתן לאו וכל עליו. לֹוקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹאין

ׁשּנּתק תגזל" לאו וכל עליו. לֹוקין אין - תגנב" "לא , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹ
העשה]לעׂשה ע"י לתקנו האם [שניתן תּקח "לא ּכגֹון - ְֲִֵֵַַָֹ

עליו, לֹוקין אין - "ׂשד ּפאת תכּלה "לא הּבנים", ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹעל
אין  ׁשּבכללֹות, לאו וכל ׁשּבּה. עׂשה קּים לא אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא

עליהן. לֹוקין ׁשּבּתֹורה, לאוין ּכל ּוׁשאר עליו. ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָלֹוקין
ענינים ‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאיזה

'לא  נאמר אם וכן הּדם". על תאכלּו "לא ּכגֹון: ְְְְֱִֵֵֶַַַַָֹֹֹהרּבה,
לכל  לאו לֹו יחד ולא הֹואיל - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּדבר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹתעׂשה
אם  אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין מהן, ואחד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
הּׁשמּועה  מּפי נאמר אֹו אחרים, ּבלאוין אֹותן חּלק ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכן

רבנו] ממשה ׁשּנאמר:[מסורת זה ּכגֹון ּכיצד? ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַׁשּנחלקּו.
הּנא  על לֹוקה אינֹו - מבּׁשל" ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ"אל
"ולחם  אֹומר: הּוא ּובחדׁש אחד; אּלא ׁשּתים, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻוהמבּׁשל
מלקּיֹות. ׁשלׁש ׁשלׁשּתם על וחּיב תאכלּו", לא וכרמל ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֹֹֻוקלי
יּמצא  "לא נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּפי
ּומנחׁש מעֹונן קסמים, קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹּב
אחד, ּבלאו האּלּו הענינים ּכל ׁשּכלל ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומכּׁשף";
ולא  תנחׁשּו, "לא ואמר: אחרים ּבלאוין אֹותם חּלק ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹהרי
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלּמד - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתעֹוננּו"

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ׁשנּיה „. ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ואכל  עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון - עצמֹו ּכרת אֹותֹו ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
אין  ׁשליׁשית, ּפעם אכל אם - עליו ולקה ׁשנּיה ּפעם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחלב

לכּפה אֹותֹו מכניסין אּלא אֹותֹו; צינוק]מלקין עגול, ,[חדר ְְְִִִִֶַַָָ
ונֹותנין  ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ואינֹו קֹומתֹו ּכפי צר מקֹום ְְְְְְִִִֵַַָָָוהּוא
ּכ ואחר ויחלה; מעיו ׁשּיצרּו עד לחץ, ּומים צר לחם ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלֹו

נבקעת. ׁשּכרׂשֹו עד ׂשעֹורים, אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַמאכילין
ּבֹו,‰. והתרּו ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי

אין  - ההתראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹוהרּכין

ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו ועׂשה הֹורגין חזר אֹותֹו. מלקין ואין , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ממיתין  אין - ּכ ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו והתרּו ,ְְְְְְִִִִִֵַָָָֹּכ
והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. מלקין ואין ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹותֹו,
אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ׁשהרּכין ּפי על אף - ְְְִִִִֶַַַָֹּבֹו

הה  עליהם קּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל ׁשּימּות. עד תראה לכּפה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרּדּות מּכת אֹותם מּכין דרבנן]- וחטאּו[מלקות הֹואיל , ְְְִִַַַַָָ

אֹותן  מּכין סֹופרים, ּדברי ׁשל אּסּור על אפּלּו מקֹום; ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָמּכל
מרּדּות. ְַַַמּכת

.Âּבקֹוסם והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי מקלל הּגֹונב -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ע"ז] בשם ארּמיתה' והּבֹועל נזקקין [גויה], ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָ

וכן  זכה. ׁשהֹורגן, וכל ּבהם; ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלהם,
ׁשּׁשּמׁש הּכהנים [במקדש]ּכהן אחיו היּו לא ּבטמאה, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻ

מֹוציאין  היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין; לבית אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָֻמביאין
הּכתּוב  ּגזרת ּבּגזרין. מחֹו את ּומֹוציאין לעזרה, חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
האדם, את מלקין ולא ּדין, ּבית ממיתין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהיא,
יהֹוׁשע  ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי על אּלא ּפיו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהֹודית
היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ּבהֹודית עמלקי לגר ודוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעכן
ולא  ממיתין אין - הּסנהדרין אבל היה. מלכּות ּדין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
ׁשּמא  זה, ּבדבר ּדעּתֹו נטרפה ׁשּמא ּבעברה; הּמֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמלקין
ּתֹוקעין  ּתמיד ׁשהן למּות, המחּכים נפׁש מרי העמלין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמן
זה  ּכ הּגּגֹות; מעל עצמם ּומׁשליכין ּבבטנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהחרבֹות
ּדבר, ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי עׂשה, ׁשּלא ּדבר ויאמר ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹיבֹוא

היא. מל ְִֵֶֶַּגזרת

ה'תשע"ד  טבת י"ז שישי יום
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ּדין,‡. ּבית מיתת ּבֹו ואין ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

הן  ועׂשרים אחד - עליהם על ׁשּלֹוקין הּבא (א) הן: ואּלּו ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ועל  (ד) אּמֹו, אחֹות ועל (ג) אביו, אחֹות ועל (ב) ְְְֲֲֲִִַַַָאחֹותֹו,
אביו, אחי אׁשת ועל (ו) אחיו, אׁשת ועל (ה) אׁשּתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָאחֹות
ּדם, והאֹוכל (ט) חלב, והאֹוכל (ח) הּנּדה, ועל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ(ז)
הּכּפּורים, ּביֹום והאֹוכל (יא) ּבפסח, חמץ והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ(י)
נֹותר, והאֹוכל (יג) הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה והעֹוׂשה ְְְְִִֵֶַָָָָָ(יב)
הּקדׁש, ּבׂשר ׁשאכל והּטמא (טו) ּפּגּול, והאֹוכל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ(יד)

קד  והּׁשֹוחט (יז) לעזרה, ׁשּנכנס והּטמא ּבחּוץ,(טז) ׁשים ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּׁשמן  את והמפּטם (יט) ּבחּוץ, קדׁשים והּמעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ(יח)

המשחה] שמן כמתכונת הּמׁשחה,[עושה ּבׁשמן והּס (כ) ,ְְְִֶֶַַָָ
הּקטרת. את והמפּטם ְְְֵֶֶַַַֹ(כא)

ּבהן ·. ויׁש תעׂשה ּבלא ׁשהן ׁשמים ּבידי מיתה מח ּיבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכל
עׂשר  ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין זר מעׂשה, (א) הם: ואּלּו ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

וזר  (ב) טהֹורה; ּבין טמאה ּבין ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָָׁשאכל
ׁשּנכנסּו אחר ּבּכּורים, ׁשאכל וזר (ג) מעׂשר; ּתרּומת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאכל
ׁשּלא  טבל והאֹוכל (ה) חּלה; ׁשאכל וזר (ד) ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלירּוׁשלים;
והאֹוכל  (ו) מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָהּורם
ּתרּומה  ׁשאכל טמא וכהן (ז) חּלתּה; הּורמה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמעּסה
לעבֹודה; ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש ׁשּנכנס וכהן (ח) ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹטהֹורה;
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אּׁשה  היא 'זֹונה אֹו 'ּגרּוׁשה' אּלּו', ּפרֹות הם הּכרם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'ּכלאי
לֹוקה, זה הרי - ּבֹו ׁשהתרה אחר ּבעדים ּבעל אֹו ואכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזֹו',
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבעד האּסּור ׁשעּקר ּפי על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאף
אמר: אם אבל האּסּור. ׁשּקבע ּבעת העד הכחיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשּלא
אחר  ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה', אינּה 'זֹו חלב', אינֹו ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'זה

עדים. ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשהכחיׁש
.Ê ואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק

אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
.לֹוקה  ֶ

.Áהיל לעּמּוד ידיו ׁשּתי ּכֹופת אֹותֹו? מלקין ְְִֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד
וחּזן ,נקרעּו[שמש]והיל אם - ּבבגדיו אֹוחז הּכנסת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לּבֹו; את מגּלה ׁשהּוא עד - נפרמּו נפרמּו ואם ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַנקרעּו,
לכסּותֹו. לא - "והּכהּו" ׁשּנאמר: ּכסּותֹו, על מּכהּו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשאין
ּורצּועה  עליה. עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן מאחֹוריו, נתּונה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאבן
ּוׁשּתי  לארּבעה, ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה - ּבידֹו עגל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
טפח, הרצּועה ורחב ּבֹו, ויֹורדֹות עֹולֹות חמֹור ׁשל ְְְְְֲֶֶַַָָֹרצּועֹות

ּכרׂשֹו ּפי עד מּגעת ׁשּתהיה ּכדי טבורו]וארּכּה ׁשל [- ויד ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
טפח. ארּכּה ּבּה, ׁשאֹוחז ְְֵֶֶַָָָרצּועֹות

.Ë,ּבכח חסר ּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהאיׁש
ּבכל  אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומגּביּה

ׁשליׁשים ּכחֹו ּוׁשני ּדּדיו; ּבין על מּלפניו, ׁשליׁש ּומלקהּו . ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
זה. ּכתף על ּוׁשליׁש זה ּכתף על ׁשליׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריו,

.È מּטה אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד לא אינֹו הּמּכה, -זה ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ
ׁשל  עיניו ׁשּיהיּו לפניו", והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
מּכאן, ּומּכהּו; אחר ּבדבר מּביט ׁשּיהיה לא ּבֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשֹופט

ּכאחד. ׁשנים מלקין ְְְִִֵֶֶַַָׁשאין
.‡È לא "אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול

וכּו'" מּכת את ה' והפלא . . לעׂשֹות ּומתּכּון תׁשמר ; ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
חֹוזר  ּגמר, לא ואם הּמלקּיֹות. עם הּפסּוקים את ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹֻלגמר
ההּכאה. ׁשּתּגמר עד וקֹורא, וחֹוזר וקֹורא הּמקרא, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלתחּלת
'הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה; ׁשּבּדּינים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוהּׁשני

מּכה. הּוא ּפיו על ׁשּמּכה, זמן ּכל ְִֵֶֶֶַַַַַָהּכה'!
.·È ּפטּור ידֹו, ּתחת על מת אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵַַַַַָָָ

לסבול]האמד שיכול ּגֹולה;[ששיערו החּזן הרי - ומת , ֲֵֵֶֶַַָָָֹ
תעׂשה, לא מצות על עבר החּזן הרי - מת לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואם
חברֹו, את מּכה לכל הּדין והּוא יֹוסיף". "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
רׁשּות  ּתֹורה ׁשּנתנה זה אם ּומה תעׂשה; ּבלא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
קל  - רׁשעֹו על יתר להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלהּכֹותֹו,
אפּלּו - חברֹו את הּמּכה ּכל ,לפיכ אדם. ּכל לׁשאר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוחמר
אם  אבל לֹוקה; ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכיה - עבד  ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּכה
אין  - ממֹון לׁשּלם חּיב והּוא הֹואיל - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומׁשּלם, לֹוקה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָאדם
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ּכחֹו‡. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ׁשּנאמר:ּכּמה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשאין  - "ארּבעים" ׁשּנאמר וזה ּבמסּפר". רׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"ּכדי
ּכׁשמׁשֹון; ּובריא חזק היה אפּלּו הארּבעים, על ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָמֹוסיפין

ּבוּדאי  רּבה, מּכה חּלׁש יּכה ׁשאם - לחּלׁש ּפֹוחתין ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבל
מּכין  ּביֹותר, הּבריא ׁשאפּלּו חכמים, אמרּו לפיכ מת. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא  נמצא אחת, לֹו נֹוסיף ׁשאם ּוׁשלׁשים, ּתׁשעה ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹאֹותֹו

לֹו. הראּויֹות ארּבעים אּלא ְְִִֶַָָָָהּכהּו
אין ·. לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

להׁשּתּלׁש הראּויֹות ּבמּכֹות אּלא [להתחלק אֹומדין ְְְְְִִֵֶַַָָ
אֹומרין:לשלוש] אין - עׂשרים לקּבל יכֹול ׁשהּוא אמדּוהּו .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

אּלא  להׁשּתּלׁש'; יכֹולין ׁשּיהיּו ּכדי ועׂשרים, אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ'ילקה
ׁשהתחיל  וכיון ארּבעים, לקּבל אמדּוהּו עׂשר. ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָילקה
אּלּו על יתר לקּבל יכֹול 'אינֹו ואמרּו: חּלׁש, ראּוהּו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָללקֹות
ּפטּור. זה הרי - ׁשּלקה' ׁשֹוט עׂשר 'הּׁשנים אֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתׁשעה'
ויכֹול  חזק ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עׂשר, ׁשנים לקּבל ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָאמדּוהּו
האמד. על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה הרי - יֹותר ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלקּבל

עד ‚. הלקּוהּו ולא עׂשר, ׁשנים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאמדּוהּו
אינֹו - עׂשר ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָלמחר,
עׂשר, ׁשנים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עׂשר. ׁשנים אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלֹוקה
לקּבל  ויכֹול חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹולא
האמד, ּבׁשעת ׁשהרי עׂשר; ׁשמֹונה לֹוקה - עׂשר ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשמֹונה
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא ללקֹות אמדּוהּו .לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבין „. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי
אמדּוהּו אם - הרּבה מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר  ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה אחד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
לקּבל  הּוא יכֹול אמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻולֹוקה.
אבל  נפטר. וארּבעים, חמׁש ׁשּלקה ּכיון - וארּבעים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמׁש
אֹו ּתׁשעה אֹו ׁשלׁשה והּכּוהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו ְְְְְֲִִִַַַָָָֹאם
ואֹומדין  וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹׁשלׁשים
ּבהן  ׁשחּיב מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, למלקּות .אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

נתקלקל‰. ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, [נתבזה]מי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמי ּבין ּבראי ּבין ההּכאה, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמּכח
ׁשּנקלה, ּכיון - "לעיני אחי "ונקלה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיֹותר,
אפּלּו - ההּכיה מּקדם הּפחד מן נתקלקל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹנפטר.

מּבערב ואפּלּו ללקֹות, ּדין מּבית מּׁשּיצא [אור נתקלקל ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הקאתו] ׁשאמדּוהּוליום האמד ּכל לֹוקה זה הרי -. ֲֲֵֶֶֶֶָָָֹ

ּבין  ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
הרצּועה נפסקה ּפטּור. - המלקות]ּבּׁשנּיה ּבּׁשנּיה,[של ְְְְְִִִַַָָָָָָ

ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה נפסקה אֹותֹו; ְְְְְִִִִִִַַָָָָּפֹוטרין
הּׁשני. האמד ְִֵֶֶַָֹולֹוקה

.Â ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו
אֹותֹו מחזירין ואין ּפטּור, -. ְֲִִֵַָ

.Êלכׁשרּותֹו חֹוזר ולקה, ׁשחטא מי "ונקלה ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכל  אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה, ּכיון - "לעיני ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאחי

ּכרתן. מידי נפטרּו ׁשּלקּו, ּכרת ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻמחּיבי
.Áּבׁשלׁשה לֹוקה  - ׁשחטא ּגדֹול ּכׁשאר [דיינים]ּכהן ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ

לגדּלתֹו. וחֹוזר ְְִֵָָָֻהעם,
.Ëיׁשיבה ראׁש הסנהדרין]אבל מלקין [נשיא - ׁשחטא ְְֲִִֶַָָָָֹ

חֹוזר  אינֹו ּגם לׂשררּותֹו; חֹוזר ואינֹו ׁשלׁשה, ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹותֹו
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ולא  ּבּקדׁש ׁשּמעלין הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלהיֹות
ִִמֹורידין.

יח  ¤¤ּפרק
עליו ‡. ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו

וחמץ  ודם, חלב, אֹוכל ּכגֹון - ּדין ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת,
מיתה ּבפסח  עליו ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

טבל אֹוכל ּכגֹון - ׁשמים הופרשו]ּבידי שלא וכהן [פירות , ְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן טהֹורה; ּתרּומה ׁשאכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטמא
ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר האֹוכל ּכגֹון - מעׂשה ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבֹו
ונֹוטר, ונֹוקם, רכיל, הֹול ּכגֹון - מעׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָאבל

ׁשוא ׁשמע חבירו]ונֹוׂשא בפני שלא דין בעל דברי [שומע ְְֵֵַָ
לֹוקה. אינֹו -ֵֶ

מּנׁשּבע ·. חּוץ עליו; לֹוקין אין - מעׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל
שקר] ּוממיר[שבועת בקדשים], תמורה את [עושה ּומקּלל , ְִֵֵֶַ

ּבׁשם ּדין [השם]חבר ֹו ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
- הּׁשּבת" ּביֹום מלאכה תעׂשה "לא תנאף", "לא ּכגֹון -ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹ
"לא  ּכגֹון - לתׁשלּומין ׁשּנּתן לאו וכל עליו. לֹוקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹאין

ׁשּנּתק תגזל" לאו וכל עליו. לֹוקין אין - תגנב" "לא , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹ
העשה]לעׂשה ע"י לתקנו האם [שניתן תּקח "לא ּכגֹון - ְֲִֵֵַַָֹ

עליו, לֹוקין אין - "ׂשד ּפאת תכּלה "לא הּבנים", ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹעל
אין  ׁשּבכללֹות, לאו וכל ׁשּבּה. עׂשה קּים לא אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא

עליהן. לֹוקין ׁשּבּתֹורה, לאוין ּכל ּוׁשאר עליו. ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָלֹוקין
ענינים ‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאיזה

'לא  נאמר אם וכן הּדם". על תאכלּו "לא ּכגֹון: ְְְְֱִֵֵֶַַַַָֹֹֹהרּבה,
לכל  לאו לֹו יחד ולא הֹואיל - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּדבר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹתעׂשה
אם  אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין מהן, ואחד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
הּׁשמּועה  מּפי נאמר אֹו אחרים, ּבלאוין אֹותן חּלק ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכן

רבנו] ממשה ׁשּנאמר:[מסורת זה ּכגֹון ּכיצד? ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַׁשּנחלקּו.
הּנא  על לֹוקה אינֹו - מבּׁשל" ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ"אל
"ולחם  אֹומר: הּוא ּובחדׁש אחד; אּלא ׁשּתים, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻוהמבּׁשל
מלקּיֹות. ׁשלׁש ׁשלׁשּתם על וחּיב תאכלּו", לא וכרמל ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֹֹֻוקלי
יּמצא  "לא נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּפי
ּומנחׁש מעֹונן קסמים, קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹּב
אחד, ּבלאו האּלּו הענינים ּכל ׁשּכלל ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומכּׁשף";
ולא  תנחׁשּו, "לא ואמר: אחרים ּבלאוין אֹותם חּלק ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹהרי
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלּמד - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתעֹוננּו"

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ׁשנּיה „. ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ואכל  עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון - עצמֹו ּכרת אֹותֹו ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
אין  ׁשליׁשית, ּפעם אכל אם - עליו ולקה ׁשנּיה ּפעם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחלב

לכּפה אֹותֹו מכניסין אּלא אֹותֹו; צינוק]מלקין עגול, ,[חדר ְְְִִִִֶַַָָ
ונֹותנין  ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ואינֹו קֹומתֹו ּכפי צר מקֹום ְְְְְְִִִֵַַָָָוהּוא
ּכ ואחר ויחלה; מעיו ׁשּיצרּו עד לחץ, ּומים צר לחם ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלֹו

נבקעת. ׁשּכרׂשֹו עד ׂשעֹורים, אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַמאכילין
ּבֹו,‰. והתרּו ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי

אין  - ההתראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹוהרּכין

ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו ועׂשה הֹורגין חזר אֹותֹו. מלקין ואין , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ממיתין  אין - ּכ ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו והתרּו ,ְְְְְְִִִִִֵַָָָֹּכ
והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. מלקין ואין ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹותֹו,
אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ׁשהרּכין ּפי על אף - ְְְִִִִֶַַַָֹּבֹו

הה  עליהם קּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל ׁשּימּות. עד תראה לכּפה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרּדּות מּכת אֹותם מּכין דרבנן]- וחטאּו[מלקות הֹואיל , ְְְִִַַַַָָ

אֹותן  מּכין סֹופרים, ּדברי ׁשל אּסּור על אפּלּו מקֹום; ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָמּכל
מרּדּות. ְַַַמּכת

.Âּבקֹוסם והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי מקלל הּגֹונב -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ע"ז] בשם ארּמיתה' והּבֹועל נזקקין [גויה], ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָ

וכן  זכה. ׁשהֹורגן, וכל ּבהם; ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלהם,
ׁשּׁשּמׁש הּכהנים [במקדש]ּכהן אחיו היּו לא ּבטמאה, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻ

מֹוציאין  היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין; לבית אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָֻמביאין
הּכתּוב  ּגזרת ּבּגזרין. מחֹו את ּומֹוציאין לעזרה, חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
האדם, את מלקין ולא ּדין, ּבית ממיתין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהיא,
יהֹוׁשע  ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי על אּלא ּפיו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהֹודית
היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ּבהֹודית עמלקי לגר ודוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעכן
ולא  ממיתין אין - הּסנהדרין אבל היה. מלכּות ּדין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
ׁשּמא  זה, ּבדבר ּדעּתֹו נטרפה ׁשּמא ּבעברה; הּמֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמלקין
ּתֹוקעין  ּתמיד ׁשהן למּות, המחּכים נפׁש מרי העמלין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמן
זה  ּכ הּגּגֹות; מעל עצמם ּומׁשליכין ּבבטנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהחרבֹות
ּדבר, ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי עׂשה, ׁשּלא ּדבר ויאמר ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹיבֹוא

היא. מל ְִֵֶֶַּגזרת

ה'תשע"ד  טבת י"ז שישי יום

יט  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. ּבית מיתת ּבֹו ואין ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

הן  ועׂשרים אחד - עליהם על ׁשּלֹוקין הּבא (א) הן: ואּלּו ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ועל  (ד) אּמֹו, אחֹות ועל (ג) אביו, אחֹות ועל (ב) ְְְֲֲֲִִַַַָאחֹותֹו,
אביו, אחי אׁשת ועל (ו) אחיו, אׁשת ועל (ה) אׁשּתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָאחֹות
ּדם, והאֹוכל (ט) חלב, והאֹוכל (ח) הּנּדה, ועל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ(ז)
הּכּפּורים, ּביֹום והאֹוכל (יא) ּבפסח, חמץ והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ(י)
נֹותר, והאֹוכל (יג) הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה והעֹוׂשה ְְְְִִֵֶַָָָָָ(יב)
הּקדׁש, ּבׂשר ׁשאכל והּטמא (טו) ּפּגּול, והאֹוכל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ(יד)

קד  והּׁשֹוחט (יז) לעזרה, ׁשּנכנס והּטמא ּבחּוץ,(טז) ׁשים ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּׁשמן  את והמפּטם (יט) ּבחּוץ, קדׁשים והּמעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ(יח)

המשחה] שמן כמתכונת הּמׁשחה,[עושה ּבׁשמן והּס (כ) ,ְְְִֶֶַַָָ
הּקטרת. את והמפּטם ְְְֵֶֶַַַֹ(כא)

ּבהן ·. ויׁש תעׂשה ּבלא ׁשהן ׁשמים ּבידי מיתה מח ּיבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכל
עׂשר  ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין זר מעׂשה, (א) הם: ואּלּו ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

וזר  (ב) טהֹורה; ּבין טמאה ּבין ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָָׁשאכל
ׁשּנכנסּו אחר ּבּכּורים, ׁשאכל וזר (ג) מעׂשר; ּתרּומת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאכל
ׁשּלא  טבל והאֹוכל (ה) חּלה; ׁשאכל וזר (ד) ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלירּוׁשלים;
והאֹוכל  (ו) מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָהּורם
ּתרּומה  ׁשאכל טמא וכהן (ז) חּלתּה; הּורמה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמעּסה
לעבֹודה; ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש ׁשּנכנס וכהן (ח) ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹטהֹורה;
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ׁשעבד  ולוי (י) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא וכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ(ט)
ּומחּסר  (יב) ּבּמקּדׁש; ׁשּׁשּמׁש וזר (יא) ּכהנים; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּבעבֹודת

כהונה]ּבגדים עבד;[בגדי אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶַָָָ
טבּול  (טו) ׁשּׁשּמׁש; וׁשתּוי (יד) ׁשּׁשּמׁש; טמא וכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ(יג)

שמשו]יֹום העריב ולא שטבל מחּסר [טמא (טז) ְִֵֶַֻׁשּׁשּמׁש;
קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא ראׁש[שטהר ּפרּוע (יז) ׁשּׁשּמׁש; ְִִִֵֶַֹ

ׁשּׁשּמׁש. ּבגדים קרּוע (יח) ְְִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשּמׁש;
קּדּוׁש‚. ּבלא המׁשּמׁש אף [רחיצת]אבל - ורגלים ידים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ

מצות  ׁשהיא מּפני לֹוקה; אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל
ׁשּכבׁש נביא וכן על [העלים]עׂשה. ׁשעבר אֹו נבּואתֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּׁשלׁשּתן  ּפי על אף - נביא ּדברי על והעֹובר עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדברי
הּוא  והרי עׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקין; אין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבמיתה,
עׂשה  מּכלל הּבא ולאו ּתׁשמעּון"; "אליו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכעׂשה,

עליו. לֹוקין ואין ּכעׂשה, הּוא הרי -ְֲֲִֵֵֵַָָ
מיתת „. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל 

הן: ואּלּו וׁשּׁשים; ׁשמֹונה מאה - עליהן ׁשּלֹוקין ּדין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבית
צלם  העֹוׂשה צּורה (א) העֹוׂשה (ב) אל ; הּפֹונה (ג) לנֹואי; ְֶֶֶֶֶֶַָָָ

מּצבה; הּמקים (ד) הּמעׂשים; מן ּבאחד ְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהאלילים
מׂשּכית; אבן הּנֹותן (ו) ּבּמקּדׁש; אילן הּנֹוטע ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ(ה)
ּבׁשמּה; הּנׁשּבע (ח) זרה; עבֹודה ּבׁשם הּנֹודר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ(ז)
מעיר  הּנהנה (יא) הּנּדחת; עיר הּבֹונה (י) ּבּה; הּנהנה ֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ(ט)
הּקֹוסם; (יג) הּגֹויים; ּכחּקֹות העֹוׂשה (יב) ְִִֵֶַַַַַָֻהּנּדחת;
אל  הּדֹורׁש (יז) החֹובר; (טז) המנחׁש; (טו) המעֹונן; ְְֵֵֵֵֶַַַַַ(יד)

ׁשם הּמֹוחק (יח) הקב"ה]הּמתים; ּבֹו,[משמות וכּיֹוצא , ְִֵֵֵֵַַַ
הּמקּדׁש; מן עץ ׂשֹורף אֹו הּמזּבח, מן אבן הֹורס ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכגֹון
ּבמעלֹות; עליו העֹולה (כ) הּמזּבח; אׁש המכּבה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ(יט)
ּבֹו וכּיֹוצא זב (כב) טמאים; ּבבגדים לעזרה הּנכנס ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ(כא)
הּמזיח  (כד) הארֹון; ּבּדי הּמסיר (כג) הּבית; להר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּנכנס
הּמקריב  (כו) הּמעיל; ּפי הּקֹורע (כה) האפֹוד; מעל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹחׁשן
ּבׁשעת  ׁשּלא להיכל ׁשּנכנס ּכהן (כז) הּזהב; מזּבח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
ׁשּנכנס  ׁשתּוי (כט) לׁשם; ׁשּנכנס מּום ּבעל (כח) ְְְֲִִֶֶַַַַָָָעבֹודה;
ּכהן  (לב) ׁשּׁשּמׁש; ערל (לא) ׁשּׁשּמׁש; מּום ּבעל (ל) ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלׁשם;
ּפרּוע  לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן (לג) הּלוּים; ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשעבד
ּבגדים; קרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן (לד) ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹראׁש;
הּזֹורק  (לז) הּׁשֹוחטן; (לו) מּומין; ּבעלי הּמקּדיׁש ְֲֲִִֵֵַַַַַָ(לה)
קרּבנֹות  הּמקריב (לט) אמּוריהם; הּמקטיר (לח) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּדמיהם;
ּבזמן  ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל (מ) מּומין; ּבעלי ְֲֳִִִִִֵַַַַַָּגֹויים
אֹותם; הּגֹוזז (מב) ּבּקדׁשים; העֹובד (מא) ְֳִִֵֵַַַָָָָהּמקּדׁש;
מנחֹות  ׁשירי העֹוׂשה (מד) ּדבׁש; אֹו ׂשאֹור הּמקטיר ְְְְְִֵֶַַַָָָ(מג)

קמיצה]חמץ אחרי לאכילה ממנחה הּמקריב [הנותר (מה) ; ְִֵַַָ
מלח; אתנןּבלא הּמקריב בתמורה (מו) שניתנה [בהמה ְְְִֶֶַַַָֹ

מחירלזנות] כלב]אֹו תמורת שניתנה הּנֹותן [בהמה (מז) ; ְִֵַ
לבֹונה; עליה הּנֹותן (מח) חֹוטא; מנחת על ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשמן
לבֹונה; עליו הּנֹותן (נ) ׂשֹוטה; ּבקרּבן ׁשמן הּנֹותן ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ(מט)

הּמבּדיל מגופו](נא) העוף העֹוף;[ראש ּבחּטאת ְְִַַַַָ
הּממר קדׁש[מחליף](נב) ּבׂשר האֹוכל (נג) מזּבח; ּבקדׁשי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשאכל  ּכהן (נה) הּמקּדׁשין; מּפסּולי האֹוכל (נד) ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנטמא;

ּבׂשר  ׁשאכל זר (נו) לעזרה; חּוץ הּקדׁשים קדׁשי ְְְֲֳִֵֶַַַַָָָָָָָּבׂשר
ּבכֹור; ּבׂשר ׁשאכל זר (נז) ּדמים; מּתן אחר קדׁשים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקדׁשי
לאחר  אפּלּו וׁשֹוק, חזה ׁשאכלה לזר ׁשּנּׂשאת ּכהנת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(נח)

חללה (נט) ּבעלּה; כהונה]מיתת מאיסורי נולדה -] ֲֲִַַָָָ
זריקת  קדם קּלים קדׁשים האֹוכל (ס) ּתרּומה; ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
לירּוׁשלים; חּוץ קּלים קדׁשים האֹוכל (סא) ִִִִִֵַַָָָָָּדמים;
ׁשני  מעׂשר האֹוכל (סג) לירּוׁשלים; חּוץ ּבכֹור האֹוכל ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ(סב)
ׁשאכל  ּכהן (סד) לירּוׁשלים; חּוץ הּבית, ּפני ׁשראה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
ּכהן  (סה) ּבעזרה; הּנחה קדם לירּוׁשלים, מּׁשּנכנסּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבּכּורים
ּבעזרה; ׁשהּנחּו אחר לירּוׁשלים, חּוץ ּבּכּורים ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשאכל
ׁשּיּפדה; קדם ׁשּנטמא, ׁשני מעׂשר ּבירּוׁשלים האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(סו)
ּבירּוׁשלים; הּטהֹור ׁשני מעׂשר ׁשאכל טמא ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ(סז)
הּקדׁשים; ּכל וכן ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר האֹוכל ְֲֲֳִִִֵֵֵֵַַַָָָ(סח)
האֹוכל  (ע) ּתרּומֹות; אֹו קדׁש ּבׂשר ׁשאכל ערל ְְֵֵֶֶַַָָָֹ(סט)
לאּׁשים; ּכליל ׁשהּוא ּדבר מּכל וכן ּכהן, ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּמנחת
הּטעּון  מּכל וכן הּנׂשרפֹות, חּטאֹות מּבׂשר האֹוכל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ(עא)
ּבֹו הּׁשֹובר (עג) החמץ; על ּפסח הּׁשֹוחט (עב) ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׂשרפה;
חּוץ  מּבׂשרֹו הּמֹוציא (עד) ּבּׁשני; ּבין ּבראׁשֹון ּבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָעצם,
מחבּורתֹו; חּוץ מּבׂשרֹו האֹוכל (עה) ְֲֲִֵֵַָָָָלחבּורתֹו;

נא מּבׂשרֹו האֹוכל מעט](עו) הּנהנה [צלוי (עז) מבּׁשל; אֹו ְְֱִֵֶֶַָָָָֻ
הפרׁש לא ׁשעדין טבל האֹוכל (עח) ּבמזיד; ההקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻמן
ׁשהּורמּו ּפי על אף עני, מעׂשר אפּלּו מעׂשר, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָמּמּנּו
ּדינּה ׁשּנגמר חּיה נפׁש מּבׂשר האֹוכל (עט) ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומֹותיו;

ׁשּנׁשחטה  ּפי על אף טמאה;לסקילה, ּבהמה האֹוכל (פ) ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
טמא; ּדג האֹוכל (פב) טמא; עֹוף האֹוכל ֵֵֵֵָָָָָ(פא)
הארץ; ׁשרץ האֹוכל (פד) העֹוף; ׁשרץ האֹוכל ֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ(פג)
אף  האדמה, רמׂש האֹוכל (פו) הּמים; ׁשרץ האֹוכל ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ(פה)
אחר  ׁשּבּפרֹות, ּתֹולעים האֹוכל (פז) רבה; ׁשאינֹו ּפי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
טרפה; האֹוכל (פט) נבלה; האֹוכל (פח) ְְְֵֵֵֵֵֶָָָָׁשּפרׁשּו;
הּנׁשה; ּגיד האֹוכל (צא) החי; מן אבר האֹוכל ִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(צ)
ּבחלב; ּבׂשר המבּׁשל (צג) ּבחלב; ּבׂשר האֹוכל ְְְֵֵַַָָָָָָָָָ(צב)
העמר; הבאת קדם חדׁשה מּתבּואה האֹוכל ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹ(צד)
האֹוכל  (צז) הּכרם; ּכלאי האֹוכל (צו) ערלה; האֹוכל ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ(צה)
חצֹות; אחר חמץ האֹוכל (צח) ּבפסח; חמץ ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּתערבת
עּסתֹו ׁשחּמץ ּכגֹון ּברׁשּותֹו, ּבפסח חמץ המקּים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ(צט)

הּיין;[בפסח] מּגפן ׁשאכל נזיר (קא) ;נס יין הּׁשֹותה (ק) ;ִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
המגּלח  (קד) למת; ׁשּנטמא נזיר (קג) ׁשּגּלח; נזיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ(קב)

הּנתק הקרחת]את שסביב השערות החֹות[שורת (קה) ; ֵֶֶֶַַ
ּבֹו ׁשּנערפה ּבנחל העֹובד (קו) ׁשּכוין; אֹו צרעת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָסימני
הּזֹומר  (קח) ּבּׁשביעית; יׂשראל ארץ הּזֹורע (קז) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעגלה;
ׁשּנּוי; ּבלא ספיח הּקֹוצר (קט) ּבּׁשביעית; האילן ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹאת
הּיֹובל; ּבׁשנת הּזֹורע (קיא) ׁשּנּוי; ּבלא הּבֹוצר ְְִִֵֵֵַַַַַֹ(קי)
ׁשּנּוי; ּבלא ּבּה הּבֹוצר (קיג) ׁשּנּוי; ּבלא ּבּה הּקֹוצר ְְִִֵֵַַָָֹֹ(קיב)
המלּקט  (קטו) לעני; נתנּה ולא ׂשדה, ּפאת המכּלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(קיד)

בקצירה]לקט הנופלים לעני;[שבלים נתנֹו ולא , ְְְִֶֶָָֹ
ּכרמֹו המעֹולל קטנים](קטז) אשכולות נתנֹו[בוצר ולא , ְְְְֵַַָֹ

ּכרמֹו ּפרט המלּקט (קיז) שנפלו לעני; ב' או א' [גרגר ְְְִֵֶֶַַַָ
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הּׁשכחה בבצירה] עמר הּלֹוקח (קיח) לעני; נתנֹו ולא ,ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ
העומרים][ששכח איסוף לעני;בעת נתנֹו ולא ,ְְְִָָֹ

הּזֹורע  (קכ) האם; ׁשּלח ולא הּבנים, על אם הּלֹוקח ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ(קיט)
ּבארץ; הּכרם ּכלאי הּזֹורע (קכא) ּבזרעים; ּבארץ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלאים
הּמרּביע  (קכג) מקֹום; ּבכל ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב ְְְְִִִִִַַַַַַָָָ(קכב)

ּבכלאים הּמנהיג (קכד) מקֹום; ּבכל ּכלאים [שור ּבהמה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
יחדיו] ּבעת וחמור ּבהמה החֹוסם (קכה) מקֹום; ְְְֵֵֵַָָָּבכל

ּבכל  ּבנֹו ואת אֹותֹו הּׁשֹוחט (קכו) מקֹום; ּבכל ְְְְְֵֶַָָָָָמלאכה
העבֹוט; לֹו החזיר ולא ּבידֹו, חברֹו הממׁשּכן (קכז) ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹמקֹום;

החֹובל הּמׁשּכֹון;[ממשכן](קכח) החזיר ולא אלמנה, ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
עד  (קל) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים החֹובל ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ(קכט)
ׁשאין  הּכיה חברֹו הּמּכה (קלא) ּתׁשלּומין; ּבן ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָזֹומם
ראׁשֹונה  ּבעדּות ּומֹורה סֹורר ּבן (קלב) ּפרּוטה; ׁשוה ְְִֵֵֵֶֶָָָָּבּה

מלקות] רע[שמחייבתו ׁשם הּמֹוציא (קלג) אינה ; [שאשתו ִֵַַ
ּבׁשם;בתולה] חברֹו המקּלל (קלד) ׁשקר; ּדברֹו ׁשּנמצא ,ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

המחּלל  (קלז) לּׁשקר; הּנׁשּבע (קלו) לּׁשוא; הּנׁשּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ(קלה)
העֹוׂשה  (קלט) ּבׁשּבת; לּתחּום חּוץ הּיֹוצא (קלח) ְְְִֵֶַַַָָנדרֹו;

הראׁש ּפאת הּמּקיף (קמ) טֹוב; ּביֹום בתער מלאכה [מגלח ְְְִַַַָָָֹ
הצדעים] הּׂשֹורט שער (קמב) זקן; ּפאת הּמּקיף (קמא) ;ְִֵַַַַָָ

ּכתבת  הּכֹותב (קמד) מת; על ראׁשֹו הּקֹורח (קמג) מת; ְֵֵֵֵֶַַַַַֹֹעל
מאכל  אילני הּקֹוצץ (קמו) ׁשעטנז; הּלֹובׁש (קמה) ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָקעקע;
אּׁשה; מלּבּוׁשי ׁשּלבׁש איׁש (קמז) הׁשחתה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּדר
ׁשּנטמא  ּכהן (קמט) איׁש; מלּבּוׁשי ׁשּלבׁשה אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ(קמח)
ׁשּקּדׁש אֹו (קנא) ּובעלּה; זֹונה ׁשּקּדׁש ּכהן (קנ) ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלמת;
ּובעלּה; חללה ׁשּקּדׁש אֹו (קנב) ּובעלּה; ְְְֲִֵֶָָָָָָָּגרּוׁשה
קּדׁשּה; ׁשּלא ּפי על אף אלמנה, ׁשּבעל ּגדֹול וכהן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ(קנג)
הּנֹוׂשא  (קנה) ׁשּנתקּדׁשה; אחר ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָ(קנד)

ליבם יבמה]זקּוקה הּקדׁשה[- על הּבא (קנו) ;[זונה]; ְְְֵַַַָָָָָ
(קנח) ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא ממזר ּדּכא (קנז) ּפצּוע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אשכיו] המסרס [שנפצעו (קנט) ּובעל; יׂשראל ּבת ְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׂשא
ׁשּגרׁש אֹונס (קס) ועֹוף; חּיה ּבהמה זכרי ׁשאר וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאיׁש,
ׁשּגרׁש רע ׁשם הּמֹוציא (קסא) החזירּה; ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹאנּוסתֹו,
ּבדר העריֹות אל הּקֹורב (קסב) החזירּה; ולא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשּתֹו,
החׁשּוד  הּוא וזה ערוה, ּגּלה ׁשּלא ּפי על אף הּזנּות, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּדרכי
עּמֹוני  ּגר (קסד) ּבּגֹויים; הּמתחּתן (קסג) העריֹות; ְֲִִִֵֵַַַַַָָעל
ּבת  ׁשּנׂשא מֹואבי ּגר (קסה) ּובעל; יׂשראל ּבת ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׂשא
מל (קסז) נׁשים; ׁשהרּבה מל (קסו) ּובעל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
ּכל  נמצאּו וזהב. ּכסף ׁשהרּבה מל (קסח) סּוסים; ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשהרּבה

זדים'. 'ילקּו - להם סימן וׁשבעה; מאתים - ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהּלֹוקין

כ  ¤¤ּפרק
ּבאמּדן‡. עֹונׁשין ּדין ּבית על [הערכה]אין אּלא הּדעת, ְְְִִֵֵֶַַַַַָֻ

אחר  רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ּבראּיה עדים, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּפי
ׁשּנכנס  אֹו עיניהם, והעלימּו ּבֹו, והתרּו להרגֹו, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָחברֹו
ּומפרּפר  הרּוג ּומצאּוהּו אחריו, ונכנסּו לחרּבה, ְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָאחריו
ּבעת  ראּוהּו ולא הֹואיל - ההֹורג ּביד ּדם מנּטף ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹוהּסיף
ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל זֹו; ּבעדּות הֹורגין ּדין ּבית אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהּכהּו,

ׁשנים  עליו העידּו אם וכן ּתהרג". אל וצּדיק "ונקי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹנאמר:
והתרה  החּמה את ׁשעבד ראהּו זה - זרה עבֹודה ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעבד
אין  - ּבֹו והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבֹו,
ויׁש הֹואיל - ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפין,

ּתהרגהּו. אל צּדיק, ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם
ּבאנס ·. ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר ׁשעׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ואל  ׁשּיהרג מצּוה היה ואפּלּו אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אנּוס, והּוא הֹואיל - הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹיעבר
אזהרה  זֹו - ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער ׁשּנאמר: נהרג, ְְֱֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו

האנּוס. את יענׁשּו ׁשּלא ּדין, ְְִֵֶֶַַָָֹלבית
ּבית ‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש

לדעת  אּלא קּׁשּוי ׁשאין ּבאנס ּדין, ׁשּנבעלה האּׁשה אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היא  הרי - לֹו' 'הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה אפּלּו -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפטּורה,
'ּכבר „. יאמרּו: ׁשּלא - ההֹורג על לחּוס ּדין לבית ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאסּור

ונמצאּו האחר', ּבהריגת יׁש ּתעלה ּומה זה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָנהרג
דם  ּובערּת עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ּבהריגתֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמתרּׁשלין
- קנס ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית אסּור וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנקי".
אּלא  עׂשה'; ּבכּונה וׁשּלא זה, הּוא 'עני יאמרּו: ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
תחֹוס  "לא ׁשּנאמר: חנינה, ּבלא לֹו, ׁשּיׁש ּכל מּמּנּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמגּבין
ׁשּלא  - הּדל על מרחמין אין ממֹונֹות, ּבדיני וכן ."ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעינ
והעׁשיר  ואני הֹואיל עׁשיר, ּדינֹו ּובעל זה, הּוא 'עני ְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּתאמר:
על  ּבכבֹוד'; מתּפרנס ונמצא ּבּדין, אזּכּנּו לפרנסֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָחּיבין
"לא  ונאמר: ּבריבֹו", תהּדר לא "ודל, ּתֹורה: הזהירה  ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹזה
הרי  ּכיצד? ּבּדין. ּגדֹול ּפני להּדר אסּור דל". פני ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָתּׂשא
- הדיֹוט ואחד ּגדֹול חכם אחד לדין, ׁשנים לפני ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבאּו
ּפנים, לֹו ּתסּביר ולא ּגדֹול, ׁשל ּבׁשלֹומֹו לׁשאל ּתקּדים ְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹֹלא
אינֹו אּלא אחר; ׁשל טענֹותיו יסּתּתמּו ׁשּלא ּתכּבדּנּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
תהּדר  "לא ׁשּנאמר: הּדין, ׁשּיּגמר עד מהם, לאחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹנפנה
ּבן  זה, הּוא 'עׁשיר ּתאמר: אל חכמים: אמרּו גדֹול". ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּפני
לכ ּבבׁשּתֹו'? ואראה אבּיׁשּנּו, היא - זה הּוא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּגדֹולים

גדֹול". ּפני תהּדר "לא ְְֱֵֶֶַַָֹנאמר:
אל ‰. - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד לדין, ׁשנים לפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּו

מׁשּנה  ׁשאינֹו זה וחזקת זה, הּוא ורׁשע 'הֹואיל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתאמר:
תּטה  "לא נאמר: זה על הרׁשע'; על הּדין אּטה ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבדּבּורֹו,
ּבמצוֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ּבריבֹו" אבינ ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַֹמׁשּפט

ּדינֹו. ּתּטה ִֶַֹלא
.Â ּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ"לא

ּומארי הּדין את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
הרי  - הּדינין מּבעלי אחד לצער ּכדי הּברּורים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבּדברים

מעּול. ּבכלל ְְִֵֶַַזה
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגס

ּכּׁשמׁש לֹו ּברּור ׁשּיהיה עד עצמֹו לבין זה ּבינֹו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּדין'; מתּונין 'היּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס רׁשע, ְְֱֲִִִִֶַַַָָָָׁשֹוטה,

אחקרהּו". ידעּתי, לא "ורב אֹומר: אּיֹוב ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹוכן
.Áלדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ּפסּוק ּכל לדין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה עּמֹו ויׁש אמּתֹו, ידע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
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ׁשעבד  ולוי (י) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא וכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ(ט)
ּומחּסר  (יב) ּבּמקּדׁש; ׁשּׁשּמׁש וזר (יא) ּכהנים; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּבעבֹודת

כהונה]ּבגדים עבד;[בגדי אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶַָָָ
טבּול  (טו) ׁשּׁשּמׁש; וׁשתּוי (יד) ׁשּׁשּמׁש; טמא וכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ(יג)

שמשו]יֹום העריב ולא שטבל מחּסר [טמא (טז) ְִֵֶַֻׁשּׁשּמׁש;
קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא ראׁש[שטהר ּפרּוע (יז) ׁשּׁשּמׁש; ְִִִֵֶַֹ

ׁשּׁשּמׁש. ּבגדים קרּוע (יח) ְְִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשּמׁש;
קּדּוׁש‚. ּבלא המׁשּמׁש אף [רחיצת]אבל - ורגלים ידים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ

מצות  ׁשהיא מּפני לֹוקה; אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל
ׁשּכבׁש נביא וכן על [העלים]עׂשה. ׁשעבר אֹו נבּואתֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּׁשלׁשּתן  ּפי על אף - נביא ּדברי על והעֹובר עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדברי
הּוא  והרי עׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקין; אין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבמיתה,
עׂשה  מּכלל הּבא ולאו ּתׁשמעּון"; "אליו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכעׂשה,

עליו. לֹוקין ואין ּכעׂשה, הּוא הרי -ְֲֲִֵֵֵַָָ
מיתת „. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל 

הן: ואּלּו וׁשּׁשים; ׁשמֹונה מאה - עליהן ׁשּלֹוקין ּדין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבית
צלם  העֹוׂשה צּורה (א) העֹוׂשה (ב) אל ; הּפֹונה (ג) לנֹואי; ְֶֶֶֶֶֶַָָָ

מּצבה; הּמקים (ד) הּמעׂשים; מן ּבאחד ְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהאלילים
מׂשּכית; אבן הּנֹותן (ו) ּבּמקּדׁש; אילן הּנֹוטע ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ(ה)
ּבׁשמּה; הּנׁשּבע (ח) זרה; עבֹודה ּבׁשם הּנֹודר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ(ז)
מעיר  הּנהנה (יא) הּנּדחת; עיר הּבֹונה (י) ּבּה; הּנהנה ֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ(ט)
הּקֹוסם; (יג) הּגֹויים; ּכחּקֹות העֹוׂשה (יב) ְִִֵֶַַַַַָֻהּנּדחת;
אל  הּדֹורׁש (יז) החֹובר; (טז) המנחׁש; (טו) המעֹונן; ְְֵֵֵֵֶַַַַַ(יד)

ׁשם הּמֹוחק (יח) הקב"ה]הּמתים; ּבֹו,[משמות וכּיֹוצא , ְִֵֵֵֵַַַ
הּמקּדׁש; מן עץ ׂשֹורף אֹו הּמזּבח, מן אבן הֹורס ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכגֹון
ּבמעלֹות; עליו העֹולה (כ) הּמזּבח; אׁש המכּבה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ(יט)
ּבֹו וכּיֹוצא זב (כב) טמאים; ּבבגדים לעזרה הּנכנס ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ(כא)
הּמזיח  (כד) הארֹון; ּבּדי הּמסיר (כג) הּבית; להר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּנכנס
הּמקריב  (כו) הּמעיל; ּפי הּקֹורע (כה) האפֹוד; מעל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹחׁשן
ּבׁשעת  ׁשּלא להיכל ׁשּנכנס ּכהן (כז) הּזהב; מזּבח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
ׁשּנכנס  ׁשתּוי (כט) לׁשם; ׁשּנכנס מּום ּבעל (כח) ְְְֲִִֶֶַַַַָָָעבֹודה;
ּכהן  (לב) ׁשּׁשּמׁש; ערל (לא) ׁשּׁשּמׁש; מּום ּבעל (ל) ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלׁשם;
ּפרּוע  לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן (לג) הּלוּים; ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשעבד
ּבגדים; קרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן (לד) ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹראׁש;
הּזֹורק  (לז) הּׁשֹוחטן; (לו) מּומין; ּבעלי הּמקּדיׁש ְֲֲִִֵֵַַַַַָ(לה)
קרּבנֹות  הּמקריב (לט) אמּוריהם; הּמקטיר (לח) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּדמיהם;
ּבזמן  ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל (מ) מּומין; ּבעלי ְֲֳִִִִִֵַַַַַָּגֹויים
אֹותם; הּגֹוזז (מב) ּבּקדׁשים; העֹובד (מא) ְֳִִֵֵַַַָָָָהּמקּדׁש;
מנחֹות  ׁשירי העֹוׂשה (מד) ּדבׁש; אֹו ׂשאֹור הּמקטיר ְְְְְִֵֶַַַָָָ(מג)

קמיצה]חמץ אחרי לאכילה ממנחה הּמקריב [הנותר (מה) ; ְִֵַַָ
מלח; אתנןּבלא הּמקריב בתמורה (מו) שניתנה [בהמה ְְְִֶֶַַַָֹ

מחירלזנות] כלב]אֹו תמורת שניתנה הּנֹותן [בהמה (מז) ; ְִֵַ
לבֹונה; עליה הּנֹותן (מח) חֹוטא; מנחת על ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשמן
לבֹונה; עליו הּנֹותן (נ) ׂשֹוטה; ּבקרּבן ׁשמן הּנֹותן ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ(מט)

הּמבּדיל מגופו](נא) העוף העֹוף;[ראש ּבחּטאת ְְִַַַַָ
הּממר קדׁש[מחליף](נב) ּבׂשר האֹוכל (נג) מזּבח; ּבקדׁשי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשאכל  ּכהן (נה) הּמקּדׁשין; מּפסּולי האֹוכל (נד) ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנטמא;

ּבׂשר  ׁשאכל זר (נו) לעזרה; חּוץ הּקדׁשים קדׁשי ְְְֲֳִֵֶַַַַָָָָָָָּבׂשר
ּבכֹור; ּבׂשר ׁשאכל זר (נז) ּדמים; מּתן אחר קדׁשים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקדׁשי
לאחר  אפּלּו וׁשֹוק, חזה ׁשאכלה לזר ׁשּנּׂשאת ּכהנת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(נח)

חללה (נט) ּבעלּה; כהונה]מיתת מאיסורי נולדה -] ֲֲִַַָָָ
זריקת  קדם קּלים קדׁשים האֹוכל (ס) ּתרּומה; ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
לירּוׁשלים; חּוץ קּלים קדׁשים האֹוכל (סא) ִִִִִֵַַָָָָָּדמים;
ׁשני  מעׂשר האֹוכל (סג) לירּוׁשלים; חּוץ ּבכֹור האֹוכל ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ(סב)
ׁשאכל  ּכהן (סד) לירּוׁשלים; חּוץ הּבית, ּפני ׁשראה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
ּכהן  (סה) ּבעזרה; הּנחה קדם לירּוׁשלים, מּׁשּנכנסּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבּכּורים
ּבעזרה; ׁשהּנחּו אחר לירּוׁשלים, חּוץ ּבּכּורים ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשאכל
ׁשּיּפדה; קדם ׁשּנטמא, ׁשני מעׂשר ּבירּוׁשלים האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(סו)
ּבירּוׁשלים; הּטהֹור ׁשני מעׂשר ׁשאכל טמא ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ(סז)
הּקדׁשים; ּכל וכן ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר האֹוכל ְֲֲֳִִִֵֵֵֵַַַָָָ(סח)
האֹוכל  (ע) ּתרּומֹות; אֹו קדׁש ּבׂשר ׁשאכל ערל ְְֵֵֶֶַַָָָֹ(סט)
לאּׁשים; ּכליל ׁשהּוא ּדבר מּכל וכן ּכהן, ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּמנחת
הּטעּון  מּכל וכן הּנׂשרפֹות, חּטאֹות מּבׂשר האֹוכל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ(עא)
ּבֹו הּׁשֹובר (עג) החמץ; על ּפסח הּׁשֹוחט (עב) ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׂשרפה;
חּוץ  מּבׂשרֹו הּמֹוציא (עד) ּבּׁשני; ּבין ּבראׁשֹון ּבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָעצם,
מחבּורתֹו; חּוץ מּבׂשרֹו האֹוכל (עה) ְֲֲִֵֵַָָָָלחבּורתֹו;

נא מּבׂשרֹו האֹוכל מעט](עו) הּנהנה [צלוי (עז) מבּׁשל; אֹו ְְֱִֵֶֶַָָָָֻ
הפרׁש לא ׁשעדין טבל האֹוכל (עח) ּבמזיד; ההקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻמן
ׁשהּורמּו ּפי על אף עני, מעׂשר אפּלּו מעׂשר, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָמּמּנּו
ּדינּה ׁשּנגמר חּיה נפׁש מּבׂשר האֹוכל (עט) ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומֹותיו;

ׁשּנׁשחטה  ּפי על אף טמאה;לסקילה, ּבהמה האֹוכל (פ) ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
טמא; ּדג האֹוכל (פב) טמא; עֹוף האֹוכל ֵֵֵֵָָָָָ(פא)
הארץ; ׁשרץ האֹוכל (פד) העֹוף; ׁשרץ האֹוכל ֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ(פג)
אף  האדמה, רמׂש האֹוכל (פו) הּמים; ׁשרץ האֹוכל ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ(פה)
אחר  ׁשּבּפרֹות, ּתֹולעים האֹוכל (פז) רבה; ׁשאינֹו ּפי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
טרפה; האֹוכל (פט) נבלה; האֹוכל (פח) ְְְֵֵֵֵֵֶָָָָׁשּפרׁשּו;
הּנׁשה; ּגיד האֹוכל (צא) החי; מן אבר האֹוכל ִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(צ)
ּבחלב; ּבׂשר המבּׁשל (צג) ּבחלב; ּבׂשר האֹוכל ְְְֵֵַַָָָָָָָָָ(צב)
העמר; הבאת קדם חדׁשה מּתבּואה האֹוכל ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹ(צד)
האֹוכל  (צז) הּכרם; ּכלאי האֹוכל (צו) ערלה; האֹוכל ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ(צה)
חצֹות; אחר חמץ האֹוכל (צח) ּבפסח; חמץ ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּתערבת
עּסתֹו ׁשחּמץ ּכגֹון ּברׁשּותֹו, ּבפסח חמץ המקּים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ(צט)

הּיין;[בפסח] מּגפן ׁשאכל נזיר (קא) ;נס יין הּׁשֹותה (ק) ;ִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
המגּלח  (קד) למת; ׁשּנטמא נזיר (קג) ׁשּגּלח; נזיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ(קב)

הּנתק הקרחת]את שסביב השערות החֹות[שורת (קה) ; ֵֶֶֶַַ
ּבֹו ׁשּנערפה ּבנחל העֹובד (קו) ׁשּכוין; אֹו צרעת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָסימני
הּזֹומר  (קח) ּבּׁשביעית; יׂשראל ארץ הּזֹורע (קז) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעגלה;
ׁשּנּוי; ּבלא ספיח הּקֹוצר (קט) ּבּׁשביעית; האילן ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹאת
הּיֹובל; ּבׁשנת הּזֹורע (קיא) ׁשּנּוי; ּבלא הּבֹוצר ְְִִֵֵֵַַַַַֹ(קי)
ׁשּנּוי; ּבלא ּבּה הּבֹוצר (קיג) ׁשּנּוי; ּבלא ּבּה הּקֹוצר ְְִִֵֵַַָָֹֹ(קיב)
המלּקט  (קטו) לעני; נתנּה ולא ׂשדה, ּפאת המכּלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(קיד)

בקצירה]לקט הנופלים לעני;[שבלים נתנֹו ולא , ְְְִֶֶָָֹ
ּכרמֹו המעֹולל קטנים](קטז) אשכולות נתנֹו[בוצר ולא , ְְְְֵַַָֹ

ּכרמֹו ּפרט המלּקט (קיז) שנפלו לעני; ב' או א' [גרגר ְְְִֵֶֶַַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

oixcdpq zekld - mihtey xtq - zah f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּׁשכחה בבצירה] עמר הּלֹוקח (קיח) לעני; נתנֹו ולא ,ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ
העומרים][ששכח איסוף לעני;בעת נתנֹו ולא ,ְְְִָָֹ

הּזֹורע  (קכ) האם; ׁשּלח ולא הּבנים, על אם הּלֹוקח ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ(קיט)
ּבארץ; הּכרם ּכלאי הּזֹורע (קכא) ּבזרעים; ּבארץ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלאים
הּמרּביע  (קכג) מקֹום; ּבכל ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב ְְְְִִִִִַַַַַַָָָ(קכב)

ּבכלאים הּמנהיג (קכד) מקֹום; ּבכל ּכלאים [שור ּבהמה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
יחדיו] ּבעת וחמור ּבהמה החֹוסם (קכה) מקֹום; ְְְֵֵֵַָָָּבכל

ּבכל  ּבנֹו ואת אֹותֹו הּׁשֹוחט (קכו) מקֹום; ּבכל ְְְְְֵֶַָָָָָמלאכה
העבֹוט; לֹו החזיר ולא ּבידֹו, חברֹו הממׁשּכן (קכז) ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹמקֹום;

החֹובל הּמׁשּכֹון;[ממשכן](קכח) החזיר ולא אלמנה, ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
עד  (קל) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים החֹובל ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ(קכט)
ׁשאין  הּכיה חברֹו הּמּכה (קלא) ּתׁשלּומין; ּבן ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָזֹומם
ראׁשֹונה  ּבעדּות ּומֹורה סֹורר ּבן (קלב) ּפרּוטה; ׁשוה ְְִֵֵֵֶֶָָָָּבּה

מלקות] רע[שמחייבתו ׁשם הּמֹוציא (קלג) אינה ; [שאשתו ִֵַַ
ּבׁשם;בתולה] חברֹו המקּלל (קלד) ׁשקר; ּדברֹו ׁשּנמצא ,ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

המחּלל  (קלז) לּׁשקר; הּנׁשּבע (קלו) לּׁשוא; הּנׁשּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ(קלה)
העֹוׂשה  (קלט) ּבׁשּבת; לּתחּום חּוץ הּיֹוצא (קלח) ְְְִֵֶַַַָָנדרֹו;

הראׁש ּפאת הּמּקיף (קמ) טֹוב; ּביֹום בתער מלאכה [מגלח ְְְִַַַָָָֹ
הצדעים] הּׂשֹורט שער (קמב) זקן; ּפאת הּמּקיף (קמא) ;ְִֵַַַַָָ

ּכתבת  הּכֹותב (קמד) מת; על ראׁשֹו הּקֹורח (קמג) מת; ְֵֵֵֵֶַַַַַֹֹעל
מאכל  אילני הּקֹוצץ (קמו) ׁשעטנז; הּלֹובׁש (קמה) ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָקעקע;
אּׁשה; מלּבּוׁשי ׁשּלבׁש איׁש (קמז) הׁשחתה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּדר
ׁשּנטמא  ּכהן (קמט) איׁש; מלּבּוׁשי ׁשּלבׁשה אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ(קמח)
ׁשּקּדׁש אֹו (קנא) ּובעלּה; זֹונה ׁשּקּדׁש ּכהן (קנ) ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלמת;
ּובעלּה; חללה ׁשּקּדׁש אֹו (קנב) ּובעלּה; ְְְֲִֵֶָָָָָָָּגרּוׁשה
קּדׁשּה; ׁשּלא ּפי על אף אלמנה, ׁשּבעל ּגדֹול וכהן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ(קנג)
הּנֹוׂשא  (קנה) ׁשּנתקּדׁשה; אחר ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָ(קנד)

ליבם יבמה]זקּוקה הּקדׁשה[- על הּבא (קנו) ;[זונה]; ְְְֵַַַָָָָָ
(קנח) ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא ממזר ּדּכא (קנז) ּפצּוע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אשכיו] המסרס [שנפצעו (קנט) ּובעל; יׂשראל ּבת ְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׂשא
ׁשּגרׁש אֹונס (קס) ועֹוף; חּיה ּבהמה זכרי ׁשאר וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאיׁש,
ׁשּגרׁש רע ׁשם הּמֹוציא (קסא) החזירּה; ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹאנּוסתֹו,
ּבדר העריֹות אל הּקֹורב (קסב) החזירּה; ולא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשּתֹו,
החׁשּוד  הּוא וזה ערוה, ּגּלה ׁשּלא ּפי על אף הּזנּות, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּדרכי
עּמֹוני  ּגר (קסד) ּבּגֹויים; הּמתחּתן (קסג) העריֹות; ְֲִִִֵֵַַַַַָָעל
ּבת  ׁשּנׂשא מֹואבי ּגר (קסה) ּובעל; יׂשראל ּבת ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׂשא
מל (קסז) נׁשים; ׁשהרּבה מל (קסו) ּובעל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
ּכל  נמצאּו וזהב. ּכסף ׁשהרּבה מל (קסח) סּוסים; ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשהרּבה

זדים'. 'ילקּו - להם סימן וׁשבעה; מאתים - ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהּלֹוקין

כ  ¤¤ּפרק
ּבאמּדן‡. עֹונׁשין ּדין ּבית על [הערכה]אין אּלא הּדעת, ְְְִִֵֵֶַַַַַָֻ

אחר  רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ּבראּיה עדים, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּפי
ׁשּנכנס  אֹו עיניהם, והעלימּו ּבֹו, והתרּו להרגֹו, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָחברֹו
ּומפרּפר  הרּוג ּומצאּוהּו אחריו, ונכנסּו לחרּבה, ְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָאחריו
ּבעת  ראּוהּו ולא הֹואיל - ההֹורג ּביד ּדם מנּטף ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹוהּסיף
ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל זֹו; ּבעדּות הֹורגין ּדין ּבית אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהּכהּו,

ׁשנים  עליו העידּו אם וכן ּתהרג". אל וצּדיק "ונקי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹנאמר:
והתרה  החּמה את ׁשעבד ראהּו זה - זרה עבֹודה ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעבד
אין  - ּבֹו והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבֹו,
ויׁש הֹואיל - ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפין,

ּתהרגהּו. אל צּדיק, ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם
ּבאנס ·. ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר ׁשעׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ואל  ׁשּיהרג מצּוה היה ואפּלּו אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אנּוס, והּוא הֹואיל - הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹיעבר
אזהרה  זֹו - ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער ׁשּנאמר: נהרג, ְְֱֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו

האנּוס. את יענׁשּו ׁשּלא ּדין, ְְִֵֶֶַַָָֹלבית
ּבית ‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש

לדעת  אּלא קּׁשּוי ׁשאין ּבאנס ּדין, ׁשּנבעלה האּׁשה אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היא  הרי - לֹו' 'הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה אפּלּו -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפטּורה,
'ּכבר „. יאמרּו: ׁשּלא - ההֹורג על לחּוס ּדין לבית ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאסּור

ונמצאּו האחר', ּבהריגת יׁש ּתעלה ּומה זה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָנהרג
דם  ּובערּת עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ּבהריגתֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמתרּׁשלין
- קנס ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית אסּור וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנקי".
אּלא  עׂשה'; ּבכּונה וׁשּלא זה, הּוא 'עני יאמרּו: ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
תחֹוס  "לא ׁשּנאמר: חנינה, ּבלא לֹו, ׁשּיׁש ּכל מּמּנּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמגּבין
ׁשּלא  - הּדל על מרחמין אין ממֹונֹות, ּבדיני וכן ."ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעינ
והעׁשיר  ואני הֹואיל עׁשיר, ּדינֹו ּובעל זה, הּוא 'עני ְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּתאמר:
על  ּבכבֹוד'; מתּפרנס ונמצא ּבּדין, אזּכּנּו לפרנסֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָחּיבין
"לא  ונאמר: ּבריבֹו", תהּדר לא "ודל, ּתֹורה: הזהירה  ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹזה
הרי  ּכיצד? ּבּדין. ּגדֹול ּפני להּדר אסּור דל". פני ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָתּׂשא
- הדיֹוט ואחד ּגדֹול חכם אחד לדין, ׁשנים לפני ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבאּו
ּפנים, לֹו ּתסּביר ולא ּגדֹול, ׁשל ּבׁשלֹומֹו לׁשאל ּתקּדים ְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹֹלא
אינֹו אּלא אחר; ׁשל טענֹותיו יסּתּתמּו ׁשּלא ּתכּבדּנּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
תהּדר  "לא ׁשּנאמר: הּדין, ׁשּיּגמר עד מהם, לאחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹנפנה
ּבן  זה, הּוא 'עׁשיר ּתאמר: אל חכמים: אמרּו גדֹול". ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּפני
לכ ּבבׁשּתֹו'? ואראה אבּיׁשּנּו, היא - זה הּוא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּגדֹולים

גדֹול". ּפני תהּדר "לא ְְֱֵֶֶַַָֹנאמר:
אל ‰. - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד לדין, ׁשנים לפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּו

מׁשּנה  ׁשאינֹו זה וחזקת זה, הּוא ורׁשע 'הֹואיל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתאמר:
תּטה  "לא נאמר: זה על הרׁשע'; על הּדין אּטה ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבדּבּורֹו,
ּבמצוֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ּבריבֹו" אבינ ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַֹמׁשּפט

ּדינֹו. ּתּטה ִֶַֹלא
.Â ּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ"לא

ּומארי הּדין את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
הרי  - הּדינין מּבעלי אחד לצער ּכדי הּברּורים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבּדברים

מעּול. ּבכלל ְְִֵֶַַזה
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגס

ּכּׁשמׁש לֹו ּברּור ׁשּיהיה עד עצמֹו לבין זה ּבינֹו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּדין'; מתּונין 'היּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס רׁשע, ְְֱֲִִִִֶַַַָָָָׁשֹוטה,

אחקרהּו". ידעּתי, לא "ורב אֹומר: אּיֹוב ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹוכן
.Áלדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ּפסּוק ּכל לדין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה עּמֹו ויׁש אמּתֹו, ידע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
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ּגס  ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל הֹול ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
ׁשּכל  לֹו; ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.
לידי  הּמביאה הם, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּדברים

הּדין  ׁשּלא עּוּות ּתלמיד זה - הּפילה" חללים רּבים "ּכי . ְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשהּגיע  זה - הרגיה" ּכל "ועצמים ּומֹורה. להֹוראה, ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהּגיע
אבל  לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא, מֹורה; ואינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָלהֹוראה,
ההֹוראה  מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ׁשם ׁשּיׁש ידע ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל מׁשּבח. זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא. ּוׁשבּועת וגזל, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאיבה,

רּוח. וגס ְַַָָרׁשע,
.Ë היה ּכן אם אּלא רּבֹו, ּבפני הלכה יֹורה אל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָותלמיד,

יׂשראל  מחנה ּכנגד ּפרסאֹות, ׁשלׁש מּמּנּו .רחֹוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
.È הֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּתאמר, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאל

מנה  אלף ּדין יהי לעֹולם לזה; ּונתינתֹו מּזה הרּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
ּדבר  לכל ּבעיני ׁשוין אחת, ּפרּוטה .ודין ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

.‡È ּפרּוטה מּׁשוה לפחֹות לדין יֹוׁשבין הּדּינין ואם ואין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
מּׁשוה  לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו

ְָּפרּוטה.
.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו "לא עֹובר ׁשּנאמר: - ּגר היה ואם . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתֹום  ואם ּגר". מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשני
יתֹום". ּגר "מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשלׁשה עֹובר - ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

כא  ¤¤ּפרק
"ּבצדק ‡. ׁשּנאמר: ּבצדק, הּׁשֹופט לׁשּפט עׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹמצות

ׁשני  הׁשוית זה הּמׁשּפט? צדק הּוא איזה ."עמית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתׁשּפט
צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהיה לא - ּדבר ּבכל ּדינין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעלי
לאחד  ּפנים יסּביר ולא ;'ּדברי 'קּצר לֹו: אֹומר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואחד

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו וירע רּכֹות, לֹו ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָוידּבר
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה ּדינין ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני

הלּביׁשהּו 'אֹו למכּבד: אֹומרין - ּבזּויין ּבגדים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻוהּׁשני
ׁשוין  ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו; לבֹוׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ּכמֹות, ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ּבדין'. ּתעמדּו ּכ ְְְִַַַַָואחר
עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא

יׁשב  ולא מֹוׁשיבין; ׁשניהם, את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם
זה  ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

- ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּבּדין; ּומּתן מּׂשא ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָאמּורים?
ואיזה  מׁשה". על העם "וּיעמד ׁשּנאמר: ּבעמידה, ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל
אּתה  ּפלֹוני איׁש חּיב, אּתה ּפלֹוני 'איׁש - ּדין? ּגמר ְְְִִִִִַַַַָָָהּוא
- העדים אבל ּדינין; ּבבעלי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָזּכאי'.

האנׁשים". ׁשני "ועמדּו ׁשּנאמר: ּבעמידה, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלעֹולם
את „. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכמים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּתלמיד

אין  יׁשב, לא אם 'ׁשב'! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב  לדין, ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין

לפניו לדּון ׁשרֹוצה רּבֹו השני]לפני הדין בעל ואם [לפני ; ְְְִִֵֶֶַָָָ
לקרֹות זמן לֹו קבּוע קבוע]היה שיעור -]- ּבזמּנֹו ּובא , ְְְִִַַַָָָָ

ָֻמּתר.

נהגּו‰. ּבכל ּכבר הּתלמּוד, מאחר יׂשראל ּדיני ּבּתי ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּכדי  העדים, ּומֹוׁשיבין ּדינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהיׁשיבֹות,
על  הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק

ִָּתּלם.
.Â ּדין את מקּדימין - הרּבה ּדין ּבעלי הּדּינין לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו

ריבּו יתֹום, "ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה, לדין ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָהּיתֹום
ודין אלמנה" חכמים, ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ודין . ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

קֹודם  האּׁשה ודין הארץ; עם לדין קֹודם חכמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּתלמיד
מרּבה. האּׁשה ׁשּבׁשת האיׁש, ְְִִִֶֶָָָָֹֻלדין

.Ê ׁשּיבֹוא קדם ּדינין, מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אסּור, אחד ּדבר אפּלּו חברֹו; ּבפני ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹחברֹו,
עֹובר  - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם". ּבין "ׁשמע ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
לאו  ּובכלל ׁשוא". ׁשמע תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבלא
ּומעיד  הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל אזהרה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָזה,
לּדּינין  ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר, ּדין ּבעל וכן ׁשקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻעדּות
"מּדבר  נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו; ׁשּיבֹוא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹקדם

ּתרחק". ְִֶֶַׁשקר,
.Á היה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר  ואינֹו טענֹותיהם; וׁשֹומע ּדינין, ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם  להֹודיע הּתרּגמן יעמיד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם ּומאיזה הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק
.Ë ולׁשנֹות ּדינין, ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָֹצרי

הדין]טענֹותיהן בעלי בפני עליהם ׁשּנאמר:[לחזור - ֱֲֵֶֶֶַַ
הּמת"; ּובנ החי ּבני זה אֹומרת, זאת ,הּמל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ"וּיאמר

חתכהּו. ּכ ואחר ּבלּבֹו, הּדין את ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּומצּדק
.Èמליץ יעׂשה ׁשּלא לּדּין, ׁשּנאמר:[סניגור]מּנין לדבריו? ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

יאמר אּלא ּתרחק"; ׁשקר, דין]"מּדבר ּׁשּנראה [הבעל מה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ויׁשּתק טענה [הדיין]לֹו, ּדינין מּבעלי אחד ילּמד ולא . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

'אין  לֹו: יאמר לא - אחד עד ּדין ּבעל הביא אפּלּו ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּכלל;
העיד  זה 'הרי לּנטען: יאמר אּלא אחד'; עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמקּבלין
הּוא  ׁשּיטען עד העיד'; 'אמת ויאמר: ׁשּיֹודה ּולואי ,'ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹעלי

נ  ואינֹו הּוא, אחד 'עד ּכּיֹוצא ויאמר: ּכל וכן עלי'. אמן ְְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה
לחּבר יֹודע לנסח]ואינֹו אֹותֹו[- ׁשראה אֹו הּדברים, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

והּכעס  החמה ּומּפני אמת, ּבטענת עצמֹו להּציל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָמצטער
מּתר  זה הרי - הּסכלּות מּפני נׁשּתּבׁש אֹו מּמּנּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻנסּתּלקה

ולהבינֹו מעט, מּׁשּום [להסבירו]לסעדֹו הּדבר, ּתחּלת ְְְְֲֲִִִַַַַַָָ
ׁשּלא  הרּבה, זה ּבדבר להתיּׁשב וצרי לאּלם". ּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ּפתח

הּדּינין. ּכעֹורכי ְְְִִֵֶַַָיהיה

ה'תשע"ד  טבת י"ח קודש שבת יום

כב  ¤¤ּפרק
עד ‡. - קׁשה ואחד ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

ואין  ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ּתׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא
להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאּתה
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אחר  רֹודף ונמצא החזק, יתחּיב ׁשּמא לכם'; נזקק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'איני
נֹוטה הּדּין. הּדין להיכן ותדע ּדבריהם, את מּׁשּתׁשמע אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

"לא  ׁשּנאמר: לכם', נזקק 'איני לֹומר: רּׁשאי אּתה אי -ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּוא, רׁשע ּפלֹוני 'איׁש ּתאמר: ׁשּלא - איׁש" מּפני ְְִִִִֵֶַָָָֹֹתגּורּו
יקּצץ  ׁשּמא ּגדיׁשי, את ידליק ׁשּמא ּבני, את יהרג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמא

להם.נטיעֹותי'. להּזקק חּיב לרּבים, ממּנה היה ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
לעני ·. זכּות וראה רּבֹו, לפני יֹוׁשב ׁשהיה ּתלמיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

מּׁשּום  עֹובר זה הרי - ׁשתק אם - לעׁשיר "לא וחֹובה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
לדּין, ּומּנין ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ועל איׁש", מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָתגּורּו
ׁשקר  "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד לפניו? ּבּור ּתלמיד יֹוׁשיב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

ְִָּתרחק".
יאמר:‚. ׁשּלא ּבּדין, ׁשּטעה רּבֹו ׁשראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּומּנין

ׁשּיּקרא  ּכדי ואבנּנּו, ואסּתרּנּו הּדין, ׁשּיּגמר עד לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ'אמּתין
ׁשמי' על ּתרחק".הּדין ׁשקר "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

רֹוצים,„. אּתם 'ּבדין ּבּתחּלה: ּדינים לבעלי לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה
וכל  ּפׁשרה. ּביניהם עֹוׂשין ּבפׁשרה, רצּו אם ּבפׁשרה'? ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָאֹו

מׁשּבח  זה הרי - ּתמיד ּפׁשרה ׁשעֹוׂשין ּדין ועליו ּבית , ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
הּוא  איזה ּבׁשעריכם"; ׁשפטּו ׁשלֹום "ּומׁשּפט ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנאמר:

ּבּצּוע זה אֹומר, הוי ׁשלֹום? עּמֹו ׁשּיׁש מיצוע]מׁשּפט -]. ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
לכל  ּוצדקה מׁשּפט עֹוׂשה דוד "ויהי אֹומר: הּוא ּבדוד ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן
זה  - אֹומר הוי צדקה? עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט הּוא איזה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעּמֹו";
ּדין; ּגמר קדם אמּורים? ּדברים ּבּמה הּפׁשרה. והיא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבּצּוע,
מצוה  - נֹוטה הּדין להיכן וידע ּדבריהם, ׁשּׁשמע ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
אּתה  ּפלֹוני 'איׁש ואמר: הּדין ׁשּגמר אחרי אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלבצע.
ּפׁשרה  לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו - זּכאי' אּתה ּפלֹוני איׁש ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָחּיב,

ההר. את הּדין יּקב אּלא ִִֵֵֶֶֶַָָָֹּביניהם,
יׁש‰. - ּדין ּבבית ּבפׁשרה הּדין ּבעלי ׁשרצּו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאף

ׁשניהם  מּיד ׁשּיקנּו עד הּדין, את ולתּבע לחזר .להם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Â- ׁשּדנּו הדיֹוטֹות ׁשּׁשני הּדין; מּכח הּפׁשרה ּכח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה

עׂשּו ואם ּבהם; לחזר ּדין לבעלי ויׁש ּדין, ּדיניהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאין
מּידם וקנּו קנין]ּפׁשרה, כך על לחזר [עשו יכֹולין אינן - ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ

ֶָּבהם.
.Ê אני' לֹומר: ּדין מּבית ּכׁשּיצא הּדּינין מן לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור

מה  אבל עלי, חֹולקין וחברי המחּיב, אֹו המזּכה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָהּוא
ּבכלל  הּוא הרי אמר, ואם עלי'. רּבּו והם "הֹולאעׂשה, : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּדברים  ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעׂשה ּסֹוד". מגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָרכיל,
ׁשנה; ועׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמרּו
מגּלה  'זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מן ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָוהֹוציאּוהּו

הּוא'. סֹוד
.Áלֹו ּכֹותבין ּדין, ּפסק לֹו לכּתב ּדינין מּבעלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאל

ּפ ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני 'ּבא :ּדינֹו,ּכ ּבעל ּפלֹוני עם לֹוני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
ואין  לֹו. ונֹותנין 'חּיב'; אֹו זּכאי', ויצא ,ּבכ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשּטענֹו
ּדינֹו 'ּבית אּלא: המחּיבין, ׁשם ולא המזּכין ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמזּכירין

ּפלֹוני' נזדּכה מּדבריהם ּפלֹוני, .ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָ
.Ë ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגן היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכ

העדים, ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם וׁשֹומעים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּדינין,
ּדבריהם; ונֹוׂשאים וׁשֹומעים לחּוץ, אדם ּכל ּומֹוציאין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ּביניהם ונֹותנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּדּינין
ּפלֹוני  'איׁש אֹומר: ׁשּבּדּינים וגדֹול ּדינים, ּבעלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָמכניסין
אחד  ידע ׁשּלא ּכדי - חּיב' אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאּתה
ּדּין  איזה ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה הּוא ּדּין איזה ּדינים ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּבעלי

ׁשחּיבֹו. ְִֶהּוא
.È אסּור - רׁשע אֹו ּגזלן, ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּדּין

עּמֹו היּולהצטרף וכ ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד  ּבדין, יֹוׁשבין אין עֹוׂשין: ׁשּבירּוׁשלים הּדעת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבקיאי
עד  הּׁשטר, את חֹותמין ולא יֹוׁשבין; הן מי עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּידעּו
ׁשּידעּו עד לסעּודה, נכנסין ולא עּמהן; חֹותם מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּידעּו

עּמהן. מסב ִִֵֵֶָמי

כג  ¤¤ּפרק
הּדין,‡. את לעּות לֹומר צרי אין - ׁשחד" תּקח ְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹ"לא

אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות אפּלּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאּלא
ׁשחד"; לקח "ארּור ּבכלל: הּוא והרי תעׂשה. ּבלא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹועֹובר

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו הּׁשחד, להחזיר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹוחּיב
הּנֹותן ·. ּכ - תע ׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ,ּוכׁשם ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור, "ולפני ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַֹֹׁשּנאמר:
ׂשכר ‚. להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

אחרי [שמשיו]לחּזניו הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ּולסֹופריו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ
אחרי  "וּיּטּו ּבהן: נאמר ּולכ ׁשמּואל, ּבני עׂשּו וכן ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבצע;
אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ׁשחד". וּיקחּו ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבצע,

ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה ּבדּין ּומעׂשה ּדברים. [סירה]ׁשחד ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ
והיה  ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ּופׁשט ּבּנהר, לעבר ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹקטּנה
ּומעׂשה  לדין'. ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ואמר ּדין; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָלֹו

אברה ׁשהעביר רדיד[נוצה]ּבאחד מעל עֹוף [צעיף]ׁשל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ּפסּול  'הריני לֹו: ואמר הּדּין; מּלפני רק ּכּסה ואחר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהּדּין,
ּכהּנה  מּמּתנֹות מּתנה ׁשהביא ּבאחד ּומעׂשה לדין'. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻל

'ּפס  לֹו: ואמר ּכהן; ּבאריס לדּין ּומעׂשה לדין'. ל אני ּול ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
מערב  ׂשדהּו מּתֹו ּתאנים לֹו מביא ׁשהיה ּדּין ׁשל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד
ּבחמיׁשי  והביא הקּדים אחת ּפעם ׁשּבת; לערב ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּבת
ּפסּול  'הריני הּדּין: לֹו ואמר ּדין, לֹו ׁשהיה  מּפני ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבּׁשּבת,
והביאן  הֹואיל ּדּין, מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי על אף לדין'; ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָל

לדין. לֹו נפסל ּבזמּנן, ְְְִִִֶַַָֹׁשּלא
ׁשאלה„. ׁשּׁשאל ּדּין שהוא]ּכל כל לזה [חפץ לדּון ּפסּול , ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לּדּין  היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשאילֹו.
זה  ּגם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל לֹו היה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהׁשאיל.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואל
ׁשּלא ‰. והּוא, ּבטלים; ּדיניו - לדּון ׂשכרֹו ׁשּנטל ּדּין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל

הּנּכר  ׂשכר ּובאּויהיה ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל . ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּתחּתי  ׁשּיעׂשה מי לי 'ּתנּו להם: ואמר לדין, ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלפניו
מּתר; זה הרי - ּבּטלתי' ׂשכר לי 'ּתנּו אֹו לכם', ׁשאדּון ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻעד
ּבלא  ּבלבד הּבּטלה ׂשכר ׁשהּוא נּכר, הּדבר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּוא
מּתר. זה ּכגֹון זה. ּבפני זה ּבׁשוה, מּׁשניהם ויּטל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֻיֹותר;

.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור
חופתו]ׁשֹוׁשבינֹו בימי המלווהו אׁשר [ידידו רעֹו ולא ְְֲִֵֶֹ
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ּגס  ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל הֹול ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
ׁשּכל  לֹו; ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.
לידי  הּמביאה הם, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּדברים

הּדין  ׁשּלא עּוּות ּתלמיד זה - הּפילה" חללים רּבים "ּכי . ְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשהּגיע  זה - הרגיה" ּכל "ועצמים ּומֹורה. להֹוראה, ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהּגיע
אבל  לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא, מֹורה; ואינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָלהֹוראה,
ההֹוראה  מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ׁשם ׁשּיׁש ידע ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל מׁשּבח. זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא. ּוׁשבּועת וגזל, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאיבה,

רּוח. וגס ְַַָָרׁשע,
.Ë היה ּכן אם אּלא רּבֹו, ּבפני הלכה יֹורה אל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָותלמיד,

יׂשראל  מחנה ּכנגד ּפרסאֹות, ׁשלׁש מּמּנּו .רחֹוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
.È הֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּתאמר, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאל

מנה  אלף ּדין יהי לעֹולם לזה; ּונתינתֹו מּזה הרּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
ּדבר  לכל ּבעיני ׁשוין אחת, ּפרּוטה .ודין ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

.‡È ּפרּוטה מּׁשוה לפחֹות לדין יֹוׁשבין הּדּינין ואם ואין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
מּׁשוה  לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו

ְָּפרּוטה.
.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו "לא עֹובר ׁשּנאמר: - ּגר היה ואם . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתֹום  ואם ּגר". מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשני
יתֹום". ּגר "מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשלׁשה עֹובר - ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

כא  ¤¤ּפרק
"ּבצדק ‡. ׁשּנאמר: ּבצדק, הּׁשֹופט לׁשּפט עׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹמצות

ׁשני  הׁשוית זה הּמׁשּפט? צדק הּוא איזה ."עמית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתׁשּפט
צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהיה לא - ּדבר ּבכל ּדינין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעלי
לאחד  ּפנים יסּביר ולא ;'ּדברי 'קּצר לֹו: אֹומר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואחד

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו וירע רּכֹות, לֹו ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָוידּבר
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה ּדינין ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני

הלּביׁשהּו 'אֹו למכּבד: אֹומרין - ּבזּויין ּבגדים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻוהּׁשני
ׁשוין  ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו; לבֹוׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ּכמֹות, ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ּבדין'. ּתעמדּו ּכ ְְְִַַַַָואחר
עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא

יׁשב  ולא מֹוׁשיבין; ׁשניהם, את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם
זה  ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

- ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּבּדין; ּומּתן מּׂשא ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָאמּורים?
ואיזה  מׁשה". על העם "וּיעמד ׁשּנאמר: ּבעמידה, ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל
אּתה  ּפלֹוני איׁש חּיב, אּתה ּפלֹוני 'איׁש - ּדין? ּגמר ְְְִִִִִַַַַָָָהּוא
- העדים אבל ּדינין; ּבבעלי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָזּכאי'.

האנׁשים". ׁשני "ועמדּו ׁשּנאמר: ּבעמידה, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלעֹולם
את „. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכמים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּתלמיד

אין  יׁשב, לא אם 'ׁשב'! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב  לדין, ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין

לפניו לדּון ׁשרֹוצה רּבֹו השני]לפני הדין בעל ואם [לפני ; ְְְִִֵֶֶַָָָ
לקרֹות זמן לֹו קבּוע קבוע]היה שיעור -]- ּבזמּנֹו ּובא , ְְְִִַַַָָָָ

ָֻמּתר.

נהגּו‰. ּבכל ּכבר הּתלמּוד, מאחר יׂשראל ּדיני ּבּתי ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּכדי  העדים, ּומֹוׁשיבין ּדינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהיׁשיבֹות,
על  הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק

ִָּתּלם.
.Â ּדין את מקּדימין - הרּבה ּדין ּבעלי הּדּינין לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו

ריבּו יתֹום, "ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה, לדין ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָהּיתֹום
ודין אלמנה" חכמים, ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ודין . ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

קֹודם  האּׁשה ודין הארץ; עם לדין קֹודם חכמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּתלמיד
מרּבה. האּׁשה ׁשּבׁשת האיׁש, ְְִִִֶֶָָָָֹֻלדין

.Ê ׁשּיבֹוא קדם ּדינין, מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אסּור, אחד ּדבר אפּלּו חברֹו; ּבפני ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹחברֹו,
עֹובר  - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם". ּבין "ׁשמע ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
לאו  ּובכלל ׁשוא". ׁשמע תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבלא
ּומעיד  הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל אזהרה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָזה,
לּדּינין  ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר, ּדין ּבעל וכן ׁשקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻעדּות
"מּדבר  נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו; ׁשּיבֹוא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹקדם

ּתרחק". ְִֶֶַׁשקר,
.Á היה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר  ואינֹו טענֹותיהם; וׁשֹומע ּדינין, ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם  להֹודיע הּתרּגמן יעמיד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם ּומאיזה הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק
.Ë ולׁשנֹות ּדינין, ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָֹצרי

הדין]טענֹותיהן בעלי בפני עליהם ׁשּנאמר:[לחזור - ֱֲֵֶֶֶַַ
הּמת"; ּובנ החי ּבני זה אֹומרת, זאת ,הּמל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ"וּיאמר

חתכהּו. ּכ ואחר ּבלּבֹו, הּדין את ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּומצּדק
.Èמליץ יעׂשה ׁשּלא לּדּין, ׁשּנאמר:[סניגור]מּנין לדבריו? ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

יאמר אּלא ּתרחק"; ׁשקר, דין]"מּדבר ּׁשּנראה [הבעל מה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ויׁשּתק טענה [הדיין]לֹו, ּדינין מּבעלי אחד ילּמד ולא . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

'אין  לֹו: יאמר לא - אחד עד ּדין ּבעל הביא אפּלּו ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּכלל;
העיד  זה 'הרי לּנטען: יאמר אּלא אחד'; עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמקּבלין
הּוא  ׁשּיטען עד העיד'; 'אמת ויאמר: ׁשּיֹודה ּולואי ,'ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹעלי

נ  ואינֹו הּוא, אחד 'עד ּכּיֹוצא ויאמר: ּכל וכן עלי'. אמן ְְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה
לחּבר יֹודע לנסח]ואינֹו אֹותֹו[- ׁשראה אֹו הּדברים, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

והּכעס  החמה ּומּפני אמת, ּבטענת עצמֹו להּציל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָמצטער
מּתר  זה הרי - הּסכלּות מּפני נׁשּתּבׁש אֹו מּמּנּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻנסּתּלקה

ולהבינֹו מעט, מּׁשּום [להסבירו]לסעדֹו הּדבר, ּתחּלת ְְְְֲֲִִִַַַַַָָ
ׁשּלא  הרּבה, זה ּבדבר להתיּׁשב וצרי לאּלם". ּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ּפתח

הּדּינין. ּכעֹורכי ְְְִִֵֶַַָיהיה

ה'תשע"ד  טבת י"ח קודש שבת יום

כב  ¤¤ּפרק
עד ‡. - קׁשה ואחד ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

ואין  ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ּתׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא
להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאּתה
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אחר  רֹודף ונמצא החזק, יתחּיב ׁשּמא לכם'; נזקק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'איני
נֹוטה הּדּין. הּדין להיכן ותדע ּדבריהם, את מּׁשּתׁשמע אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

"לא  ׁשּנאמר: לכם', נזקק 'איני לֹומר: רּׁשאי אּתה אי -ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּוא, רׁשע ּפלֹוני 'איׁש ּתאמר: ׁשּלא - איׁש" מּפני ְְִִִִֵֶַָָָֹֹתגּורּו
יקּצץ  ׁשּמא ּגדיׁשי, את ידליק ׁשּמא ּבני, את יהרג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמא

להם.נטיעֹותי'. להּזקק חּיב לרּבים, ממּנה היה ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
לעני ·. זכּות וראה רּבֹו, לפני יֹוׁשב ׁשהיה ּתלמיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

מּׁשּום  עֹובר זה הרי - ׁשתק אם - לעׁשיר "לא וחֹובה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
לדּין, ּומּנין ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ועל איׁש", מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָתגּורּו
ׁשקר  "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד לפניו? ּבּור ּתלמיד יֹוׁשיב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

ְִָּתרחק".
יאמר:‚. ׁשּלא ּבּדין, ׁשּטעה רּבֹו ׁשראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּומּנין

ׁשּיּקרא  ּכדי ואבנּנּו, ואסּתרּנּו הּדין, ׁשּיּגמר עד לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ'אמּתין
ׁשמי' על ּתרחק".הּדין ׁשקר "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

רֹוצים,„. אּתם 'ּבדין ּבּתחּלה: ּדינים לבעלי לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה
וכל  ּפׁשרה. ּביניהם עֹוׂשין ּבפׁשרה, רצּו אם ּבפׁשרה'? ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָאֹו

מׁשּבח  זה הרי - ּתמיד ּפׁשרה ׁשעֹוׂשין ּדין ועליו ּבית , ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
הּוא  איזה ּבׁשעריכם"; ׁשפטּו ׁשלֹום "ּומׁשּפט ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנאמר:

ּבּצּוע זה אֹומר, הוי ׁשלֹום? עּמֹו ׁשּיׁש מיצוע]מׁשּפט -]. ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
לכל  ּוצדקה מׁשּפט עֹוׂשה דוד "ויהי אֹומר: הּוא ּבדוד ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן
זה  - אֹומר הוי צדקה? עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט הּוא איזה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעּמֹו";
ּדין; ּגמר קדם אמּורים? ּדברים ּבּמה הּפׁשרה. והיא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבּצּוע,
מצוה  - נֹוטה הּדין להיכן וידע ּדבריהם, ׁשּׁשמע ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
אּתה  ּפלֹוני 'איׁש ואמר: הּדין ׁשּגמר אחרי אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלבצע.
ּפׁשרה  לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו - זּכאי' אּתה ּפלֹוני איׁש ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָחּיב,

ההר. את הּדין יּקב אּלא ִִֵֵֶֶֶַָָָֹּביניהם,
יׁש‰. - ּדין ּבבית ּבפׁשרה הּדין ּבעלי ׁשרצּו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאף

ׁשניהם  מּיד ׁשּיקנּו עד הּדין, את ולתּבע לחזר .להם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Â- ׁשּדנּו הדיֹוטֹות ׁשּׁשני הּדין; מּכח הּפׁשרה ּכח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה

עׂשּו ואם ּבהם; לחזר ּדין לבעלי ויׁש ּדין, ּדיניהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאין
מּידם וקנּו קנין]ּפׁשרה, כך על לחזר [עשו יכֹולין אינן - ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ

ֶָּבהם.
.Ê אני' לֹומר: ּדין מּבית ּכׁשּיצא הּדּינין מן לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור

מה  אבל עלי, חֹולקין וחברי המחּיב, אֹו המזּכה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָהּוא
ּבכלל  הּוא הרי אמר, ואם עלי'. רּבּו והם "הֹולאעׂשה, : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּדברים  ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעׂשה ּסֹוד". מגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָרכיל,
ׁשנה; ועׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמרּו
מגּלה  'זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מן ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָוהֹוציאּוהּו

הּוא'. סֹוד
.Áלֹו ּכֹותבין ּדין, ּפסק לֹו לכּתב ּדינין מּבעלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאל

ּפ ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני 'ּבא :ּדינֹו,ּכ ּבעל ּפלֹוני עם לֹוני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
ואין  לֹו. ונֹותנין 'חּיב'; אֹו זּכאי', ויצא ,ּבכ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשּטענֹו
ּדינֹו 'ּבית אּלא: המחּיבין, ׁשם ולא המזּכין ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמזּכירין

ּפלֹוני' נזדּכה מּדבריהם ּפלֹוני, .ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָ
.Ë ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגן היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכ

העדים, ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם וׁשֹומעים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּדינין,
ּדבריהם; ונֹוׂשאים וׁשֹומעים לחּוץ, אדם ּכל ּומֹוציאין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ּביניהם ונֹותנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּדּינין
ּפלֹוני  'איׁש אֹומר: ׁשּבּדּינים וגדֹול ּדינים, ּבעלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָמכניסין
אחד  ידע ׁשּלא ּכדי - חּיב' אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאּתה
ּדּין  איזה ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה הּוא ּדּין איזה ּדינים ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּבעלי

ׁשחּיבֹו. ְִֶהּוא
.È אסּור - רׁשע אֹו ּגזלן, ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּדּין

עּמֹו היּולהצטרף וכ ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד  ּבדין, יֹוׁשבין אין עֹוׂשין: ׁשּבירּוׁשלים הּדעת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבקיאי
עד  הּׁשטר, את חֹותמין ולא יֹוׁשבין; הן מי עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּידעּו
ׁשּידעּו עד לסעּודה, נכנסין ולא עּמהן; חֹותם מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּידעּו

עּמהן. מסב ִִֵֵֶָמי

כג  ¤¤ּפרק
הּדין,‡. את לעּות לֹומר צרי אין - ׁשחד" תּקח ְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹ"לא

אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות אפּלּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאּלא
ׁשחד"; לקח "ארּור ּבכלל: הּוא והרי תעׂשה. ּבלא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹועֹובר

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו הּׁשחד, להחזיר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹוחּיב
הּנֹותן ·. ּכ - תע ׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ,ּוכׁשם ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור, "ולפני ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַֹֹׁשּנאמר:
ׂשכר ‚. להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

אחרי [שמשיו]לחּזניו הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ּולסֹופריו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ
אחרי  "וּיּטּו ּבהן: נאמר ּולכ ׁשמּואל, ּבני עׂשּו וכן ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבצע;
אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ׁשחד". וּיקחּו ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבצע,

ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה ּבדּין ּומעׂשה ּדברים. [סירה]ׁשחד ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ
והיה  ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ּופׁשט ּבּנהר, לעבר ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹקטּנה
ּומעׂשה  לדין'. ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ואמר ּדין; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָלֹו

אברה ׁשהעביר רדיד[נוצה]ּבאחד מעל עֹוף [צעיף]ׁשל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ּפסּול  'הריני לֹו: ואמר הּדּין; מּלפני רק ּכּסה ואחר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהּדּין,
ּכהּנה  מּמּתנֹות מּתנה ׁשהביא ּבאחד ּומעׂשה לדין'. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻל

'ּפס  לֹו: ואמר ּכהן; ּבאריס לדּין ּומעׂשה לדין'. ל אני ּול ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
מערב  ׂשדהּו מּתֹו ּתאנים לֹו מביא ׁשהיה ּדּין ׁשל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד
ּבחמיׁשי  והביא הקּדים אחת ּפעם ׁשּבת; לערב ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּבת
ּפסּול  'הריני הּדּין: לֹו ואמר ּדין, לֹו ׁשהיה  מּפני ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבּׁשּבת,
והביאן  הֹואיל ּדּין, מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי על אף לדין'; ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָל

לדין. לֹו נפסל ּבזמּנן, ְְְִִִֶַַָֹׁשּלא
ׁשאלה„. ׁשּׁשאל ּדּין שהוא]ּכל כל לזה [חפץ לדּון ּפסּול , ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לּדּין  היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשאילֹו.
זה  ּגם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל לֹו היה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהׁשאיל.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואל
ׁשּלא ‰. והּוא, ּבטלים; ּדיניו - לדּון ׂשכרֹו ׁשּנטל ּדּין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל

הּנּכר  ׂשכר ּובאּויהיה ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל . ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּתחּתי  ׁשּיעׂשה מי לי 'ּתנּו להם: ואמר לדין, ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלפניו
מּתר; זה הרי - ּבּטלתי' ׂשכר לי 'ּתנּו אֹו לכם', ׁשאדּון ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻעד
ּבלא  ּבלבד הּבּטלה ׂשכר ׁשהּוא נּכר, הּדבר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּוא
מּתר. זה ּכגֹון זה. ּבפני זה ּבׁשוה, מּׁשניהם ויּטל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֻיֹותר;

.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור
חופתו]ׁשֹוׁשבינֹו בימי המלווהו אׁשר [ידידו רעֹו ולא ְְֲִֵֶֹ
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ולא  לֹו אֹויב ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּׂשֹונאהּו, למי ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹֹּכנפׁשֹו;
ּבעיני  ׁשוין ּדינין ּבעלי ׁשני ׁשּיהיּו צרי אּלא רעתֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמבּקׁש
ולא  מהם, אחד את מּכיר היה לא ואם ּובלּבֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּדּין,

ּכמֹוהּו. צדק ּדּין ל אין - ְֲֵֶֶַַַָָמעׂשיו
.Ê אסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוכל

מׁשּפט  ליציאת ּגֹורם זה ׁשּדבר זה, עם זה ּבדין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָליׁשב
נֹוטה [עקום]מעּקל אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן, הּׂשנאה מּפני ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

חברֹו. ּדברי ְְֲִִֵֵֹלסּתר
.Á על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו הּדּין יראה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֻלעֹולם

ּדן,צּוארֹו הּוא מה את וידע מּתחּתיו; לֹו ּפתּוחה וגיהּנֹום , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
מּקו  נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי ּדן , הּוא מי ְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָולפני
"ראּו ואֹומר: אל", ּבעדת נּצב "אלהים ׁשּנאמר: ְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהאמת,

לה'". ּכי ּתׁשּפטּו, לאדם לא ּכי - עׂשים אּתם ְְְִִִִֶַַָָָֹֹמה
.Ë לּׁשכינה ּגֹורם לאמּתֹו, אמת ּדין ּדן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לזה  ונֹותנֹו מּזה ממֹון ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתסּתּלק
נפׁשֹות  מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ּכּדין ,ׁשּלא ְִִֶֶֶַַָָָֹ

ּדין  ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש". קבעיהם, את "וקבע ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
העֹולם  ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו, ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמת
"אלהים  ׁשּנאמר: ּביׂשראל, ׁשּתׁשרה לּׁשכינה וגֹורם ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכּלֹו,

ּב ולּצרה נּצב ּלי 'מה הּדּין: יאמר וׁשּמא אל". עדת ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
אענש]הּזאת'? אטעה ּבדבר [אם "ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד - ְְְִִֶַַַַָֹ

רֹואֹות. ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין ְִֵֵֶֶַַַָָָָמׁשּפט";
.È ׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים, לפני ּדינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלעֹולם

הּדברים; מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם  ׁשּקּבלּו ּכצּדיקים ּבעיני יהיּו ,מּלפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

הּדין  זכּות.את לכף ּבלּב מהם אחד ּכל ודּון , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

כד  ¤¤ּפרק
ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות, ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש

אף  ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהם להם ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוטה
היה  אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה; ראיה ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָעל
ּׁשּידע. מה ּכפי ּדן ׁשהּוא ּכן, ׁשהּדבר ּבוּדאי יֹודע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא
לּדּין  ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד?
ׁשּזה  ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו נאמן ׁשהּוא ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאדם
הּׁשבּועה  להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה על הּוא חׁשּוד ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹהאיׁש
על  ּדּין ׁשל ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל ויּטל, ויּׁשבע ׁשּכנגּדֹו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
הֹואיל  - אצלֹו נאמנים עבד אֹו אּׁשה היתה אפּלּו זה. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּדברי
צרי ואין ודן; עליו סֹומ ּבלּבֹו, ונכֹון חזק הּדבר ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָָּומצא

חׁשּוד. ׁשּזה עצמֹו הּוא ידע אם ׁשטר לֹומר, יצא אם וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אֹו אּׁשה אפּלּו עליו, ׁשּסֹומ אדם לֹו ואמר לפניו, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָחֹוב
יׁש ּדבריו, על ּדעּתֹו סמכה אם - הּוא' ּפרּוע 'זה ְְְִֵֶַַַָָָָָָקרֹוב:
עליו  היה אם אֹו ּבׁשבּועה'; אּלא ּתּפרע 'לא לזה: לֹומר ְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו

לאחר חֹוב חוב]ׁשטר בעל נפּגם [לעוד ׁשּלא לזה יּתן , ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּכלל עליו]ׁשטרֹו ערערו ׁשטרֹו[שלא ׁשּנפּגם זה ויּניח , ְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ּכפי  ּבֹו; ידּון ולא ּבפניו הּׁשטר יׁשלי אֹו האחד, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבדברי
ּפלֹוני  אצל ּפּקדֹון לֹו ׁשּיׁש וטען ׁשּבא מי וכן ּׁשּיראה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמה

הּטֹוען  זה היה ולא מבהקין, סימנין ונתן צּואה, ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻׁשּמת
אינֹו הּמת ׁשּזה הּדּין ידע אם - ׁשּמת זה לבית להּכנס ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרגיל

זה [מערך]אמּוד ׁשאין ּדעּתֹו וסמכה זה, חפץ לֹו להיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ
האמּוד  לזה ונֹותנֹו הּיֹורׁשין, מן מֹוציאֹו - מת ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהחפץ
מסּור  הּדבר ׁשאין ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן סימניו; ׁשּנתן ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבֹו
ּדין  ׁשהּוא לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ׁשּידּון ּדּין, ׁשל ללּבֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ׁשּבזמן  עדים? ׁשני ּתֹורה הצריכה ל ּמה ּכן אם ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאמת.
על  אף עדּותם, ּפי על ידּון - עדים ׁשני הּדּין לפני ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּיבֹואּו

ּבׁשקר. אֹו העידּו ּבאמת אם יֹודע ׁשאינֹו ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַּפי
ּדינין ·. ּבּתי מּׁשרּבּו אבל הּדין. עּקר הם הּדברים, אּלּו ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

חכמים  אינם ּבמעׂשיהם, הגּונים היּו ואפּלּו הגּונים, ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּלא  יׂשראל, ּדיני ּבּתי רב הסּכימּו - ּבינה ּובעלי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכראּוי

ׁשבּועה התובע]יהפכּו ולא [על ּברּורה, ּבראיה אּלא ְְְְְִֶַַָָָָָֹ
וכן  ּפסּול; אֹו אּׁשה ּבעדּות חזקתֹו ויפסידּו ׁשטר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיפּגימּו
ולא  ּדעּתֹו ּבסמיכת הּדּין ידּון לא הּדינין, ּכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹֹּבׁשאר

מאמין ּבידי  'לּבי והדיֹוט: הדיֹוט ּכל יאמר ׁשּלא ּכדי עתֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
מן  מֹוציאין אין וכן זה'. על סֹומכת ודעּתי זה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַלדברי
ולא  הּדּין, ּבדעת לא - ּברּורה ּבראיה אּלא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹהיתֹומים

הּטֹוען אֹו הּמת לאו]ּבאמּדן או בהם אמודין על [אם ואף . ְְְֵֵַַַַַֻ
ונטתה  הּדברים, מּכל ּבדבר נאמן אדם העיד אם כן, ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּפי
ואינֹו ּבּדין, הּוא ממּתין - אֹומר הּוא ׁשאמת הּדּין ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָּדעת
ׁשּיֹודּו עד ּדינין, ּבעלי עם ונֹותן ונֹוׂשא עדּותֹו; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַּדֹוחה

הּדין. מן יסּתּלק אֹו ּפׁשרה, יעׂשּו אֹו העד, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלדברי
יאמר:‚. ׁשּלא מרּמה, ׁשהּוא ּבדין יֹודע ׁשהּוא לּדּין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻּומּנין

הּקֹולר ויהיה העדים'?[העוון]'אחּתכּנּו, ּבצּוארי ּתלּוי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ידרׁש ּבֹו? יעׂשה ּכיצד ּתרחק". ׁשקר "מּדבר לֹומר: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּתלמּוד
אם  - נפׁשֹות ּדיני ׁשל וחקירה ּבדריׁשה הרּבה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹויחקר
על  הּדין את חֹות רּמיּות, ּבֹו ׁשאין ּדעּתֹו לפי לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָנראה
אֹו רּמיּות, ּבֹו ׁשּיׁש נֹוקפֹו לּבֹו היה אם אבל העדּות. ְֲִִִֵֵֶַָָָָָּפי
ׁשאינֹו ּפי על אף העדים, ּדברי על סֹומכת ּדעּתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאין
ּובעל  רּמאי זה ּדין ׁשּבעל נֹוטה ׁשּדעּתֹו אֹו לפסלם, ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָיכֹול

והּׂשיא ּכׁשרים [שיכנע]ערמה ׁשהם ּפי על אף העדים, את ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשם  ׁשּיׁש הּדברים מּכלל לֹו ׁשּנראה אֹו הטעם, ּתּמם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּולפי
אּלּו ּכל - לגּלֹותם רֹוצים ואינם מסּתרין, אחרים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻּדברים
לחּת לֹו אסּור - ּבּדין לּדּין ּבאּו אם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּדברים
ׁשּלּבֹו מי וידּונּנּו זה, מּדין עצמֹו יסּלק אּלא הּדין; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
אֹומר: והּכתּוב לּלב, מסּורים הּדברים והרי ּבּדבר. ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָׁשלם

הּוא". לאלהים - הּמׁשּפט ְִִִֵַָֹ"ּכי
ולהרג „. מלקּות, מחּיב ׁשאינֹו מי להלקֹות ּדין לבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻיׁש

אּלא  ּתֹורה, ּדברי על לעבר ולא מיתה; מחּיב ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻמי
העם  ׁשּפרצּו ּדין ּבית ׁשרֹואים וכיון לּתֹורה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעׂשֹות
להם; ּׁשּיראה מה ּכפי הּדבר, ּולחּזק לגּדר להם יׁש - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּדבר
מעׂשה  לדֹורֹות. הלכה ׁשּיּקבע לא ׁשעה, הֹוראת ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
ּבאחד  ּומעׂשה האילן; ּתחת אׁשּתֹו ׁשּבעל אדם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהלקּו
ּדין  לבית והביאּוהּו יונים, ּבימי ּבׁשּבת הּסּוס על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשרכב
ׁשמֹונים  ׁשטח ּבן ׁשמעֹון ותלה ּומעׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָּוסקלּוהּו.
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ּדרכי [מכשפות] ּכל ׁשם היּו ולא ּבאׁשקלֹון; אחד ְְְְְְֵֶַַָָָָֹּביֹום
אּלא  ּברּורה, ּבעדּות ולא וההתראה, והחקירה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּדריׁשה

ּׁשראה. מה ּכפי ׁשעה, ְִֶַַָָָָָהֹוראת
זמן ‰. ּובכל מקֹום ּבכל ּדין לבית יׁש אדם וכן להלקֹות , ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

רעה עבירות]ׁשּׁשמּועתֹו שעובר שמועות עליו והעם [יש , ְְֶָָָָָ
קֹול  ׁשּיהיה והּוא העריֹות; על עֹובר ׁשהּוא אחריו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמרּננים
ידּועים  אֹויבים לֹו יהיּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַֹׁשאינֹו
ׁשּׁשמּועתֹו זה את מבּזין וכן רעה. ׁשמּועה עליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמֹוציאין

יֹולדּתֹו את ּומחרפין ּבפניו.[אמו]רעה, ְְְְִֶַָָָָָ
.Â,ּבעלים לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן

ּולחּזק  הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי זכּותן, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומאּבד
הדת]הּבדק אֹומר [פרצות הּוא והרי זה; אּלם לקנס אֹו , ְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכעצת  הּימים, לׁשלׁשת יבֹוא לא אׁשר "וכל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבעזרא:
ּבית  ׁשהפקר מּכאן רכּוׁשֹו", ּכל יחרם - והּזקנים ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשרים

הפקר. ְִֵֶּדין
.Ê ּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

ויאמר  ,לכ צריכה ׁשהּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר
ּברּבים  חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו, על והחרימּוהּו -ׁשּנּדּוהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

יׁשביה, ארֹור ארּו - ה' מלא אמר מרֹוז, "אֹורּו ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ה'". לעזרת באּו לא ְְִֶַָֹּכי

.Á,עּמֹו להריב הראּוי עם מריבה לעׂשֹות לּדּין יׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן
ּבעל  ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו, ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹֹּולקּללֹו,

עׂשה  ׁשּלא אֹו יעׂשה ׁשּלא עּמם ּכרהֹו "ואריב ׁשּנאמר: - ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ואׁשּביעם  ואמרטם; אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואקללם,

ִֵֹּבאלהים".
.Ëלכּתף לֹו יׁש ּבבית [לקשור]וכן ולאסר ורגלים, ידים ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

למֹות, "הן ׁשּנאמר: - הארץ על ולסחב ולדחף, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאסּורים,
לׁשרׁשי לסחוב]הן נכסין[- לענׁש הן ממון], ולאסּורין"[- ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָֹ

האסורים] בית -].
.È,לכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי הּדברים, אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשמים  לׁשם מעׂשיו יהיּו ּובּכל .לכ צריכה ,וׁשהּׁשעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ּכבֹוד יהי [כבוד ואל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

ּדבריהםהבריות] ׁשל תעׂשה לא את חכמים]ּדֹוחה ,[של ְֲִֵֶֶֶֶֶַֹ
ּבדת  הּמחזיקין ויעקב יצחק אברהם ּבני ּכבֹוד ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכל
להֹוסיף  אּלא ּכבֹודם, יהרס ׁשּלא זהיר ׁשּיהיה - ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהאמת
ּגּופֹו הּתֹורה, את המבּזה ׁשּכל ּבלבד; הּמקֹום ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָּבכבֹוד
מכּבד  ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל הּברּיֹות; על ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻֻמחּלל
חּקיה  ּפי על לעׂשֹות אּלא הּתֹורה, ּכבֹוד ואין הּברּיֹות. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻעל

ְִֶָָּומׁשּפטיה.
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והעכּבר,ׁשמֹונה ‡. החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,
טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

וכלים הּׁשרץ ·. אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבמּׂשא  מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבֹו,ּבמּגע, והּנֹוגע ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכעדׁשה  טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻאינֹו
צמח] לכעדׁשה.[סוג מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

ׁשעּור האברים,‚. להם ּכברּיתֹואין הּׁשרץ מן אבר ; ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
.[שלם]

ּבין ּבׂשר („.) - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הּמת  מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן טמאתֹו;ׁשּפרׁש מטּמא - ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

להעלֹות  ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא,
בחי]ארּוכה רפואה, -]. ֲָ

מטּמא ּבׂשר ‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וגידים  ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא

ועצמֹות  וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף .ועצמֹות, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Â ׁשהן הּכליה ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הרי [אם - ְֲֲִִִֵֵֵֶ
טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ּכבׂשר; ְְְְִִִֵֵַַָָהן

.Ê ׁשהּוא הּׁשר ּדם זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, ץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּבׂשר  .מחּבר ְַָָָֻ

.Á החלד הּׁשרץ עצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, וגידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר

הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ
ּומטּמא  ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה
.Ë הירך]קּולית עצם על [- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ

הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה [- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
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ולא  לֹו אֹויב ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּׂשֹונאהּו, למי ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹֹּכנפׁשֹו;
ּבעיני  ׁשוין ּדינין ּבעלי ׁשני ׁשּיהיּו צרי אּלא רעתֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמבּקׁש
ולא  מהם, אחד את מּכיר היה לא ואם ּובלּבֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּדּין,

ּכמֹוהּו. צדק ּדּין ל אין - ְֲֵֶֶַַַָָמעׂשיו
.Ê אסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוכל

מׁשּפט  ליציאת ּגֹורם זה ׁשּדבר זה, עם זה ּבדין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָליׁשב
נֹוטה [עקום]מעּקל אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן, הּׂשנאה מּפני ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

חברֹו. ּדברי ְְֲִִֵֵֹלסּתר
.Á על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו הּדּין יראה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֻלעֹולם

ּדן,צּוארֹו הּוא מה את וידע מּתחּתיו; לֹו ּפתּוחה וגיהּנֹום , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
מּקו  נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי ּדן , הּוא מי ְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָולפני
"ראּו ואֹומר: אל", ּבעדת נּצב "אלהים ׁשּנאמר: ְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהאמת,

לה'". ּכי ּתׁשּפטּו, לאדם לא ּכי - עׂשים אּתם ְְְִִִִֶַַָָָֹֹמה
.Ë לּׁשכינה ּגֹורם לאמּתֹו, אמת ּדין ּדן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לזה  ונֹותנֹו מּזה ממֹון ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתסּתּלק
נפׁשֹות  מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ּכּדין ,ׁשּלא ְִִֶֶֶַַָָָֹ

ּדין  ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש". קבעיהם, את "וקבע ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
העֹולם  ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו, ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמת
"אלהים  ׁשּנאמר: ּביׂשראל, ׁשּתׁשרה לּׁשכינה וגֹורם ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכּלֹו,

ּב ולּצרה נּצב ּלי 'מה הּדּין: יאמר וׁשּמא אל". עדת ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
אענש]הּזאת'? אטעה ּבדבר [אם "ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד - ְְְִִֶַַַַָֹ

רֹואֹות. ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין ְִֵֵֶֶַַַָָָָמׁשּפט";
.È ׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים, לפני ּדינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלעֹולם

הּדברים; מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם  ׁשּקּבלּו ּכצּדיקים ּבעיני יהיּו ,מּלפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

הּדין  זכּות.את לכף ּבלּב מהם אחד ּכל ודּון , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

כד  ¤¤ּפרק
ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות, ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש

אף  ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהם להם ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוטה
היה  אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה; ראיה ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָעל
ּׁשּידע. מה ּכפי ּדן ׁשהּוא ּכן, ׁשהּדבר ּבוּדאי יֹודע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא
לּדּין  ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד?
ׁשּזה  ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו נאמן ׁשהּוא ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאדם
הּׁשבּועה  להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה על הּוא חׁשּוד ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹהאיׁש
על  ּדּין ׁשל ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל ויּטל, ויּׁשבע ׁשּכנגּדֹו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
הֹואיל  - אצלֹו נאמנים עבד אֹו אּׁשה היתה אפּלּו זה. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּדברי
צרי ואין ודן; עליו סֹומ ּבלּבֹו, ונכֹון חזק הּדבר ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָָּומצא

חׁשּוד. ׁשּזה עצמֹו הּוא ידע אם ׁשטר לֹומר, יצא אם וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אֹו אּׁשה אפּלּו עליו, ׁשּסֹומ אדם לֹו ואמר לפניו, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָחֹוב
יׁש ּדבריו, על ּדעּתֹו סמכה אם - הּוא' ּפרּוע 'זה ְְְִֵֶַַַָָָָָָקרֹוב:
עליו  היה אם אֹו ּבׁשבּועה'; אּלא ּתּפרע 'לא לזה: לֹומר ְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו

לאחר חֹוב חוב]ׁשטר בעל נפּגם [לעוד ׁשּלא לזה יּתן , ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּכלל עליו]ׁשטרֹו ערערו ׁשטרֹו[שלא ׁשּנפּגם זה ויּניח , ְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ּכפי  ּבֹו; ידּון ולא ּבפניו הּׁשטר יׁשלי אֹו האחד, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבדברי
ּפלֹוני  אצל ּפּקדֹון לֹו ׁשּיׁש וטען ׁשּבא מי וכן ּׁשּיראה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמה

הּטֹוען  זה היה ולא מבהקין, סימנין ונתן צּואה, ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻׁשּמת
אינֹו הּמת ׁשּזה הּדּין ידע אם - ׁשּמת זה לבית להּכנס ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרגיל

זה [מערך]אמּוד ׁשאין ּדעּתֹו וסמכה זה, חפץ לֹו להיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ
האמּוד  לזה ונֹותנֹו הּיֹורׁשין, מן מֹוציאֹו - מת ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהחפץ
מסּור  הּדבר ׁשאין ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן סימניו; ׁשּנתן ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבֹו
ּדין  ׁשהּוא לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ׁשּידּון ּדּין, ׁשל ללּבֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ׁשּבזמן  עדים? ׁשני ּתֹורה הצריכה ל ּמה ּכן אם ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאמת.
על  אף עדּותם, ּפי על ידּון - עדים ׁשני הּדּין לפני ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּיבֹואּו

ּבׁשקר. אֹו העידּו ּבאמת אם יֹודע ׁשאינֹו ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַּפי
ּדינין ·. ּבּתי מּׁשרּבּו אבל הּדין. עּקר הם הּדברים, אּלּו ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

חכמים  אינם ּבמעׂשיהם, הגּונים היּו ואפּלּו הגּונים, ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּלא  יׂשראל, ּדיני ּבּתי רב הסּכימּו - ּבינה ּובעלי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכראּוי

ׁשבּועה התובע]יהפכּו ולא [על ּברּורה, ּבראיה אּלא ְְְְְִֶַַָָָָָֹ
וכן  ּפסּול; אֹו אּׁשה ּבעדּות חזקתֹו ויפסידּו ׁשטר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיפּגימּו
ולא  ּדעּתֹו ּבסמיכת הּדּין ידּון לא הּדינין, ּכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹֹּבׁשאר

מאמין ּבידי  'לּבי והדיֹוט: הדיֹוט ּכל יאמר ׁשּלא ּכדי עתֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
מן  מֹוציאין אין וכן זה'. על סֹומכת ודעּתי זה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַלדברי
ולא  הּדּין, ּבדעת לא - ּברּורה ּבראיה אּלא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹהיתֹומים

הּטֹוען אֹו הּמת לאו]ּבאמּדן או בהם אמודין על [אם ואף . ְְְֵֵַַַַַֻ
ונטתה  הּדברים, מּכל ּבדבר נאמן אדם העיד אם כן, ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּפי
ואינֹו ּבּדין, הּוא ממּתין - אֹומר הּוא ׁשאמת הּדּין ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָּדעת
ׁשּיֹודּו עד ּדינין, ּבעלי עם ונֹותן ונֹוׂשא עדּותֹו; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַּדֹוחה

הּדין. מן יסּתּלק אֹו ּפׁשרה, יעׂשּו אֹו העד, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלדברי
יאמר:‚. ׁשּלא מרּמה, ׁשהּוא ּבדין יֹודע ׁשהּוא לּדּין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻּומּנין

הּקֹולר ויהיה העדים'?[העוון]'אחּתכּנּו, ּבצּוארי ּתלּוי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ידרׁש ּבֹו? יעׂשה ּכיצד ּתרחק". ׁשקר "מּדבר לֹומר: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּתלמּוד
אם  - נפׁשֹות ּדיני ׁשל וחקירה ּבדריׁשה הרּבה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹויחקר
על  הּדין את חֹות רּמיּות, ּבֹו ׁשאין ּדעּתֹו לפי לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָנראה
אֹו רּמיּות, ּבֹו ׁשּיׁש נֹוקפֹו לּבֹו היה אם אבל העדּות. ְֲִִִֵֵֶַָָָָָּפי
ׁשאינֹו ּפי על אף העדים, ּדברי על סֹומכת ּדעּתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאין
ּובעל  רּמאי זה ּדין ׁשּבעל נֹוטה ׁשּדעּתֹו אֹו לפסלם, ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָיכֹול

והּׂשיא ּכׁשרים [שיכנע]ערמה ׁשהם ּפי על אף העדים, את ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשם  ׁשּיׁש הּדברים מּכלל לֹו ׁשּנראה אֹו הטעם, ּתּמם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּולפי
אּלּו ּכל - לגּלֹותם רֹוצים ואינם מסּתרין, אחרים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻּדברים
לחּת לֹו אסּור - ּבּדין לּדּין ּבאּו אם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּדברים
ׁשּלּבֹו מי וידּונּנּו זה, מּדין עצמֹו יסּלק אּלא הּדין; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
אֹומר: והּכתּוב לּלב, מסּורים הּדברים והרי ּבּדבר. ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָׁשלם

הּוא". לאלהים - הּמׁשּפט ְִִִֵַָֹ"ּכי
ולהרג „. מלקּות, מחּיב ׁשאינֹו מי להלקֹות ּדין לבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻיׁש

אּלא  ּתֹורה, ּדברי על לעבר ולא מיתה; מחּיב ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻמי
העם  ׁשּפרצּו ּדין ּבית ׁשרֹואים וכיון לּתֹורה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעׂשֹות
להם; ּׁשּיראה מה ּכפי הּדבר, ּולחּזק לגּדר להם יׁש - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּדבר
מעׂשה  לדֹורֹות. הלכה ׁשּיּקבע לא ׁשעה, הֹוראת ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
ּבאחד  ּומעׂשה האילן; ּתחת אׁשּתֹו ׁשּבעל אדם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהלקּו
ּדין  לבית והביאּוהּו יונים, ּבימי ּבׁשּבת הּסּוס על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשרכב
ׁשמֹונים  ׁשטח ּבן ׁשמעֹון ותלה ּומעׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָּוסקלּוהּו.
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ּדרכי [מכשפות] ּכל ׁשם היּו ולא ּבאׁשקלֹון; אחד ְְְְְְֵֶַַָָָָֹּביֹום
אּלא  ּברּורה, ּבעדּות ולא וההתראה, והחקירה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּדריׁשה

ּׁשראה. מה ּכפי ׁשעה, ְִֶַַָָָָָהֹוראת
זמן ‰. ּובכל מקֹום ּבכל ּדין לבית יׁש אדם וכן להלקֹות , ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

רעה עבירות]ׁשּׁשמּועתֹו שעובר שמועות עליו והעם [יש , ְְֶָָָָָ
קֹול  ׁשּיהיה והּוא העריֹות; על עֹובר ׁשהּוא אחריו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמרּננים
ידּועים  אֹויבים לֹו יהיּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַֹׁשאינֹו
ׁשּׁשמּועתֹו זה את מבּזין וכן רעה. ׁשמּועה עליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמֹוציאין

יֹולדּתֹו את ּומחרפין ּבפניו.[אמו]רעה, ְְְְִֶַָָָָָ
.Â,ּבעלים לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן

ּולחּזק  הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי זכּותן, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומאּבד
הדת]הּבדק אֹומר [פרצות הּוא והרי זה; אּלם לקנס אֹו , ְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכעצת  הּימים, לׁשלׁשת יבֹוא לא אׁשר "וכל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבעזרא:
ּבית  ׁשהפקר מּכאן רכּוׁשֹו", ּכל יחרם - והּזקנים ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשרים

הפקר. ְִֵֶּדין
.Ê ּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

ויאמר  ,לכ צריכה ׁשהּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר
ּברּבים  חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו, על והחרימּוהּו -ׁשּנּדּוהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

יׁשביה, ארֹור ארּו - ה' מלא אמר מרֹוז, "אֹורּו ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ה'". לעזרת באּו לא ְְִֶַָֹּכי

.Á,עּמֹו להריב הראּוי עם מריבה לעׂשֹות לּדּין יׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן
ּבעל  ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו, ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹֹּולקּללֹו,

עׂשה  ׁשּלא אֹו יעׂשה ׁשּלא עּמם ּכרהֹו "ואריב ׁשּנאמר: - ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ואׁשּביעם  ואמרטם; אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואקללם,

ִֵֹּבאלהים".
.Ëלכּתף לֹו יׁש ּבבית [לקשור]וכן ולאסר ורגלים, ידים ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

למֹות, "הן ׁשּנאמר: - הארץ על ולסחב ולדחף, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאסּורים,
לׁשרׁשי לסחוב]הן נכסין[- לענׁש הן ממון], ולאסּורין"[- ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָֹ

האסורים] בית -].
.È,לכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי הּדברים, אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשמים  לׁשם מעׂשיו יהיּו ּובּכל .לכ צריכה ,וׁשהּׁשעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ּכבֹוד יהי [כבוד ואל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

ּדבריהםהבריות] ׁשל תעׂשה לא את חכמים]ּדֹוחה ,[של ְֲִֵֶֶֶֶֶַֹ
ּבדת  הּמחזיקין ויעקב יצחק אברהם ּבני ּכבֹוד ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכל
להֹוסיף  אּלא ּכבֹודם, יהרס ׁשּלא זהיר ׁשּיהיה - ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהאמת
ּגּופֹו הּתֹורה, את המבּזה ׁשּכל ּבלבד; הּמקֹום ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָּבכבֹוד
מכּבד  ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל הּברּיֹות; על ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻֻמחּלל
חּקיה  ּפי על לעׂשֹות אּלא הּתֹורה, ּכבֹוד ואין הּברּיֹות. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻעל

ְִֶָָּומׁשּפטיה.
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והעכּבר,ׁשמֹונה ‡. החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,
טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

וכלים הּׁשרץ ·. אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבמּׂשא  מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבֹו,ּבמּגע, והּנֹוגע ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכעדׁשה  טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻאינֹו
צמח] לכעדׁשה.[סוג מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

ׁשעּור האברים,‚. להם ּכברּיתֹואין הּׁשרץ מן אבר ; ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
.[שלם]

ּבין ּבׂשר („.) - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הּמת  מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן טמאתֹו;ׁשּפרׁש מטּמא - ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

להעלֹות  ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא,
בחי]ארּוכה רפואה, -]. ֲָ

מטּמא ּבׂשר ‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וגידים  ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא

ועצמֹות  וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף .ועצמֹות, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Â ׁשהן הּכליה ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הרי [אם - ְֲֲִִִֵֵֵֶ
טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ּכבׂשר; ְְְְִִִֵֵַַָָהן

.Ê ׁשהּוא הּׁשר ּדם זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, ץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּבׂשר  .מחּבר ְַָָָֻ

.Á החלד הּׁשרץ עצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, וגידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר

הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ
ּומטּמא  ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה
.Ë הירך]קּולית עצם על [- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ

הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה [- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
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להעלֹות  ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע  - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה
.È המרּקמתּביצת חי]הּׁשרץ הבעל תבנית בה שיש -]- ְֵֶֶֶֶַַַֻ

ּפ על ּכל אף נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ י ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
טמא. ּבּה הּנֹוגע ֵֵֶַַָָׁשהּוא,

.‡È טמא;ׁשרץ ּבּבׂשר, הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאדמה  הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּובאדמה,

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשעדין
.·È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

להּׁשרֹות טהֹור  יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבפֹוׁשרין
ּדברים  ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלין ואפּלּו - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור
אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמּורים?
זה  הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל - קּים וׁשלּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנׂשרף

וקרֹוב נראה]מטּמא; מּדבריהם.[- זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‚È וחסרּוּכזית ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

טהֹורין  מן - מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי  מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד  ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.
ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר אּתה ְְִִִֵֵֵַַַָוכן
.„È אף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשרץ

מערה הראׁש ׁשעדין ּפי מחובר]על על [- ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשאר  טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
והּנּדל  והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ּורמׂשים ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקצים
הם  הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ּבהן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ואין  מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו מּכלּום, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטהֹורין
מּׁשמֹונת  חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן הּׁשרצים ּבכל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻל

ּבּתֹורה. המפרׁשין ְִִִַַָָֹמינין

ה'תשע"ד  טבת י"ג שני יום

ה  ¤¤ּפרק
אדם ׁשכבת ‡. מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלים
הּנֹוגע  ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה הּמּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואין
ּדין  לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה אֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּבּה,
ּבכל  ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתֹורה.
אּמה  ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, הרֹואה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא.

זרע" ׁשכבת מּמּנּו ּתצא "אׁשר ׁשּנאמר: "אֹו- ונאמר: , ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבקיסם ראה אפּלּו ,לפיכ ּבׂשרֹו"; [שהכניס החּתים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ

הרֹואה למילתו] ואחד נטמא. אּמה, לפי והּגיעה הֹואיל -ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבׂשרֹו, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשע אין ·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד  ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

לבנה,ׁשכבת ‚. ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻ
.[נוזלת]ונמׁשכת  ְְִֶֶ

ּבּה,וכל „. מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
- ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ מטּמאה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינּה
אף  - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום מטּמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינּה

טמאה  ּבהרּגׁשה, ׁשּלא ׁשּיצאת ּפי .על ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ועמד המהרהר ‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת [- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ראה  ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה  מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא  הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור  - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

.Â חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות אֹו[- ְֲִִִִֵַַַָָָ
- ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ּבּתחּלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכּורין
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו טמא. זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהרי
ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - עכּורין אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות טּפין והּמטיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.
.Ê ּכׁשּיטיל ּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן [טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבחֹולה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
ׁשכבת  יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ּבזקן; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹו
ּכּמה  עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ּבחזקה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻזרע
חֹולץ  אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ילד? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּוא

חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו ואם חולשה]מנעלֹו; -], ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
זה. לענין חֹולה זה ְְֲִֵֶֶֶָהרי

.Á ׁשּתקּנח וכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ë ׁשניהם אחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון  ּוׁשניהם ּתֹורה טמאים; ּדין האּׁשה לטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים  ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
שבגוף] מוסתרים מקומות המׁשּמׁשת,[- אּלא - נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינּה

ויֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מּבת  קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,
ּבנגיעת  מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
הּבֹועל  ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשכבת
אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ּכדרּכּה, ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ּכדרּכּה. אּלא הּסתרים, ּבית ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבטמאת
.È אף הּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – טמאה ["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ
ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ קרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָּכרֹואה
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יצאת  ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראה
הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה אּלא מסויים לחּוץ, מקום -] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּדמּהברחם] מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה, -ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמטּמא

ְִִּבפנים.
.·È עֹונֹות ׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּפלטה  האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚È העֹונה וכּמה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְִֵַַָָָָָ
ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן בּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּנבעלה
ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ׁשּלּה, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעֹונֹות
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ּפלטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָואם

לאחר טהֹורה  אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּפֹורׁשת  לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - עֹונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה

טמא. ִֵֶָמּמּנּו,
.„È יבׁשה ׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבפֹוׁשרין  לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,
טמאה  זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

.ÂË ׁשּׁשכב ּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי  ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרק טמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין  אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין  לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

.ÊË הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן ּבתֹועֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זה  זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈ ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּׁשכבת ּבארנּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפלטה  יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.
.ÁÈ ויצאה [קרי]ׁשהרּגיׁשּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ספק  זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ֵָטמא.

.ËÈ אֹוּגדֹולה ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
טהֹורה  זֹו הרי - ּבהמה אֹו אׁשר נכרי "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיׁשּכב
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  טבת י"ד שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
סֹופרים טמאת ‡. מּדברי - זרה מן עבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה  עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין [- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי עבֹודה ·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר  ׁשּנאמר:חרׂש ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ּתׁשּקצּנּו". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּקץ
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הּתֹורה, [-מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה.הפסל] זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה
ּכמרּדעקצץ ‚. היה אפּלּו - מּמּנה הרי [מחרישה]אבר , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה טהֹור; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
- ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ּכּלּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּצּורה

לאברים מטּמאה אינּה ּדוה אינו מה אבר ממנה נחתך -] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אבֹות טמא] ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף ,ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ

אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ּדנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהּטמאֹות
ׁש אּלא ּכׁשרץ מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכזית,
יכֹול נתּפרקה „. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

מטּמאה  אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
וכלים ּכל ‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

וׁשעּור  ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה  מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאין עצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â ּכנֹוגע.הּמכניס נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻ
נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן

וקּתדראֹות כיסאות]ספסלים עבֹודה [- לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן טמאים. ְְְְִִֵָָָָֻֻזרה,

.Ê ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית  ׁשאר וׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

'זבחי  קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ואף אכלין מתים'. ׁשל זרה עבֹודה ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ספק  זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה לעֹולם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבטלה
ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי אבל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻלטמאה.

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;
.Á,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה  ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין  יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא  ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל  זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא מטּמא [- - ּגֹוים ׁשל ְְִֵֵֶַָָ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה, ְְְְִִִֵַַָָָָֻטמאה

.Ë אּתה מּכל ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּומהם  ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלמד

סֹופרים. ּדברי ׁשל ְְִִֵֶָאבֹות
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להעלֹות  ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע  - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה
.È המרּקמתּביצת חי]הּׁשרץ הבעל תבנית בה שיש -]- ְֵֶֶֶֶַַַֻ

ּפ על ּכל אף נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ י ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
טמא. ּבּה הּנֹוגע ֵֵֶַַָָׁשהּוא,

.‡È טמא;ׁשרץ ּבּבׂשר, הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאדמה  הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּובאדמה,

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשעדין
.·È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

להּׁשרֹות טהֹור  יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבפֹוׁשרין
ּדברים  ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלין ואפּלּו - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור
אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמּורים?
זה  הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל - קּים וׁשלּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנׂשרף

וקרֹוב נראה]מטּמא; מּדבריהם.[- זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‚È וחסרּוּכזית ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

טהֹורין  מן - מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי  מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד  ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.
ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר אּתה ְְִִִֵֵֵַַַָוכן
.„È אף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשרץ

מערה הראׁש ׁשעדין ּפי מחובר]על על [- ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשאר  טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
והּנּדל  והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ּורמׂשים ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקצים
הם  הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ּבהן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ואין  מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו מּכלּום, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטהֹורין
מּׁשמֹונת  חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן הּׁשרצים ּבכל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻל

ּבּתֹורה. המפרׁשין ְִִִַַָָֹמינין

ה'תשע"ד  טבת י"ג שני יום

ה  ¤¤ּפרק
אדם ׁשכבת ‡. מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלים
הּנֹוגע  ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה הּמּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואין
ּדין  לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה אֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּבּה,
ּבכל  ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתֹורה.
אּמה  ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, הרֹואה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא.

זרע" ׁשכבת מּמּנּו ּתצא "אׁשר ׁשּנאמר: "אֹו- ונאמר: , ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבקיסם ראה אפּלּו ,לפיכ ּבׂשרֹו"; [שהכניס החּתים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ

הרֹואה למילתו] ואחד נטמא. אּמה, לפי והּגיעה הֹואיל -ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבׂשרֹו, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשע אין ·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד  ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

לבנה,ׁשכבת ‚. ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻ
.[נוזלת]ונמׁשכת  ְְִֶֶ

ּבּה,וכל „. מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
- ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ מטּמאה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינּה
אף  - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום מטּמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינּה

טמאה  ּבהרּגׁשה, ׁשּלא ׁשּיצאת ּפי .על ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ועמד המהרהר ‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת [- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ראה  ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה  מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא  הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור  - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

.Â חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות אֹו[- ְֲִִִִֵַַַָָָ
- ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ּבּתחּלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכּורין
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו טמא. זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהרי
ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - עכּורין אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות טּפין והּמטיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.
.Ê ּכׁשּיטיל ּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן [טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבחֹולה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
ׁשכבת  יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ּבזקן; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹו
ּכּמה  עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ּבחזקה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻזרע
חֹולץ  אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ילד? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּוא

חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו ואם חולשה]מנעלֹו; -], ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
זה. לענין חֹולה זה ְְֲִֵֶֶֶָהרי

.Á ׁשּתקּנח וכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ë ׁשניהם אחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון  ּוׁשניהם ּתֹורה טמאים; ּדין האּׁשה לטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים  ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
שבגוף] מוסתרים מקומות המׁשּמׁשת,[- אּלא - נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינּה

ויֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מּבת  קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,
ּבנגיעת  מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
הּבֹועל  ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשכבת
אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ּכדרּכּה, ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ּכדרּכּה. אּלא הּסתרים, ּבית ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבטמאת
.È אף הּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – טמאה ["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ
ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ קרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָּכרֹואה
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יצאת  ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראה
הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה אּלא מסויים לחּוץ, מקום -] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּדמּהברחם] מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה, -ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמטּמא

ְִִּבפנים.
.·È עֹונֹות ׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּפלטה  האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚È העֹונה וכּמה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְִֵַַָָָָָ
ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן בּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּנבעלה
ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ׁשּלּה, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעֹונֹות
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ּפלטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָואם

לאחר טהֹורה  אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּפֹורׁשת  לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - עֹונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה

טמא. ִֵֶָמּמּנּו,
.„È יבׁשה ׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבפֹוׁשרין  לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,
טמאה  זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

.ÂË ׁשּׁשכב ּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי  ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרק טמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין  אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין  לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

.ÊË הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן ּבתֹועֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זה  זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈ ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּׁשכבת ּבארנּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפלטה  יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.
.ÁÈ ויצאה [קרי]ׁשהרּגיׁשּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ספק  זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ֵָטמא.

.ËÈ אֹוּגדֹולה ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
טהֹורה  זֹו הרי - ּבהמה אֹו אׁשר נכרי "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיׁשּכב
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  טבת י"ד שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
סֹופרים טמאת ‡. מּדברי - זרה מן עבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה  עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין [- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי עבֹודה ·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר  ׁשּנאמר:חרׂש ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ּתׁשּקצּנּו". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּקץ
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הּתֹורה, [-מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה.הפסל] זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה
ּכמרּדעקצץ ‚. היה אפּלּו - מּמּנה הרי [מחרישה]אבר , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה טהֹור; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
- ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ּכּלּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּצּורה

לאברים מטּמאה אינּה ּדוה אינו מה אבר ממנה נחתך -] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אבֹות טמא] ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף ,ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ

אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ּדנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהּטמאֹות
ׁש אּלא ּכׁשרץ מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכזית,
יכֹול נתּפרקה „. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

מטּמאה  אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
וכלים ּכל ‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

וׁשעּור  ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה  מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאין עצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â ּכנֹוגע.הּמכניס נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻ
נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן

וקּתדראֹות כיסאות]ספסלים עבֹודה [- לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן טמאים. ְְְְִִֵָָָָֻֻזרה,

.Ê ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית  ׁשאר וׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

'זבחי  קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ואף אכלין מתים'. ׁשל זרה עבֹודה ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ספק  זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה לעֹולם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבטלה
ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי אבל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻלטמאה.

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;
.Á,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה  ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין  יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא  ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל  זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא מטּמא [- - ּגֹוים ׁשל ְְִֵֵֶַָָ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה, ְְְְִִִֵַַָָָָֻטמאה

.Ë אּתה מּכל ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּומהם  ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלמד

סֹופרים. ּדברי ׁשל ְְִִֵֶָאבֹות
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.È טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל
הרי  סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה
.‡È מטּמא ּכל ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֻ

אדם  - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמּׂשא,
ולא  אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹהּנֹוגע

לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, הּוא ּכלי והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהּוא  - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּוא  מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה אכלין, ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמטּמא

ִראׁשֹון.
.·È אב וכל ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
נׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנֹוׂשאֹו,
עֹוׂשה  ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֻועֹוׂשה
מּמטּמאיו  ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותן
ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ּבאכלין, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ האבֹות, ּכל זב]ּבׁשאר אבל [של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - והּמרּכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנבלה
ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ׁשני הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
ראׁשֹון  הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין נגע ואם ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנׂשיאתֹו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻלטמאה,
.‚È אדומה]חּטאתמי פרה אף [- - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוׂשאן
אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
הּנֹוגע  וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ׁשאחד ּבארנּו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכבר

ּבנימי ׁשּנגע אֹו הּנבלה, בולטים]ּבצמר -[חוטים הּמרּכב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מ  מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים אפׁשר מטּמא ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מטּמא  ּולפיכ אֹותם; יסיט ׁשּלא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלּנֹוגע
הּנֹוׂשא. ּכדין ּפרׁש, ׁשּלא עד ְְִִֵֵֵֶַַָֹּבגדים

.„È מטּמא הּבֹולע ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו נגע ּבגדים, אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

זה  הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,
מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש

.ÂË הּנׂשרפים,הּׂשֹורף ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ
מעׂשיהם  ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, אפּלּומטּמאין ּבאכלין נגעּו אם - ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ
לטמאה. ׁשני הם הרי מעׂשיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבׁשעת

.ÊË הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע [של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב  הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס זב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
עלתה  ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;

טבילה  ּפׁשט לֹו אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,
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מּטּמאין,ּדבר ‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
יטמא" - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ואין יטמא; . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמׁשקין  ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מּדברי  אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין  טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּטּמאהּו;
וכן  מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו הּטמאים, הּמׁשקין על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגזרּו

ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים
טמאים אין ·. מׁשקין אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמׁשקין ּבלבד  אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
ׁשל  ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום ּגזרה מגוף]ּכלים? אב [שיוצא ׁשהּוא הּזב, ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ּכלים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומטּמא

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּתֹוכן  הּכלים את ּכלי מטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכלים  ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין  נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין  חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי  ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו„. והּמׁשקין ּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻמטּמאין;
ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ׁשּנגעּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכלי
ּכדי  מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת להֹודיע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻלתרּומה?

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו טמאה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָֹֻׁשּלא
מאבֹות ּבארנּוּכבר ‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם  אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל  לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
נגע  ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּבּמה  לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ּבאכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻהּׁשליׁשי
מׁשקה  אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. אמּורים? ְְְֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָּדברים
- ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנגע

ּתחּלה מׁשקה אֹותֹו ראשון]הרי את [- ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
מֹונין  ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, את וחברֹו ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָחברֹו
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אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנגע יין ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּבמׁשקין.
זה  יין נגע אם וכן לטמאה; ּכראׁשֹון זה יין הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבׁשני
ּביין  ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, וחלב ּבחלב, וׁשמן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשמן,
אחד  ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - לעֹולם עד וכן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאחר,
ּכלי  וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ּתחּלה. ּבאב נטמא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמהם
ּבאחֹורי  אחרים מׁשקין ונגעּו ּבמׁשקין, אחֹוריו ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנטמאּו
הּמׁשקין  נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו אפּלּו - הּטמאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֻהּכלים
ועֹוׂשין  אחרים, ּכלים ּומטּמאין לטמאה, ּתחּלה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָֻהאחרים
ּומׁשקין  אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, צרי ואין ׁשני; ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

ֲִֵאחרים.
.Â ּבאחֹורי אחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּכלי
אּלא  אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלי

ּבלבד  ּכּלֹולקדׁש טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּקדׁש.לקדׁש, אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
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אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹראׁשֹון
הּפרק  עד ּבלבד, הזרוע]ידיו עם היד כף חיבור ;[מקום ְִֶֶַַַָָ

הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו הּמכניס ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוכן
וטמאת  ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ׁשהכניס ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻאֹו

סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵַַָהּידים,
מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים

אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא  ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות  ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן שעבר , [קרבן ְִַַָ
אכילתו] וצרידזמן לכלי], שנדבקו שיריים מנחֹות [- ׁשל ְְִֶָָ

וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון הם הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָֻ
ּבכביצה  הּידים את מטּמאין ,והּנֹותר לפיכ הּפּגּול ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הֹואיל  ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפין,
מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל מּדבריהם; הּידים ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוטמאת
ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין טמאין אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הירך]קּולית„. עצם ּפי [- על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִַַַַָ
ׁשהעצמֹות  ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו קדׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. לדבר ּבסיס ונעׂשּו ְְֲִִַָָָָהֹואיל
למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש או ּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי  הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
.Âּבּמקּדׁש ידים טמאת על אין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

טמאים  ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,

לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי

ודּיֹו. הּטמאה, את ונֹוטל אמּורים?טהֹורה; ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּׁשנּיה  ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתרּומה.

טּמאּה לתרּומה,- אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ּוׁשּתיהן , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ
ידיו. יטהרּו ּבלבד ידים ְְְֲִִִִִַַַָָָּבנטילת

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידים אף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים [ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף  ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע  ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëּבלא [כורך]לט ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כן  יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ידים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
ּגזרה  הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבחּלין

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי יּגע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמא
.Èׁשנּיֹות והּידים ּבמׁשקין,[לטומאה]הֹואיל נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָ

עֹוׂשין  ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; אֹותן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָעׂשּו
אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָאֹותן
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - ּתחּלה ;אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

מחמת אבל ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין ּכלים ידיםאין מטּמאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
על  חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלל,
אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשני  ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד ְְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָָֹֻלטמאה,
ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלטּמא
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
אכל  יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על זֹו ְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
מׁשקה  ונמצא תרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראׁשֹון
טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל טמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתרּומה
ּבּמׁשקין  טמא ונמצא ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא
ּתרּומה  לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבפיו.

ְֵָטמאה.
.‡Èּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׂשֹוחקת  ּומחצה ּכביצה מביצה ׁשהּוא יותר קצת -] ְֱֵֶֶֶֶָָ
מּמׁשקין ומחצה] ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, וכן ;ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

לפסל  ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵַָָָָָֹטמאין
הגוף]הּגוּיה ואם [- לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ; ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָ

וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ְְִִֶַַַָָָָָָָָאכל
ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - וׁשהה מעט ואכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוחזר

ואם מצטרפין; ּפרס, אם אכילת וכן מצטרפין. אין לאו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
סֹוף  ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה וׁשהה, מעט ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָׁשתה
אכל  מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, אכילת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכדי
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קט ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - zah e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.È טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל
הרי  סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה
.‡È מטּמא ּכל ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֻ

אדם  - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמּׂשא,
ולא  אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹהּנֹוגע

לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, הּוא ּכלי והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהּוא  - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּוא  מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה אכלין, ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמטּמא

ִראׁשֹון.
.·È אב וכל ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
נׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנֹוׂשאֹו,
עֹוׂשה  ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֻועֹוׂשה
מּמטּמאיו  ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותן
ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ּבאכלין, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ האבֹות, ּכל זב]ּבׁשאר אבל [של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - והּמרּכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנבלה
ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ׁשני הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
ראׁשֹון  הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין נגע ואם ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנׂשיאתֹו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻלטמאה,
.‚È אדומה]חּטאתמי פרה אף [- - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוׂשאן
אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
הּנֹוגע  וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ׁשאחד ּבארנּו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכבר

ּבנימי ׁשּנגע אֹו הּנבלה, בולטים]ּבצמר -[חוטים הּמרּכב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מ  מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים אפׁשר מטּמא ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מטּמא  ּולפיכ אֹותם; יסיט ׁשּלא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלּנֹוגע
הּנֹוׂשא. ּכדין ּפרׁש, ׁשּלא עד ְְִִֵֵֵֶַַָֹּבגדים

.„È מטּמא הּבֹולע ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו נגע ּבגדים, אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

זה  הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,
מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש

.ÂË הּנׂשרפים,הּׂשֹורף ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ
מעׂשיהם  ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, אפּלּומטּמאין ּבאכלין נגעּו אם - ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ
לטמאה. ׁשני הם הרי מעׂשיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבׁשעת

.ÊË הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע [של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב  הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס זב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
עלתה  ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;

טבילה  ּפׁשט לֹו אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,

ה'תשע"ד  טבת ט"ו רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
מּטּמאין,ּדבר ‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
יטמא" - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ואין יטמא; . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמׁשקין  ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מּדברי  אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין  טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּטּמאהּו;
וכן  מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו הּטמאים, הּמׁשקין על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגזרּו

ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים
טמאים אין ·. מׁשקין אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמׁשקין ּבלבד  אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
ׁשל  ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום ּגזרה מגוף]ּכלים? אב [שיוצא ׁשהּוא הּזב, ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ּכלים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומטּמא

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּתֹוכן  הּכלים את ּכלי מטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכלים  ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין  נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין  חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי  ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו„. והּמׁשקין ּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻמטּמאין;
ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ׁשּנגעּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכלי
ּכדי  מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת להֹודיע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻלתרּומה?

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו טמאה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָֹֻׁשּלא
מאבֹות ּבארנּוּכבר ‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם  אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל  לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
נגע  ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּבּמה  לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ּבאכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻהּׁשליׁשי
מׁשקה  אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. אמּורים? ְְְֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָּדברים
- ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנגע

ּתחּלה מׁשקה אֹותֹו ראשון]הרי את [- ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
מֹונין  ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, את וחברֹו ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָחברֹו
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אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנגע יין ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּבמׁשקין.
זה  יין נגע אם וכן לטמאה; ּכראׁשֹון זה יין הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבׁשני
ּביין  ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, וחלב ּבחלב, וׁשמן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשמן,
אחד  ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - לעֹולם עד וכן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאחר,
ּכלי  וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ּתחּלה. ּבאב נטמא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמהם
ּבאחֹורי  אחרים מׁשקין ונגעּו ּבמׁשקין, אחֹוריו ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנטמאּו
הּמׁשקין  נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו אפּלּו - הּטמאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֻהּכלים
ועֹוׂשין  אחרים, ּכלים ּומטּמאין לטמאה, ּתחּלה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָֻהאחרים
ּומׁשקין  אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, צרי ואין ׁשני; ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

ֲִֵאחרים.
.Â ּבאחֹורי אחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּכלי
אּלא  אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלי

ּבלבד  ּכּלֹולקדׁש טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּקדׁש.לקדׁש, אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ה'תשע"ד  טבת ט"ז חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹראׁשֹון
הּפרק  עד ּבלבד, הזרוע]ידיו עם היד כף חיבור ;[מקום ְִֶֶַַַָָ

הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו הּמכניס ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוכן
וטמאת  ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ׁשהכניס ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻאֹו

סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵַַָהּידים,
מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים

אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא  ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות  ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן שעבר , [קרבן ְִַַָ
אכילתו] וצרידזמן לכלי], שנדבקו שיריים מנחֹות [- ׁשל ְְִֶָָ

וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון הם הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָֻ
ּבכביצה  הּידים את מטּמאין ,והּנֹותר לפיכ הּפּגּול ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הֹואיל  ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפין,
מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל מּדבריהם; הּידים ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוטמאת
ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין טמאין אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הירך]קּולית„. עצם ּפי [- על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִַַַַָ
ׁשהעצמֹות  ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו קדׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. לדבר ּבסיס ונעׂשּו ְְֲִִַָָָָהֹואיל
למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש או ּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי  הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
.Âּבּמקּדׁש ידים טמאת על אין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

טמאים  ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,

לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי

ודּיֹו. הּטמאה, את ונֹוטל אמּורים?טהֹורה; ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּׁשנּיה  ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתרּומה.

טּמאּה לתרּומה,- אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ּוׁשּתיהן , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ
ידיו. יטהרּו ּבלבד ידים ְְְֲִִִִִַַַָָָּבנטילת

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידים אף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים [ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף  ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע  ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëּבלא [כורך]לט ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כן  יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ידים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
ּגזרה  הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבחּלין

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי יּגע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמא
.Èׁשנּיֹות והּידים ּבמׁשקין,[לטומאה]הֹואיל נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָ

עֹוׂשין  ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; אֹותן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָעׂשּו
אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָאֹותן
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - ּתחּלה ;אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

מחמת אבל ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין ּכלים ידיםאין מטּמאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
על  חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלל,
אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשני  ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד ְְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָָֹֻלטמאה,
ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלטּמא
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
אכל  יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על זֹו ְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
מׁשקה  ונמצא תרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראׁשֹון
טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל טמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתרּומה
ּבּמׁשקין  טמא ונמצא ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא
ּתרּומה  לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבפיו.

ְֵָטמאה.
.‡Èּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׂשֹוחקת  ּומחצה ּכביצה מביצה ׁשהּוא יותר קצת -] ְֱֵֶֶֶֶָָ
מּמׁשקין ומחצה] ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, וכן ;ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

לפסל  ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵַָָָָָֹטמאין
הגוף]הּגוּיה ואם [- לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ; ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָ

וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ְְִִֶַַַָָָָָָָָאכל
ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - וׁשהה מעט ואכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוחזר

ואם מצטרפין; ּפרס, אם אכילת וכן מצטרפין. אין לאו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
סֹוף  ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה וׁשהה, מעט ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָׁשתה
אכל  מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, אכילת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכדי
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לא  אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפחֹות
ּבכדי  וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ּביניהן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהה

מצטרפין. אּלּו הרי - ּפרס ְְְֲֲִִִֵֵַָָאכילת
.·È הרי אּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק  ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת  מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת  ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
.‚È טמאין המעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני  הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה  היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה'תשע"ד  טבת י"ז שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא ׁשּנפלּו[רוב אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַָָֹֻ

והרי  נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ראׁשֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֻֻעל
עׂשה  ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּוא

ׁש אֹותן אֹותן ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ליׁשי. ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָ
ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
יֹום  טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על טמאה ּגזרּו מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּומּפני

רעים ׁשּמימיהן ּבמערֹות מזוהמים]טֹובלין רֹוחצין [- והיּו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ׁשאּובים ּבמים ּכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשרֹוחצים  ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם רב ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹעד
והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ׁשּמטהרים, הן - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאחרֹונה

ּכּונה ּבלא ּבזלזּול דקדוק]טֹובלין ללא ּגזרּו,[- לפיכ . ְְְְְְִִִַָָָָֹ
ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ּבא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכל
ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ונעׂשה נטמא, - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻֻורּבֹו
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם - יֹום ְְְְִִִֶַַָֹֹֻֻטבּול
ּכׁשני  זה הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻׁשאּובין,

ׁשמׁש הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל; עד [-לטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
האֹוכל שקיעה] וכן מּדבריהם. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

צרי אינֹו - וטבל טמאין, מׁשקין והּׁשֹותה טמאים ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאכלין
ׁשהטּבילן, ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהערב
אּלּו טמאֹות ׁשעּקר מּפני ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻטהרּו

.[מדרבנן]מּדבריהם ְִִֵֶ
ּכלים,·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי

הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - מּׁשלׁשה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור  זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד  ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה  הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְִֶַַַַָָֹֹֻטהֹור;
אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם וכן ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֻּכדרּכן.
מּׁשאר  ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ולא רּבֹו, ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹֻּבא

זה  הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ּבמים רּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּגּופֹו
ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיבֹוא עד ְְְְֶַַַָָָֹֹֻטהֹור;

החצי ‚. על ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֻהּבא
ּבביאה, וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר

טהֹור  זה .הרי ֲֵֶָ
מקצתן „. ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו

וׁשמן  יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין
ּכּלן  הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה  אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו' אֹותֹו, 'טּמאנּו .הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

'זה התרומה]ואֹומרים: וזה[- הספר]קדׁש, ּובאין [- קדׁש', ְְְִִֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהּתרּומה  ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהעכּברים,

ּכׁש היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ליׁשי ׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקדׁש, ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלטמאה,
ידיו  ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. הּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּפֹוסלין
ׁשנּיֹות, ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ּבאחד ונגע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹטהֹורֹות,
ׁשאין  ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת הּתרּומה את ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּומטּמאין
הרי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה מראׁשֹון אּלא מּטּמאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּידים

הּספר. מן מּטּמאֹות ְִִֵֵֶַַהן
.Âוגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ

ּכׁשהן  וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְִִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות,
את  מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע "וּיהי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפרׁשת
- הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ּדברי ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּידים.
מטּמאין  - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, הּׁשירים ׁשיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

הּידים. ִֶַַָאת
.Ê ּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום

ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּקדׁש.
הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב אֹו עבריּתרּגּום, עברי ּבכתב [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכתּובים עתיק] ׁשּיהיּו עד הּידים; את מטּמאין אינן -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּובדיֹו. העֹור, על ְִִַַָאּׁשּורי,

.Á ּפי הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַ
הּידים  את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי .ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Ë חוטים]הּמׁשיחֹות על [- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין
.È ּבזמן ּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הרּבה  ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף

הּידים. את מטּמאין אינן - ּתֹורה ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשל
.‡È האפיקורסים]מיניםספרי את [- מטּמאין אינן , ְְְִִִִֵֵֶַָ
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ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - zah g"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ּפרׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּידים.
הּידים. את ְְִֶַַַָָמטּמאה

ה'תשע"ד  טבת י"ח קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
א ּכל ‡. ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכלים הּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל - ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול  קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום
מּזיבּות ·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד

ׁשרץ  מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת מּטמאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאֹו
ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון וכל ּבֹו. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין תֹורה מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֻּבין

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב .עד ְֲִִֶַַ
ּפֹוסלטבּול ‚. ּומׁשקה [מטמא]יֹום הּתרּומה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ

הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּתרּומה,
ׁשליׁשי  עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ׁשּנגע יֹום טבּול ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשל  ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻלטמאה,
יֹום  טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי הן והרי טּמאן, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻּתרּומה
וכן  לטמאה; רביעי הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבמׁשקין
טבּול  נגע אם אבל רביעי. עׂשאן הּקדׁש, ּבאכלי נגע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאם
מחּסר  ודין טהֹורין. הם הרי חּלין, ּומׁשקה חּלין ּבאכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֻֻֻיֹום

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא שטבל וכיו"ב זב יֹום [- טבּול אֹו ְִִ
אּלּו מּכל ל נתּבאר הּנה הּוא. אחד - הּקדׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבנגיעת
הּמׁשקין  אּלא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדברים,

ראשון]ּתחּלה טבּול [- ּבהם ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
היּו אם רביעי, אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - ְְְִִִִִִֵֶָָָיֹום

.קדׁש ֶֹ
הּיֹוצאין ּכל „. מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמהן,
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון ואּלּו וחבריו אּלּו מּזב חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

יולדת] נדה זבה טמאה.[- אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֻ
אֹוכל  אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ׁשהּזב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשקין
הּמׁשקין  הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה אֹו טמאין, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלין
ׁשהן  ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ׁשּיטּבל, קדם מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּיֹוצאין
ּכמׁשקין  מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין - יֹום טבּול וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּתחּלה.
אם  אּלא ּכלל. אחרים מטּמאין ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמׁשקה  נגע ואם טהֹורין; הן הרי חּלין, ּבמ ׁשקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻנגע
אֹו הּוא קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתרּומה,

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֵַֻמחּסר
רביעי ועּתה ‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים  מטּמא ׁשאין מלאה לֹומר, ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּכל  חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ּבהן ונגע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקה,
והּקדרה  ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, מׁשקה היה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטהֹור;
ּבין  טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ידיו היּו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטהֹורה.
ּׁשאין  מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; מׁשקה ּבין ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמׁשקה

וחמ  יֹום. ׁשּספק ּבטבּול - טמאֹות מּידים יֹום ּבטבּול ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור הּידים, ּוספק ּפֹוסל; יֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטבּול

.Â טמאֹות ואחד ׁשּידיו טמאֹות טהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא  ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשּיצא  ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּטבּול
מּפני  טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על רגליו מּמימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ּבהן. ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהם
.Ê לבארם מּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדם אּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻֻיהיה
סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּולעֹולם
אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָוהּוא
לטמאה  ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻהּבא
אב  יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי  יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא  ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ׁשני יהיה טמאים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין
.Áּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ראׁשֹון  ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
ּבמׁשקין  נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻלטמאה
ׁשליׁשי  לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא הּכלים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשאר

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא
.Ë מּדברי האכלים לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָֹֹֻ

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה,תֹורה מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָֹ
ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאדם
מּדברי  לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ויהיּו ׁשני. ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵָָָָָֻעׂשהּו

ְִסֹופרים.
.È חּטאת הּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

אדומה] ראׁשֹון [פרה ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָֻורּקֹו
הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, מּדברי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻלטמאה
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין נגעּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

לטּמא נט  לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, מּדברי מאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
ּבין  ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאחרים
מּדברי  אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ּבאכלין ּבין ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים
ּורביעי  ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַסֹופרים,
תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמּדבריהם.
ואין  רביעי. עׂשהּו קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעׂשהּו
ּתחּלה  ׁשאינֹו מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ -ְְְְְִִִֵֶַַֹֻ

מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפסּול ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו,



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



קיי ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - zah f"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לא  אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפחֹות
ּבכדי  וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ּביניהן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהה

מצטרפין. אּלּו הרי - ּפרס ְְְֲֲִִִֵֵַָָאכילת
.·È הרי אּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק  ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת  מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת  ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
.‚È טמאין המעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני  הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה  היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה'תשע"ד  טבת י"ז שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא ׁשּנפלּו[רוב אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַָָֹֻ

והרי  נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ראׁשֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֻֻעל
עׂשה  ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּוא

ׁש אֹותן אֹותן ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ליׁשי. ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָ
ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
יֹום  טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על טמאה ּגזרּו מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּומּפני

רעים ׁשּמימיהן ּבמערֹות מזוהמים]טֹובלין רֹוחצין [- והיּו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ׁשאּובים ּבמים ּכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשרֹוחצים  ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם רב ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹעד
והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ׁשּמטהרים, הן - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאחרֹונה

ּכּונה ּבלא ּבזלזּול דקדוק]טֹובלין ללא ּגזרּו,[- לפיכ . ְְְְְְִִִַָָָָֹ
ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ּבא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכל
ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ונעׂשה נטמא, - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻֻורּבֹו
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם - יֹום ְְְְִִִֶַַָֹֹֻֻטבּול
ּכׁשני  זה הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻׁשאּובין,

ׁשמׁש הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל; עד [-לטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
האֹוכל שקיעה] וכן מּדבריהם. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

צרי אינֹו - וטבל טמאין, מׁשקין והּׁשֹותה טמאים ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאכלין
ׁשהטּבילן, ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהערב
אּלּו טמאֹות ׁשעּקר מּפני ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻטהרּו

.[מדרבנן]מּדבריהם ְִִֵֶ
ּכלים,·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי

הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - מּׁשלׁשה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור  זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד  ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה  הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְִֶַַַַָָֹֹֻטהֹור;
אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם וכן ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֻּכדרּכן.
מּׁשאר  ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ולא רּבֹו, ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹֻּבא

זה  הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ּבמים רּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּגּופֹו
ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיבֹוא עד ְְְְֶַַַָָָֹֹֻטהֹור;

החצי ‚. על ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֻהּבא
ּבביאה, וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר

טהֹור  זה .הרי ֲֵֶָ
מקצתן „. ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו

וׁשמן  יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין
ּכּלן  הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה  אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו' אֹותֹו, 'טּמאנּו .הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

'זה התרומה]ואֹומרים: וזה[- הספר]קדׁש, ּובאין [- קדׁש', ְְְִִֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהּתרּומה  ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהעכּברים,

ּכׁש היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ליׁשי ׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקדׁש, ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלטמאה,
ידיו  ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. הּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּפֹוסלין
ׁשנּיֹות, ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ּבאחד ונגע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹטהֹורֹות,
ׁשאין  ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת הּתרּומה את ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּומטּמאין
הרי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה מראׁשֹון אּלא מּטּמאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּידים

הּספר. מן מּטּמאֹות ְִִֵֵֶַַהן
.Âוגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ

ּכׁשהן  וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְִִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות,
את  מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע "וּיהי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפרׁשת
- הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ּדברי ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּידים.
מטּמאין  - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, הּׁשירים ׁשיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

הּידים. ִֶַַָאת
.Ê ּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום

ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּקדׁש.
הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב אֹו עבריּתרּגּום, עברי ּבכתב [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכתּובים עתיק] ׁשּיהיּו עד הּידים; את מטּמאין אינן -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּובדיֹו. העֹור, על ְִִַַָאּׁשּורי,

.Á ּפי הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַ
הּידים  את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי .ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Ë חוטים]הּמׁשיחֹות על [- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין
.È ּבזמן ּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הרּבה  ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף

הּידים. את מטּמאין אינן - ּתֹורה ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשל
.‡È האפיקורסים]מיניםספרי את [- מטּמאין אינן , ְְְִִִִֵֵֶַָ
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ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - zah g"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ּפרׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּידים.
הּידים. את ְְִֶַַַָָמטּמאה

ה'תשע"ד  טבת י"ח קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
א ּכל ‡. ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכלים הּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל - ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול  קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום
מּזיבּות ·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד

ׁשרץ  מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת מּטמאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאֹו
ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון וכל ּבֹו. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין תֹורה מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֻּבין

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב .עד ְֲִִֶַַ
ּפֹוסלטבּול ‚. ּומׁשקה [מטמא]יֹום הּתרּומה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ

הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּתרּומה,
ׁשליׁשי  עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ׁשּנגע יֹום טבּול ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשל  ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻלטמאה,
יֹום  טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי הן והרי טּמאן, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻּתרּומה
וכן  לטמאה; רביעי הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבמׁשקין
טבּול  נגע אם אבל רביעי. עׂשאן הּקדׁש, ּבאכלי נגע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאם
מחּסר  ודין טהֹורין. הם הרי חּלין, ּומׁשקה חּלין ּבאכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֻֻֻיֹום

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא שטבל וכיו"ב זב יֹום [- טבּול אֹו ְִִ
אּלּו מּכל ל נתּבאר הּנה הּוא. אחד - הּקדׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבנגיעת
הּמׁשקין  אּלא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדברים,

ראשון]ּתחּלה טבּול [- ּבהם ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
היּו אם רביעי, אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - ְְְִִִִִִֵֶָָָיֹום

.קדׁש ֶֹ
הּיֹוצאין ּכל „. מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמהן,
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון ואּלּו וחבריו אּלּו מּזב חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

יולדת] נדה זבה טמאה.[- אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֻ
אֹוכל  אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ׁשהּזב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשקין
הּמׁשקין  הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה אֹו טמאין, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלין
ׁשהן  ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ׁשּיטּבל, קדם מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּיֹוצאין
ּכמׁשקין  מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין - יֹום טבּול וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּתחּלה.
אם  אּלא ּכלל. אחרים מטּמאין ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמׁשקה  נגע ואם טהֹורין; הן הרי חּלין, ּבמ ׁשקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻנגע
אֹו הּוא קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתרּומה,

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֵַֻמחּסר
רביעי ועּתה ‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים  מטּמא ׁשאין מלאה לֹומר, ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּכל  חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ּבהן ונגע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקה,
והּקדרה  ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, מׁשקה היה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטהֹור;
ּבין  טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ידיו היּו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטהֹורה.
ּׁשאין  מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; מׁשקה ּבין ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמׁשקה

וחמ  יֹום. ׁשּספק ּבטבּול - טמאֹות מּידים יֹום ּבטבּול ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור הּידים, ּוספק ּפֹוסל; יֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטבּול

.Â טמאֹות ואחד ׁשּידיו טמאֹות טהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא  ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשּיצא  ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּטבּול
מּפני  טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על רגליו מּמימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ּבהן. ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהם
.Ê לבארם מּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדם אּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻֻיהיה
סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּולעֹולם
אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָוהּוא
לטמאה  ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻהּבא
אב  יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי  יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא  ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ׁשני יהיה טמאים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין
.Áּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ראׁשֹון  ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
ּבמׁשקין  נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻלטמאה
ׁשליׁשי  לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא הּכלים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשאר

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא
.Ë מּדברי האכלים לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָֹֹֻ

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה,תֹורה מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָֹ
ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאדם
מּדברי  לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ויהיּו ׁשני. ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵָָָָָֻעׂשהּו

ְִסֹופרים.
.È חּטאת הּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

אדומה] ראׁשֹון [פרה ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָֻורּקֹו
הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, מּדברי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻלטמאה
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין נגעּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

לטּמא נט  לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, מּדברי מאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
ּבין  ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאחרים
מּדברי  אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ּבאכלין ּבין ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים
ּורביעי  ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַסֹופרים,
תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמּדבריהם.
ואין  רביעי. עׂשהּו קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעׂשהּו
ּתחּלה  ׁשאינֹו מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ -ְְְְְִִִֵֶַַֹֻ

מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפסּול ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו,
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ה'תשע"ד  טבת י"ב ראשון יום

.‚Ù¯ .·Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני י "ב ֿ י "ג טבת 

.ÁÎ¯ .ËÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרפ"ב אחרהּמצוה מּלנטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ

הענין ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹּדעת
מקצתם ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה,
מיתה, חּיב ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאמרּו
― אחד איׁש המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהיּו
מּלהרגֹו ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאסּור
והּוא ׁשנים. ― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַעד

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא a)אמרֹו: ,bk zeny) ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ
הּמות, ּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין (zyxtוזהּו ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
(my mihtynמחּיבין עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְְְִִֵַַַַָָָָ

אחריֿ ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשֹומע
אחד, ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹרּבים
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָהּטֹות

מּסנהדרין ד' .(al.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הרפ"ג אחרהּמצוה מּלנטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
זּכּוי אֹו המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻסברת
ּוסברתֹו חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּזּכאי.
ֿ רב על ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות ְְְְֲִִִֶַַַָֹמּתֹו

ּבלבד,(my)לנטת" הּנטּיה ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
מּמה ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה ְְְְִִִִִִֶֶַַָֹוהּוא:
ֿ תענה "ולא הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּׁשּיׁש
ּכרּבי ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹעל
ּדיני אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאיׁש

להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן .(my)ממֹונֹות ְְֲִֵֵַַַַַָֹ
ׁשּלא זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוגם
ֿ רב על ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹיחזֹור
לחֹובה. אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: ְְְְְְְִֵַַָָֹֹלנטת",
"ולאֿ ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָֹוכן

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ואין(oicd)תענה לזכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַ
ּכלֿ ― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמחזירין
ֿ רב על ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּדברים

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו וׁשם(el.)לנטת", . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות

ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא
.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ד  טבת י"ג שני יום

.‡Ï¯ .Ï¯ .ÊÎ¯ .ÂÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ו ֿ העֹובריםהּמצוה את להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ
"נקם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹעל

k)יּנקם" ,`k zeny)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשחּיבים

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק .(ap:)זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַ

― הרכ"ז ֿ העֹובריםהּמצוה את לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
יּומת" "מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות (my,על ְְְְְִִֶַַָָָֹֻ

(fhעליהן ׁשחּיבים הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר מּמּסכתחנק. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

.(my)סנהדרין ְְִֶַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו לןהּמצוה הּתלּוי, מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, (oeylaעל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי
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zah e"hÎc"i iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשע"ד  טבת י"ד שלישי יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ רביעי י "ד ֿ ט "ו טבת 

.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא "מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַ

מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבאּור הּממיתֹות. ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָהּדּין

ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, מהֿ(zenkd)ּדבר ְְְִֶֶַַַָָָָֻ
הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּמלקים
ֿ הּמּכֹות את ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהמקּבל.
לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַֹֹּכפי
יּוכל לא ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹאת
ּפחֹות לא לקּבל, ֿ ּׁשּיּוכל מה ּכפי אֹותֹו מלקים ― ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹלסּבל

רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. a)מּׁשלׁש ,dk mixac). ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
האזהרה ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָותכלית
ֿ ּׁשאמד מה על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמּלהֹוסיף

"ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול ּבמסּפר.הּדּין רׁשעתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו bÎa)ארּבעים ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִִֵֶַַָָֹֹ

(my `vzאּלא לי אין ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִִֵֵֶֶַָֹ
מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף siqed)ּבזמן m`)אמד ֿ ּכל על ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו h"lואמד betql lbeqn epi`y llba) ְֲִֵֶֶָֹ
(zewlnהּזה ֿ הּלאו ּומן ֿ יסיף". ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִִֶֶַַַַָֹֹֹּתלמּוד

החֹוטא אם מּיׂשראל: אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיא
לא ֿ אדם ּכל ׁשאר ― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹֻהּזה

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ֿ ּפי(minkg)ּכל ֿ על אף ׁשּיּכה מּלרמֹוז ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
אמרּו מּכה, gp:)ׁשאינֹו oixcdpq)על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל : ְְִֵֶֶַַַַַָָָ

לּמה לרׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: רׁשע, נקרא להּכֹותֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹחברֹו
"רע bi)תּכה ,a zeny). ֵֶֶַ

ה'תשע"ד  טבת ט"ו רביעי יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"ד אתֿהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

והּוא ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאנּוס
"ולּנערה יתעּלה: וגֹו'(dqp`py)אמרֹו ּדבר" ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

(ek ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp)אנּוס" אמרּו: ְְְְִֶַָָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹרחמנא

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין
ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא ֿ זה את מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי f)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ֿ ּברית ּבן הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

(ip` ayeg)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאל

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול izladּדין ,mixiaqd) ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
(migxkenׁשאפׁשרּותם מהם מאד,(mzexiaqy)יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

ֿ הענׁשים xzeia)את zwiecn dpi`y d`eeyd jezn)ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה ֿ הּפתח את יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא `e)ספק oeibd cvn micrd ok exn`y)ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים epirh)לא m` mb)― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את dxryd)נקּים jezn)אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, מהן ֿ אחת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת
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ה'תשע"ד  טבת י"ב ראשון יום

.‚Ù¯ .·Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני י "ב ֿ י "ג טבת 

.ÁÎ¯ .ËÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרפ"ב אחרהּמצוה מּלנטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ

הענין ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹּדעת
מקצתם ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה,
מיתה, חּיב ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאמרּו
― אחד איׁש המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהיּו
מּלהרגֹו ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאסּור
והּוא ׁשנים. ― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַעד

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא a)אמרֹו: ,bk zeny) ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ
הּמות, ּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין (zyxtוזהּו ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
(my mihtynמחּיבין עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְְְִִֵַַַַָָָָ

אחריֿ ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשֹומע
אחד, ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹרּבים
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָהּטֹות

מּסנהדרין ד' .(al.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הרפ"ג אחרהּמצוה מּלנטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
זּכּוי אֹו המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻסברת
ּוסברתֹו חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּזּכאי.
ֿ רב על ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות ְְְְֲִִִֶַַַָֹמּתֹו

ּבלבד,(my)לנטת" הּנטּיה ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
מּמה ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה ְְְְִִִִִִֶֶַַָֹוהּוא:
ֿ תענה "ולא הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּׁשּיׁש
ּכרּבי ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹעל
ּדיני אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאיׁש

להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן .(my)ממֹונֹות ְְֲִֵֵַַַַַָֹ
ׁשּלא זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוגם
ֿ רב על ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹיחזֹור
לחֹובה. אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: ְְְְְְְִֵַַָָֹֹלנטת",
"ולאֿ ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָֹוכן

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ואין(oicd)תענה לזכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַ
ּכלֿ ― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמחזירין
ֿ רב על ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּדברים

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו וׁשם(el.)לנטת", . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות

ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא
.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ד  טבת י"ג שני יום

.‡Ï¯ .Ï¯ .ÊÎ¯ .ÂÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ו ֿ העֹובריםהּמצוה את להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ
"נקם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹעל

k)יּנקם" ,`k zeny)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשחּיבים

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק .(ap:)זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַ

― הרכ"ז ֿ העֹובריםהּמצוה את לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
יּומת" "מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות (my,על ְְְְְִִֶַַָָָֹֻ

(fhעליהן ׁשחּיבים הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר מּמּסכתחנק. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

.(my)סנהדרין ְְִֶַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו לןהּמצוה הּתלּוי, מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, (oeylaעל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי
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zah e"hÎc"i iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשע"ד  טבת י"ד שלישי יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ רביעי י "ד ֿ ט "ו טבת 

.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא "מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַ

מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבאּור הּממיתֹות. ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָהּדּין

ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, מהֿ(zenkd)ּדבר ְְְִֶֶַַַָָָָֻ
הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּמלקים
ֿ הּמּכֹות את ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהמקּבל.
לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַֹֹּכפי
יּוכל לא ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹאת
ּפחֹות לא לקּבל, ֿ ּׁשּיּוכל מה ּכפי אֹותֹו מלקים ― ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹלסּבל

רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. a)מּׁשלׁש ,dk mixac). ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
האזהרה ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָותכלית
ֿ ּׁשאמד מה על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמּלהֹוסיף

"ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול ּבמסּפר.הּדּין רׁשעתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו bÎa)ארּבעים ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִִֵֶַַָָֹֹ

(my `vzאּלא לי אין ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִִֵֵֶֶַָֹ
מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף siqed)ּבזמן m`)אמד ֿ ּכל על ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו h"lואמד betql lbeqn epi`y llba) ְֲִֵֶֶָֹ
(zewlnהּזה ֿ הּלאו ּומן ֿ יסיף". ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִִֶֶַַַַָֹֹֹּתלמּוד

החֹוטא אם מּיׂשראל: אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיא
לא ֿ אדם ּכל ׁשאר ― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹֻהּזה

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ֿ ּפי(minkg)ּכל ֿ על אף ׁשּיּכה מּלרמֹוז ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
אמרּו מּכה, gp:)ׁשאינֹו oixcdpq)על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל : ְְִֵֶֶַַַַַָָָ

לּמה לרׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: רׁשע, נקרא להּכֹותֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹחברֹו
"רע bi)תּכה ,a zeny). ֵֶֶַ

ה'תשע"ד  טבת ט"ו רביעי יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"ד אתֿהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

והּוא ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאנּוס
"ולּנערה יתעּלה: וגֹו'(dqp`py)אמרֹו ּדבר" ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

(ek ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp)אנּוס" אמרּו: ְְְְִֶַָָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹרחמנא

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין
ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא ֿ זה את מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי f)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ֿ ּברית ּבן הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

(ip` ayeg)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאל

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול izladּדין ,mixiaqd) ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
(migxkenׁשאפׁשרּותם מהם מאד,(mzexiaqy)יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

ֿ הענׁשים xzeia)את zwiecn dpi`y d`eeyd jezn)ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה ֿ הּפתח את יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא `e)ספק oeibd cvn micrd ok exn`y)ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים epirh)לא m` mb)― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את dxryd)נקּים jezn)אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, מהן ֿ אחת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת

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



zahקיד f"iÎf"h iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn)היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

y)אני ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ד  טבת ט"ז חמישי יום

ÊÚ¯ .ËÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שישי ט "ז ֿ י "ז טבת 

.‚Ú¯ .ÁÚ¯ .‰¯Ú
― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

(mgxl),מאבריו אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל
וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ֿ ידֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ ֿ תחֹוס "ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל k`)ּביד ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ ֿ תחֹוס "לא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואמר:

(bi ,my).

― הרע"ז עלהּמצוה מּלחמֹול הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
על לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהעני
והאביֹון לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

iprd)ויחּיבּנּו z` mb)והּוא עליו, ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל b)אמרֹו: ,bk zeny)ּכפל ּוכבר ְְְְְִֶַַָָָָֹ

ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ֿ הּלאו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאת
ֿ דל" eh)פני ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt): ְְְִֵֵָ

הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה ּפניהּמצוה מּלכּבד הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאחד
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ּוגדל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספרא(my)יתעּלה: .zyxt) ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
(miyecwזה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר "ׁשּלא :ְִִֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה אבּיׁשּנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיא
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

(.l).

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
(eהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
(xwyn ghale)עליו הּדין ּתלמּוד(ezaegl)אּטה ― ְִֶַַַָָ

הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹלֹומר:
לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

ֿ ּדינֹו. את ִֶֶַתּטה

― הרע"ג עולהּמצוה מּלעׂשֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא hi,ּבּדין, `xwie) ְְְֲִִֶַַַָָָֹ

(ehׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּתֹורהוענין ּגדרה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו ּדבר aiig)ּבחּיּוב xehtie i`kf aiigi `ly). ְְִִִֶָָ

ה'תשע"ד  טבת י"ז שישי יום

.ÊÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„Ú .ÂÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה

ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

(my `vzהּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט

לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּובא(my)קּצּורם, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
ּבספרא miyecw)הּפרּוׁש zyxt)מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ואחד ֿ צרכֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ּדין לדּון מצּוה ֿ אדם ׁשּכל עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכֹוללם

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם (enikqde)ּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָ
לפניו cigi)לטעֹון `edy it lr s`)אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶָָָָ

."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר ֿ חברֹו את ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו ההּמצוה ׁשהזהר מּלירֹואהאזהרה ּדּין ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמאדם

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

ֿ איׁש" מּפני fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".
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― העד"ר ׁשחדהּמצוה מּלקחת הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לא "וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּבעלי

g)תּקח" ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .mixaca) ְְְְִִִֶַַָָָָ
(hi ,fhּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)תּקח "לא : ְְִִֵַֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹׁשחד
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְְְְִִֶַַָָמצוה

ה'תשע"ד  טבת י"ח קודש שבת יום

.ÊË˘ .‡Ù¯ .ÂË˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השט"ו אתֿהּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"(oiic)הּדּין, ak,לא zeny) ְְְֱִֵַַַָָֹֹ
(fk.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא `)"לא ,bk my)יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

(my mihtyn zyxt)אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה

"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו
ּתרחק" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ

(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,

.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז אתֿהּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא fk)הּנׂשיא, ,ak my) ְְְְְִִַַָָָָֹֹ

מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn)על הּכתּוב ְְִִֵֶַַַַָָ
"אׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל

יחטא" ak)נׂשיא ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲִִִֶַָָָ
df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד ּובכל ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ
(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבידֹו
נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני
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קטו zah f"iÎf"h iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn)היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

y)אני ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ד  טבת ט"ז חמישי יום

ÊÚ¯ .ËÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שישי ט "ז ֿ י "ז טבת 

.‚Ú¯ .ÁÚ¯ .‰¯Ú
― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

(mgxl),מאבריו אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל
וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ֿ ידֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ ֿ תחֹוס "ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל k`)ּביד ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ ֿ תחֹוס "לא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואמר:

(bi ,my).

― הרע"ז עלהּמצוה מּלחמֹול הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
על לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהעני
והאביֹון לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

iprd)ויחּיבּנּו z` mb)והּוא עליו, ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל b)אמרֹו: ,bk zeny)ּכפל ּוכבר ְְְְְִֶַַָָָָֹ

ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ֿ הּלאו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאת
ֿ דל" eh)פני ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt): ְְְִֵֵָ

הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה ּפניהּמצוה מּלכּבד הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאחד
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ּוגדל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספרא(my)יתעּלה: .zyxt) ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
(miyecwזה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר "ׁשּלא :ְִִֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה אבּיׁשּנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיא
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

(.l).

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
(eהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
(xwyn ghale)עליו הּדין ּתלמּוד(ezaegl)אּטה ― ְִֶַַַָָ

הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹלֹומר:
לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

ֿ ּדינֹו. את ִֶֶַתּטה

― הרע"ג עולהּמצוה מּלעׂשֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא hi,ּבּדין, `xwie) ְְְֲִִֶַַַָָָֹ

(ehׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּתֹורהוענין ּגדרה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו ּדבר aiig)ּבחּיּוב xehtie i`kf aiigi `ly). ְְִִִֶָָ

ה'תשע"ד  טבת י"ז שישי יום

.ÊÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„Ú .ÂÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה

ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

(my `vzהּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט

לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּובא(my)קּצּורם, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
ּבספרא miyecw)הּפרּוׁש zyxt)מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ואחד ֿ צרכֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ּדין לדּון מצּוה ֿ אדם ׁשּכל עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכֹוללם

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם (enikqde)ּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָ
לפניו cigi)לטעֹון `edy it lr s`)אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶָָָָ

."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר ֿ חברֹו את ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו ההּמצוה ׁשהזהר מּלירֹואהאזהרה ּדּין ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמאדם

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

ֿ איׁש" מּפני fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".
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zah g"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― העד"ר ׁשחדהּמצוה מּלקחת הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לא "וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּבעלי

g)תּקח" ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .mixaca) ְְְְִִִֶַַָָָָ
(hi ,fhּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)תּקח "לא : ְְִִֵַֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹׁשחד
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְְְְִִֶַַָָמצוה

ה'תשע"ד  טבת י"ח קודש שבת יום

.ÊË˘ .‡Ù¯ .ÂË˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השט"ו אתֿהּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"(oiic)הּדּין, ak,לא zeny) ְְְֱִֵַַַָָֹֹ
(fk.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא `)"לא ,bk my)יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

(my mihtyn zyxt)אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה

"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו
ּתרחק" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ

(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,

.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז אתֿהּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא fk)הּנׂשיא, ,ak my) ְְְְְִִַַָָָָֹֹ

מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn)על הּכתּוב ְְִִֵֶַַַַָָ
"אׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל

יחטא" ak)נׂשיא ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲִִִֶַָָָ
df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד ּובכל ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ
(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבידֹו
נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מצום העשירי - יהפך בקרוב לששון ולשמחה - ושלאחריו בהתענינות קראתי 

מ"ש אודות תכנית הלימודים וכו', ובודאי לא יסתפק בההשגים דעד עתה וישתדל באופן המתאים 

להוסיף עליהם, ובהיכרות המתאימה תקוה גדולה שגם זה יצליח בידו ובפרט שזכות הרבים תלמידיו 

ומושפעיו שי' מסייעתו.

כפשוטה,  היא  טובה  הכי  והדרך  הישרה  שהדרך  מובן  לעצמו,  בהנוגע  ופרצת  אודות  במ"ש 

להרבות בלימוד התורה לעצמו ובסביבתו ובקיום מצותי' כדבעי, ולא להתרשם כלל וכלל מתחבולות 

היצר העומד להפריע בהאמור ע"י טענות שונות ומשונות, ומתכסיסים שלו ]...[ הוא לפעול נפילת רוח 

בהעדר השלימות וכו', שמזה הרי צעד קטן לענין של יאוש ח"ו וכיו"ב, ולא עוד אלא שלפעמים מלביש 

זה בלבוש של יראת שמים וכו', וכמובן גם מדברי רבותינו )נדפס בהיום יום כ"ג סיון(, והבחינה בזה 

פשוטה ומבוארת שם, אשר כשרואים שטענות האמורות ממעטים במרץ ללמוד תורה ולקיום מצות - 

הרי זה בירור גמור מי הוא הטוען.

בהפצת  לבב  ובטוב  בשמחה  ויעסוק  קדישא  בתניא  כמבואר  עצבות  עניני  מכל  דעתו  ויסיח 

היהדות בסביבתו, שזה יפעול זיכוך גם בכלי הנשמה שלו, וכהודעת רבנו הזקן, בעל התניא - פוסק 

בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה - שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה שאז גם 

לימודו ופעולותיו יצליחו אלף פעמים ככה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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        ©£´Ÿ¨®©´Ÿ¤¥£¦À£¨²¥¬¥«−̈§¦¨¬¨¥«


(„).˙Ï„‰ ˙‚ÒÂ:בהצנע לבא הוא הנס ÏÓ‰Â‡כבוד

.ÈÚÈÒ˙,למלאותו במקומו אחר כלי ותתני מלפניך,
עושהו  שהקב''ה לפי ממקומו, תזיזי לא השמן וצלוחית
אגדה  מדרש ממקומו, לזוזו מעין דרך ואין כמעין,

‡ÈÏ‰.(‰)שמעתי: ÌÈ˘È‚Ó Ì‰:הכלים(Â)„ÂÓÚÈÂ
.ÔÓ˘‰אגדה ומדרש עוד, ג)מלבא לה רבה :(בבראשית

השמן: שער Â‚Â'.(Ê)הוקיר „‚˙Â ‡˙Â ליטול באת
לה  אמר עוד, שיוקר עד להמתין אם למכור אם עצה,
בנותר, ובניך את ולחיות נשייך, לכל די יש כי מכרי, לכי

המתים: שיחיו ‚„ÏÂ‰.(Á)עד ‰˘‡ Ì˘Â,חשובה
אליעזר דרבי בפרקי לג)וראיתי אבישג (פרק של אחותה :

היתה: ÂÚ.השונמית È„Ó È‰ÈÂ אל יסור העיר, באותה
לחם: לאכל שם:ÂÒÈ.ביתה סר היה הווה, לשון

(Ë).È˙Ú„È ‡ ‰‰ וקרי שלחנו, על זבוב ראתה שלא
סדינו ב)על י ‰ÌÂÈ.(È‡):(ברכות È‰ÈÂ:אחד יום ויהי

(‚È).ÂÈÏ‡ ˙„Á:בשבילנו.˙‡Ê‰ ‰„Á‰ ÏÎ ˙‡
כמו הזה, העסק את לבך אל ב)לשום סו על (ישעיהו וחרד :

לבו: אל ונותנו עשוי, שיהא הדבר על זהיר Ó‰דברי,
.ÍÏ ˙Â˘ÚÏ שבשבילנו לך, שנעשה צריכה את מה

זה: כל ÈÓÚ.עסקת ÍÂ˙,מזיקני אדם אין קרובי, בתוך
הצבא: לשר ולא למלך צריכה Ó‡ÈÂ.(È„)איני

לגחזי: Ï‰.אלישע ˙Â˘ÚÏ ‰ÓÂ:הזאת הטובה נגד

 
(‚).ıÂÁ‰ ÔÓביאור ולתוספות  לביתך , שחוץ האנשים  מן

שכניך: כל  מאת ˙ÈËÈÚÓ.אמר: Ï‡אם כי מעט  תשאלי אל
כלים: ˙ÈÚÈÒ.(„)הרבה ‡ÏÓ‰Âתסיעי תמלא , אשר הכלי

ממקומה, האסוך  תזוז  ולא  תחתיה , האחר להעמיד  ממקומה,
לזוז: המעין מדרך ואין כמעין, נעשה האסוך  כי ‰Ì(‰)על

.ÌÈ˘È‚Óעם ממקומה זזה לא  היא  כי הריקים, הכלים את
שאלה :‰ÌÈÏÎ.(Â)האסוך: ÂÎÂ'.אשר ‰˘È‚‰: כולם נתמלאו כבר  אשר ידעה לא ‰˘ÔÓ.כי  „ÂÓÚÈÂ: עוד נשפך היה לא 

(Ê).˙Â:החוב דמי על השמן ‰ÌÂÈ.(Á)בדמי  È‰ÈÂ:שונם אל  אלישע עבר אשר היום בא  לומר : ‚„ÏÂ‰.רצה אשה‡˘‰
ÂÚ.חשובה: È„Ó È‰ÈÂ:'וכו עברו מדי  והלאה, ההוא  È˙Ú„È.(Ë)מיום ‡ ‰‰מהראוי ואין קדוש, איש  שהוא בו אני מכירה

ז''ל  רבותינו ואמרו יחד  אתנו יב)לשבת  האיש :(ברכות מן  יותר  באורחים  מכרת האשה :.ÂÚ בכל תמיד, עלינו עובר הוא אף 
רבות: פעמים יחד  עמנו ישב  ואיך  פה , בואו  ˜È.(È)עת ˙ÈÏÚ:מעולה בנין אבנים, בקיר  בנויה קטנה ˘Ó‰.עליה  ÂÒÈ

לבד : בחדרו  ‰ÌÂÈ.(È‡)להתבודד  È‰ÈÂ:העליה את  עשותה אחרי  שמה, בא אשר  היום  ÂÎÂ'.(È‚)בא  Ó‡עם לדבר רצה  לא 
פנים: אל  פנים ÂÎÂ'.האשה  ˙„Á ‰‰לעשות הגמול ומהו בעבורינו, הזאת הטרחה  עצמך מטרחת שאת בעבור  לומר : רצה

וכו': המלך אל  בעבורך  לדבר  מה דבר לך יש  האם  ÈÓÚ.לך , ÍÂ˙מהם מי ואין משפחתי , בני בתוך  יושבת אני לומר: רצה 
מי : על  ולהתרעם לקבול  לשאצטרך  עמדי, רעה  Ï‰.(È„)עושה ˙Â˘ÚÏ ‰ÓÂכן אם ומהו לגיחזי שאל  מפניו שהלכה אחר 

לה: שאעשה  תלד ‡Ï.הגמול  ואם עוד, תלד  לא הטבע ובדרך  זקן, ואישה  בן , לה  אין  כי  גמול, לה לעשות מקום  יש באמת
רב: לגמול יחשב בן, ידך על

 
(„).Í„Ú: כנגדך.ÈÚÈÒ˙:ממקומה ÍÈ˘.(Ê)תעקרי

זמן:È„Ó.הלואתך : בכל  לומר : רצה בעלה:‡È˘‰.(Ë)מתי,
(È).È˜: כותל.ÌÈ˘Â:שימה עניןÁ„˙.(È‚)מלשון

כמו פחד , מבלי  היא  ואם חזקה, ד)תנועה טז א ויחרדו(שמואל :
לקראתו: העיר זקני
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(Î).Â˘Ù ÂÈ˘ ÂÒ‡Ï זה הוא חבה לשון

י"ח)כמו דוד,(ש"א בנפש נקשרה יהונתן ונפש
שרו  אידי רבי אמר כולם. חבבוהו החלום כשפתר

פוטיפר: היה זה את ÙÈÂ.(Î„)כתיב, הקב"ה
אותם: והרבה הפרה ‡˙(ÁÎ)עמו, ÂÓ ‡ÏÂ

.Â„ שינו ולא במצותיו באו עליהם שצוה המכות
דברו: ˆÌÈÚ„Ù.(Ï)את Ìˆ‡ ı˘ רבי אמר

רובצים  היו מים רובצים שהיו מקום בכל יוחנן
˘ÂÈÏ.(Ó)צפרדעים: ‡ÈÂ Ï‡˘ ישראל שאל

שלוים: הקב"ה לו ויבא ÂÈˆ˙(Ó‡)בשר ÂÎÏ‰
.‰:ציה בארץ הבאר מן נהרות ÈÎ(Ó)הלכו
.ÎÊ עבדו אברהם עם אשר קדשו דבר את הקב"ה

ט"ו)שהבטיחו גדול (בראשית ברכוש יצאו כן ואחרי
הנה: ישובו רביעי ודור

 
(‡Î).ÂÓ˘:ביתו על  אדון  להיות יוסף את שם פרעה
(Î).ÂÒ‡Ïוברצונו בנפשו שריו לאסור רב  ממשל  המשילו

מוחה : ÌÎÁÈ.מבלי ÂÈ˜ÊÂ:פרעה זקני עם  חכמה  למד
(‚Î).‡ÂÈÂ:למצרים ישראל  בא ÌÁ.עי "ז ı‡מצרים הוא 

במ "ש : הדבר וכפל  מחם  אתÙÈÂ.(Î„)הבא והרבה הפרה
מצרים:Â‰ÓÈˆÚÈÂ.עמו: אנשי הם  צריו מן יותר חזקו
(‰Î).ÌÏ ÍÙ‰:עמו את לשנוא מצרים  לב  הפך  המקום 

.ÏÎ˙‰Ï:וערמה רעה מחשבה  בעבדיו ˘ÂÓ(ÊÎ)לחשוב
.Ì:במצרים שמו ואהרן אתÍÈ˘ÁÈÂ.(ÁÎ)משה  החשיך

ÂÓ.הארץ : ‡ÏÂכן צוה  וכאשר ה ' דבר את  מרו לא האותות
באו: וכן ‡Ìˆ.(Ï)היה ı˘:ארצם מימי  באוÈ„Á.ר "ל 

מלכיהם: „.(Ï)בחדרי Ì‰ÈÓ˘‚ Ô˙ ירד הגשם  במקום
Â‰Ï˙.הברד : ארצה ‡˘ אש ותהלך כמ "ש הברד עם  ירד  ובוער מתלהב ט)אש גפנםÍÈÂ.(Ï‚):(שמות עצי הכה  הברד

להם:ÏÈ˜.(Ï„)ותאנתם: מספר  ואין ילק  מין  במ "ש:È˘‡˙.(ÂÏ)וגם  הדבר וכפל מכוחם הבאים בניהם מכל הראשון
(ÊÏ).ÂÈË˘ ÔÈ‡Â:בעונו כושל  מי היה לא  שבטיו בני מצרים:Ì„ÁÙ.(ÁÏ)בכל  על  נפל  ישראל  להיותÍÒÓÏ.(ËÏ)של 

עליהם : הלילה :Â‡˘.סוכך  את  להאיר  אש  עמוד שליו:˘‡Ï.(Ó)פרש  והביא בשר שאל ˘ÌÈÓ.ישראל  ÌÁÏÂ:המן הוא 
(‡Ó).˙ÂÈˆ ÂÎÏ‰:נהר כמו המים הלכו ומדבר ציה ÎÊ.(Ó)במקום ÈÎ:עבדו אברהם  את  הבטיח  אשר קדשו דבר את ה '
(‰Ó).ÂÚ:'וכו חוקיו ישמרו למען  להם ה ' עשה הזאת  הטובה לאבותינו:‰ÈÂÏÏ‰.כל  שעשה  הטובה  על  יה את הללו לזה

 
(Î).Â˘Ùצרי בנפש תתנני אל כמו כז)ברצונו  :(לעיל
(‰Î).ÏÎ˙‰Ïאותו ויתנכלו כמו  וערמה רעה מחשבה  ענין

לו)להמיתו  וסרוב:ÂÓ.(ÁÎ):(בראשית מרוד ˘ı.(Ï)ענין 
הריבוי: עם ההולדה המים:ˆÌÈÚ„Ù.ענין שרץ  הוא

(ÂÏ).ÌÂ‡אונים מרוב  כמו כח  מ)ענין Ï˘ÂÎ.(ÊÏ):(ישעיה
הרבות על גם כן ויאמר הכח  ורפוי התגברות נפילת  ענין

המחיצהÍÒÓÏ.(ËÏ)העוני: גם  ממעל  אשר  הסכך יקרא  כן
הפתח  מסך  ואת כמו  כז)לפנים הלך (שמות בלכתם והענן 

ממעל : סככם ובנוחם  שמן:˘ÂÈÏ.(Ó)לפניהם עוף מין 
(‡Ó).ÂÂÊÈÂ:נטפו(„Ó).ÏÓÚÂכי עמל נקרא האדם  עושר

וביגיעה: רב בעמל  בא



קיז     
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(„).˙Ï„‰ ˙‚ÒÂ:בהצנע לבא הוא הנס ÏÓ‰Â‡כבוד

.ÈÚÈÒ˙,למלאותו במקומו אחר כלי ותתני מלפניך,
עושהו  שהקב''ה לפי ממקומו, תזיזי לא השמן וצלוחית
אגדה  מדרש ממקומו, לזוזו מעין דרך ואין כמעין,

‡ÈÏ‰.(‰)שמעתי: ÌÈ˘È‚Ó Ì‰:הכלים(Â)„ÂÓÚÈÂ
.ÔÓ˘‰אגדה ומדרש עוד, ג)מלבא לה רבה :(בבראשית

השמן: שער Â‚Â'.(Ê)הוקיר „‚˙Â ‡˙Â ליטול באת
לה  אמר עוד, שיוקר עד להמתין אם למכור אם עצה,
בנותר, ובניך את ולחיות נשייך, לכל די יש כי מכרי, לכי

המתים: שיחיו ‚„ÏÂ‰.(Á)עד ‰˘‡ Ì˘Â,חשובה
אליעזר דרבי בפרקי לג)וראיתי אבישג (פרק של אחותה :

היתה: ÂÚ.השונמית È„Ó È‰ÈÂ אל יסור העיר, באותה
לחם: לאכל שם:ÂÒÈ.ביתה סר היה הווה, לשון

(Ë).È˙Ú„È ‡ ‰‰ וקרי שלחנו, על זבוב ראתה שלא
סדינו ב)על י ‰ÌÂÈ.(È‡):(ברכות È‰ÈÂ:אחד יום ויהי

(‚È).ÂÈÏ‡ ˙„Á:בשבילנו.˙‡Ê‰ ‰„Á‰ ÏÎ ˙‡
כמו הזה, העסק את לבך אל ב)לשום סו על (ישעיהו וחרד :

לבו: אל ונותנו עשוי, שיהא הדבר על זהיר Ó‰דברי,
.ÍÏ ˙Â˘ÚÏ שבשבילנו לך, שנעשה צריכה את מה

זה: כל ÈÓÚ.עסקת ÍÂ˙,מזיקני אדם אין קרובי, בתוך
הצבא: לשר ולא למלך צריכה Ó‡ÈÂ.(È„)איני

לגחזי: Ï‰.אלישע ˙Â˘ÚÏ ‰ÓÂ:הזאת הטובה נגד

 
(‚).ıÂÁ‰ ÔÓביאור ולתוספות  לביתך , שחוץ האנשים  מן

שכניך: כל  מאת ˙ÈËÈÚÓ.אמר: Ï‡אם כי מעט  תשאלי אל
כלים: ˙ÈÚÈÒ.(„)הרבה ‡ÏÓ‰Âתסיעי תמלא , אשר הכלי

ממקומה, האסוך  תזוז  ולא  תחתיה , האחר להעמיד  ממקומה,
לזוז: המעין מדרך ואין כמעין, נעשה האסוך  כי ‰Ì(‰)על

.ÌÈ˘È‚Óעם ממקומה זזה לא  היא  כי הריקים, הכלים את
שאלה :‰ÌÈÏÎ.(Â)האסוך: ÂÎÂ'.אשר ‰˘È‚‰: כולם נתמלאו כבר  אשר ידעה לא ‰˘ÔÓ.כי  „ÂÓÚÈÂ: עוד נשפך היה לא 

(Ê).˙Â:החוב דמי על השמן ‰ÌÂÈ.(Á)בדמי  È‰ÈÂ:שונם אל  אלישע עבר אשר היום בא  לומר : ‚„ÏÂ‰.רצה אשה‡˘‰
ÂÚ.חשובה: È„Ó È‰ÈÂ:'וכו עברו מדי  והלאה, ההוא  È˙Ú„È.(Ë)מיום ‡ ‰‰מהראוי ואין קדוש, איש  שהוא בו אני מכירה

ז''ל  רבותינו ואמרו יחד  אתנו יב)לשבת  האיש :(ברכות מן  יותר  באורחים  מכרת האשה :.ÂÚ בכל תמיד, עלינו עובר הוא אף 
רבות: פעמים יחד  עמנו ישב  ואיך  פה , בואו  ˜È.(È)עת ˙ÈÏÚ:מעולה בנין אבנים, בקיר  בנויה קטנה ˘Ó‰.עליה  ÂÒÈ

לבד : בחדרו  ‰ÌÂÈ.(È‡)להתבודד  È‰ÈÂ:העליה את  עשותה אחרי  שמה, בא אשר  היום  ÂÎÂ'.(È‚)בא  Ó‡עם לדבר רצה  לא 
פנים: אל  פנים ÂÎÂ'.האשה  ˙„Á ‰‰לעשות הגמול ומהו בעבורינו, הזאת הטרחה  עצמך מטרחת שאת בעבור  לומר : רצה

וכו': המלך אל  בעבורך  לדבר  מה דבר לך יש  האם  ÈÓÚ.לך , ÍÂ˙מהם מי ואין משפחתי , בני בתוך  יושבת אני לומר: רצה 
מי : על  ולהתרעם לקבול  לשאצטרך  עמדי, רעה  Ï‰.(È„)עושה ˙Â˘ÚÏ ‰ÓÂכן אם ומהו לגיחזי שאל  מפניו שהלכה אחר 

לה: שאעשה  תלד ‡Ï.הגמול  ואם עוד, תלד  לא הטבע ובדרך  זקן, ואישה  בן , לה  אין  כי  גמול, לה לעשות מקום  יש באמת
רב: לגמול יחשב בן, ידך על

 
(„).Í„Ú: כנגדך.ÈÚÈÒ˙:ממקומה ÍÈ˘.(Ê)תעקרי

זמן:È„Ó.הלואתך : בכל  לומר : רצה בעלה:‡È˘‰.(Ë)מתי,
(È).È˜: כותל.ÌÈ˘Â:שימה עניןÁ„˙.(È‚)מלשון

כמו פחד , מבלי  היא  ואם חזקה, ד)תנועה טז א ויחרדו(שמואל :
לקראתו: העיר זקני
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(Î).Â˘Ù ÂÈ˘ ÂÒ‡Ï זה הוא חבה לשון

י"ח)כמו דוד,(ש"א בנפש נקשרה יהונתן ונפש
שרו  אידי רבי אמר כולם. חבבוהו החלום כשפתר

פוטיפר: היה זה את ÙÈÂ.(Î„)כתיב, הקב"ה
אותם: והרבה הפרה ‡˙(ÁÎ)עמו, ÂÓ ‡ÏÂ

.Â„ שינו ולא במצותיו באו עליהם שצוה המכות
דברו: ˆÌÈÚ„Ù.(Ï)את Ìˆ‡ ı˘ רבי אמר

רובצים  היו מים רובצים שהיו מקום בכל יוחנן
˘ÂÈÏ.(Ó)צפרדעים: ‡ÈÂ Ï‡˘ ישראל שאל

שלוים: הקב"ה לו ויבא ÂÈˆ˙(Ó‡)בשר ÂÎÏ‰
.‰:ציה בארץ הבאר מן נהרות ÈÎ(Ó)הלכו
.ÎÊ עבדו אברהם עם אשר קדשו דבר את הקב"ה

ט"ו)שהבטיחו גדול (בראשית ברכוש יצאו כן ואחרי
הנה: ישובו רביעי ודור

 
(‡Î).ÂÓ˘:ביתו על  אדון  להיות יוסף את שם פרעה
(Î).ÂÒ‡Ïוברצונו בנפשו שריו לאסור רב  ממשל  המשילו

מוחה : ÌÎÁÈ.מבלי ÂÈ˜ÊÂ:פרעה זקני עם  חכמה  למד
(‚Î).‡ÂÈÂ:למצרים ישראל  בא ÌÁ.עי "ז ı‡מצרים הוא 

במ "ש : הדבר וכפל  מחם  אתÙÈÂ.(Î„)הבא והרבה הפרה
מצרים:Â‰ÓÈˆÚÈÂ.עמו: אנשי הם  צריו מן יותר חזקו
(‰Î).ÌÏ ÍÙ‰:עמו את לשנוא מצרים  לב  הפך  המקום 

.ÏÎ˙‰Ï:וערמה רעה מחשבה  בעבדיו ˘ÂÓ(ÊÎ)לחשוב
.Ì:במצרים שמו ואהרן אתÍÈ˘ÁÈÂ.(ÁÎ)משה  החשיך

ÂÓ.הארץ : ‡ÏÂכן צוה  וכאשר ה ' דבר את  מרו לא האותות
באו: וכן ‡Ìˆ.(Ï)היה ı˘:ארצם מימי  באוÈ„Á.ר "ל 

מלכיהם: „.(Ï)בחדרי Ì‰ÈÓ˘‚ Ô˙ ירד הגשם  במקום
Â‰Ï˙.הברד : ארצה ‡˘ אש ותהלך כמ "ש הברד עם  ירד  ובוער מתלהב ט)אש גפנםÍÈÂ.(Ï‚):(שמות עצי הכה  הברד

להם:ÏÈ˜.(Ï„)ותאנתם: מספר  ואין ילק  מין  במ "ש:È˘‡˙.(ÂÏ)וגם  הדבר וכפל מכוחם הבאים בניהם מכל הראשון
(ÊÏ).ÂÈË˘ ÔÈ‡Â:בעונו כושל  מי היה לא  שבטיו בני מצרים:Ì„ÁÙ.(ÁÏ)בכל  על  נפל  ישראל  להיותÍÒÓÏ.(ËÏ)של 

עליהם : הלילה :Â‡˘.סוכך  את  להאיר  אש  עמוד שליו:˘‡Ï.(Ó)פרש  והביא בשר שאל ˘ÌÈÓ.ישראל  ÌÁÏÂ:המן הוא 
(‡Ó).˙ÂÈˆ ÂÎÏ‰:נהר כמו המים הלכו ומדבר ציה ÎÊ.(Ó)במקום ÈÎ:עבדו אברהם  את  הבטיח  אשר קדשו דבר את ה '
(‰Ó).ÂÚ:'וכו חוקיו ישמרו למען  להם ה ' עשה הזאת  הטובה לאבותינו:‰ÈÂÏÏ‰.כל  שעשה  הטובה  על  יה את הללו לזה

 
(Î).Â˘Ùצרי בנפש תתנני אל כמו כז)ברצונו  :(לעיל
(‰Î).ÏÎ˙‰Ïאותו ויתנכלו כמו  וערמה רעה מחשבה  ענין

לו)להמיתו  וסרוב:ÂÓ.(ÁÎ):(בראשית מרוד ˘ı.(Ï)ענין 
הריבוי: עם ההולדה המים:ˆÌÈÚ„Ù.ענין שרץ  הוא

(ÂÏ).ÌÂ‡אונים מרוב  כמו כח  מ)ענין Ï˘ÂÎ.(ÊÏ):(ישעיה
הרבות על גם כן ויאמר הכח  ורפוי התגברות נפילת  ענין

המחיצהÍÒÓÏ.(ËÏ)העוני: גם  ממעל  אשר  הסכך יקרא  כן
הפתח  מסך  ואת כמו  כז)לפנים הלך (שמות בלכתם והענן 

ממעל : סככם ובנוחם  שמן:˘ÂÈÏ.(Ó)לפניהם עוף מין 
(‡Ó).ÂÂÊÈÂ:נטפו(„Ó).ÏÓÚÂכי עמל נקרא האדם  עושר

וביגיעה: רב בעמל  בא
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ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

פי  על הקודמת, למשנה ביאור שהוא עקיבא, רבי של נוסף מאמר מביאה משנתנו

יום. יום מחיי משל

‡e‰– עקיבא רבי –ÔBÚa Ôe˙ Ïk‰ :ÓB‡ ‰È‰ מה כל – »»≈«…»¿≈»
חובו, ממנו לגבות ועתידים בו, ערב האדם בעולמו, לאדם לו שיש

חטאיו. על להענישו ‰ÌÈiÁכלומר Ïk ÏÚ ‰Òet ‰„eˆÓe– ¿»¿»«»««ƒ
שנאמר ממנה, מנוס יב יב יב יב ):):):):ואין טטטט,,,, את ((((קהלת קהלת קהלת קהלת  האדם ידע לא גם "כי

לעת  האדם בני יוקשים כהם רעה... במצודה שנאחזים כדגים עתו
Áe˙t‰רעה". ˙eÁ‰,חפץ שלבו מה כל בה לקבל האדם ויכול – «¬¿»

כרצונו; ותענוגיו מהעולם ליהנות אדם שיכול ÛÈwÓכלומר ÈÂÁ‰Â¿«∆¿»ƒ«ƒ
וזהו  לאלתר, תשלום דורש ואינו בהקפה, אחד לכל נותן הוא –
"ארך  הוא שהקב"ה נדון", העולם "ובטוב הקודמת: במשנה ששנינו

הרחמים; במידת העולם את דן והוא לרשעים, אף ≈¿Ò˜t‰Â¿«ƒאפים"
˙˙Bk „i‰Â ,Áe˙t אבל אפו, ומאריך מקיף הוא שאמנם כלומר – »«¿«»∆∆

מוותר  ואינו מצוא, לעת החוב את לגבות הזכרונות בספר נרשם הכל
דבר; שום ÂÏÈÂ‰על ‡È ˙BÂÏÏ ‰ˆB‰ ÏÎÂ ששנינו מה זה – ¿»»∆ƒ¿»…¿ƒ¿∆

חפשית  בחירה לאדם שניתנה נתונה", "והרשות הקודמת: במשנה
כרצונו, הכל ÌBÈלעשות ÏÎa È„z ÌÈÈÊÁÓ ÌÈ‡ab‰Â,הגובים – ¿««»ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿»

זה  דבר החובות; את לגבות בפעם פעם מדי באים החנווני, שליחי
האדם, על הבאים והחליים היסורים על משל ÔÓהוא ÔÈÚÙÂ¿ƒ¿»ƒƒ

BzÚcÓ Ì„‡‰,חובו את זוכר ואדם שיש את – עליו מצדיק והוא »»»ƒ«¿
דוד שאמר כמו עה עה עה עה ):):):):הדין, קיט קיט קיט קיט ,,,, משפטיך,((((תהליםתהליםתהליםתהלים צדק כי ה' "ידעתי

עניתני", BzÚcÓואמונה ‡lLÂ,"חובו" את שוכח הוא שפעמים – ¿∆…ƒ«¿
שלא  עליו באו היסורים כאילו הקב"ה, של דינו כנגד תגר וקורא

ועוון, חטא מכל ונקי צדיק שהוא עצמו על שחושב לפי ≈¿LÈÂבצדק,
eÎÓÒiM ‰Ó ÏÚ Ì‰Ï,לסמוך מה על הללו ל"גובים" יש אבל – »∆««∆ƒ¿…

הזכרונות, בספר רשום הכל ‡Ó˙שהרי ÔÈc ÔÈc‰Â הקב"ה שאין – ¿«ƒƒ¡∆
אמרו וכן לו, שמגיע ממה יותר א א א א ):):):):גובה גגגג,,,, זרה זרה זרה זרה ,,,, הקב"ה ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  "אין

בטרוניא בא ."בריותיו eÚqÏ„‰עם Ôw˙Ó Ïk‰Â¿«…¿À»«¿»
שגבו  לאחר הבא לעולם חלק להם יש רשעים ובין צדיקים בין –

חובם את שנינו((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).מהם א א א א ):):):):וכן יייי,,,, יש ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ישראל "כל
שנאמר הבא, לעולם חלק כא כא כא כא ):):):):להם סססס,,,, צדיקים ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  כולם "ועמך

ימצא  משל דרך שהאדם "כמו מפרשים: ויש ארץ"...; יירשו לעולם
הנפשות  ימצאו כן ביתו... אל ולהביאו לקנותו בו שטרח ממה סעודתו

הזה..." בעולם שקנו ממה הבא לעולם מוכנת ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).סעודה

ז י ה נ ש מ ר ו א ב

יחוסו חכמתו, בזכות יבנה. חכמי מגדולי היה עזריה בן אלעזר רבי 
   גמליאל רבן את שהעבירו בזמן הנשיאות לכס עלה ועשרו

ורבן  יהושע, רבי שנתפייס לאחר ואף יהושע. ברבי כבוד נהג שלא על מנשיאותו
גמליאל  לרבן נתנו אלא לגמרי, אלעזר רבי את הורידו לא לנשיאותו, הוחזר גמליאל
היום  אותו ב). כז, ברכות (עיין אחת שבת עזריה בן אלעזר ולרבי שבתות, שתי

והרבה  המשנה, בתולדות הוא גדול יום לנשיאות עזריה בן אלעזר רבי שעלה
ולא  עדיות מסכת נשנתה ביום "בו שכן ביום", "בו על בתלמוד מדובר פעמים

הלכה  רבי היתה א). כח, (ברכות פירשוה" שלא המדרש בבית תלויה שהיתה
– רוכלים של לקופה אותו דימה חכמים של שבחם מונה שהיה הנשיא יהודה

אומר  – במשנה שאלו לו, אומר – במקרא שאלו אצלו; נכנס חכם שתלמיד "בזמן
שיצא  כיון לו. אומר – באגדות לו, אומר – בהלכות לו, אומר – במדרש לו,

יח). נתן דרבי (אבות וברכה" טוב מלא הוא מלפניו

‰Bz ÔÈ‡ Ì‡ :ÓB‡ ‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa קרא שלא מי – «ƒ∆¿»»∆¬«¿»≈ƒ≈»
חכמים, תלמידי  שימש ולא שנה ‡ıולא Cc ÔÈ‡ בעל אינו  – ≈∆∆∆∆

הבריות. עם יפה ומתנו משאו ואין ומידות, ‡ıמוסר  Cc ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈∆∆∆∆
הבריות, עם יפה נוהג ואינו טובות מידות בעל שאינו מי –‰Bz ÔÈ‡≈»

מבואר  וכן ידו; על ונמאסת מתחללת התורה שכן לתורתו, ערך אין –
ויטרי: במחזור      לאדם תרבות אין שאם –

בידו. מתקיימת ואינה כלום לו מועילה תורתו אין כשורה, Ì‡ƒלנהוג
‰ÓÎÁ ÔÈ‡,הבורא גדולת להשכיל חכמה בו שאין מי –‰‡È ÔÈ‡ ≈»¿»≈ƒ¿»

וברצונו  שבמחשבתו פי על ואף חטא. יראת לידי להגיע יכול אינו –
מחכמה  ריק שהוא מאחר שלמה, יראה יראתו אין חטא ירא להיות

ששנינו כמו להיזהר, ידע ה ה ה ה ):):):):ולא ב ב ב ב ,,,, חטא".((((למעלה למעלה למעלה למעלה  ירא בור "אין
‰ÓÎÁ ÔÈ‡ ‰‡È ÔÈ‡ Ì‡ את חטא ביראת רואה שאינו מי – ƒ≈ƒ¿»≈»¿»

ששנינו כמו מתקיימת, חכמתו אין החכמה, טטטט):):):):תכלית משנה משנה משנה משנה  ((((בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו

מתקיימת חכמתו אין חטאו, ליראת קודמת שחכמתו כל 
˙Úc ÔÈ‡ ‰Èa ÔÈ‡ Ì‡ הדבר את תופס שאינו מי – ƒ≈ƒ»≈««

לדבר. טעם לתת יודע אינו דבר, מתוך דבר להבין כדי לומד שהוא
‰Èa ÔÈ‡ ˙Úc ÔÈ‡ Ì‡ סימן דבר, של טעמו יודע אינו שאם – ƒ≈««≈ƒ»

הדבר. את כראוי הבין שלא הוא  ו לדבר; טעם שמראה
טעם לו מראה אינו אבל דבר מתוך דבר ידי ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שמבין ועל

"דעת". משיג אדם Bz‰"בינה" ÔÈ‡ ÁÓ˜ ÔÈ‡ Ì‡ שאין מי – ƒ≈∆«≈»
בתורה. לעסוק עליו מיושבת דעתו אין לאכול, לחם ‡ÔÈלו Ì‡ƒ≈

ÁÓ˜ ÔÈ‡ ‰Bz,קמח לו שיהא ראוי אינו בתורה עוסק שאינו מי – »≈∆«
הם. ערך  חסרי תורה בלא –‰e‡שחיים עזריה בן אלעזר רבי –

ÂÈNÚnÓ ‰aÓ B˙ÓÎÁL Ïk :ÓB‡ ‰È‰ ואינו תורה שלומד – »»≈»∆»¿»¿À»ƒ«¬»
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ÂÈLLÂמקיימה, ÔÈaÓ ÂÈÙÚL ÔÏÈ‡Ï ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ¿«∆¿ƒ»∆¬»»¿Àƒ¿»»»
ÔÈËÚeÓ,הענפים הם והחכמות השרשים, הם המצוות מעשי שכן – »ƒ

ÂÈt ÏÚ ezÎÙB‰Â ez˜BÚÂ ‰‡a Áe‰Â מושרש שאינו לפי – ¿»«»»¿¿«¿¿««»»
מתקיימת, חכמתו אין ממעשיו מרובה שחכמתו מי כך כראוי; בקרקע

ט, במשנה לעיל שבארנו יבטח Ó‡pL:כפי אשר הגבר "ארור ∆∆¡«
לבו. יסור ה' ומן זרועו, בשר ושם Úa‰באדם ÚÚk ‰È‰Â¿»»¿«¿»»¬»»

במדבר) הצומח עלים וחשוף בודד BË(כעץ ‡BÈŒÈk ‰‡È ‡GÂ¿ƒ¿∆ƒ»
לטובה), שינוי מרגיש אינו הגשמים בעונת a„na(גם ÌÈÁ ÔÎLÂ¿»«¬≈ƒ«ƒ¿»

במדבר) הלוהט השמש מחום וחרב שמם ÁÏÓ‰(במקום ı‡∆∆¿≈»
מלח) בה זרעו כאילו צמח, כל מוציאה שאינה ˙L"(אדמה ‡GÂ¿≈≈

ישוב). בה B˙ÓÎÁÓ(ואין ÔÈaÓ ÂÈNÚnL Ïk Ï‡ שעיקר – ¬»»∆«¬»¿Àƒ≈»¿»
טובים, מעשים לעשות היא ÔÏÈ‡Ïמגמתו ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ¿«∆¿ƒ»

˙BÁe‰ Ïk elÙ‡L ,ÔÈaÓ ÂÈLLÂ ÔÈËÚeÓ ÂÈÙÚL∆¬»»»ƒ¿»»»¿Àƒ∆¬ƒ»»
BÓB˜nÓ B˙B‡ ˙BÊÈÊÓ ÔÈ‡ ,Ba ˙BLBÂ ˙B‡a ÌÏBÚaL– ∆»»»¿¿≈¿ƒƒ¿

– שמים ביראת מושרש והוא טובים, מעשים בעל שהוא האדם כך
מדעתו, להזיזו יכולות אינן זרות והשפעות דעות »¡∆∆Ó‡pL:שום

בה'... יבטח אשר הגבר ÌÈÓŒÏÚ"ברוך Ïe˙L ıÚk ‰È‰Â¿»»¿≈»««ƒ
ÏeÈŒÏÚÂ(מים ÌÁ,(נחל ‡ÈŒÈk ‰‡È ‡GÂ ,ÂÈLL ÁlLÈ ¿««¿««»»»¿ƒ¿∆ƒ»……

‚‡„È ‡G ˙va ˙Le ,ÔÚ e‰ÏÚ ‰È‰Â המים לו (שמספיקים ¿»»»≈«¬»ƒ¿««…∆ƒ¿»
בנחל), Èt"אשר ˙BNÚÓ LÈÓÈ ‡GÂ.(פירות מלתת יחדל (לא ¿»ƒ≈¬∆ƒ

ח י ה נ ש מ ר ו א ב

רבי  כרבו יהושע. רבי של וגם גמליאל רבן של תלמידו היה חסמא אלעזר רבי
החשבון. ובתורת התכונה בחכמת גדול חכם והיה הטבע בתורת הוא אף עסק יהושע
לרבן  בספינה. מהלכים היו יהושע ורבי גמליאל "רבן מובא: א) י, (הוריות בגמרא
יהושע): לרבי גמליאל (רבן לו אמר וסולת... פת יהושע ולרבי פת היתה גמליאל
שעולה  יש אחד כוכב לו: אמר סולת? גם שהבאת כך כל שתתעכב יודע היית וכי
כל  לו: אמר אותנו. ויתעה יעלה שמא אמרתי: הספנים, את ומתעה שנה לשבעים
שאתה  עד לו: אמר פרנסה)? אחרי (לחזר בספינה יורד ואתה בידך, (חכמה) כך
ורבי  גודגדא בן יוחנן רבי ביבשה: לך שיש תלמידים שני על תמה – עלי תמה
ולא  לאכול פת להם ואין – בים יש טפות כמה לשער שיודעים חיסמא, אלעזר

(ליב  כשעלה בראש. להושיבם דעתו גמליאל) (רבן נתן ללבוש. שלח בגד שה)
לכם  נותן אני ששררה אתם כמדומים להם: אמר ובאו. ושלח, חזר באו. ולא להם

   "לכם נותן אני עבדות –   
     ויקרא) במדרש מסופר "חסמא" כינויו בענין רש"י). –

לפני  ולעבור שמע על לפרוס לו אמרו אחד, למקום פעם בא אלעזר רבי כג): רבה
בו, משבחים שהכל אלעזר רבי הוא זה אמרו: בזה. בקי שאינו להם אמר התיבה.
עקיבא. רבי אצל לו והלך בושה מחמת פניו נתכרכמו "רבי". לו קוראים לחינם
רבי  לימדו המעשה. כל את לו סיפר חולניות? פניך למה עקיבא: רבי לו אמר
עבור  פרס, – שמע על פרוס לו: אמרו מקום. לאותו שוב נזדמן זמן לאחר עקיבא.

אמרו: עבר. : התיבה לו:לפני וקראו אלעזר, רבי (נתחזק) 
חיסמא בן ולא שמו, חיסמא אלעזר רבי – מכאן .   

ÔÈp˜ :ÓB‡ ‡ÓÒÁ ÊÚÏ‡ Èa ובני תורים של העוף קרבנות – «ƒ∆¿»»ƒ¿»≈ƒƒ
שם על "קינין" נקראים כשהם יונה חמורות הלכות בהם ויש צפור;

שלמה  ומסכת בחטאת; עולה או בנדבה חובה כגון בזה, זה מתערבים
אלו. בדינים העוסקת "קינין", מסכת קדשים, סדר בסוף ≈¿ÈÁ˙Ùeƒהיא

‰c שתחזור עד לשמור וצריכה וסתה שאבדה נידה אשה דיני – ƒ»
נידתה א א א א ),),),),לפתח ב ב ב ב ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין משנה משנה משנה משנה  וחשבונות ((((עייןעייןעייןעיין חמורים עניינים כאן ויש

‰BÎÏ˙מסובכים, ÈÙeb Ô‰ Ô‰ בתורה ויסודיות עיקריות הלכות – ≈≈≈¬»
פה. חכמת BÙe˜z˙שבעל היינו השנה, תקופות ארבע חשבון – ¿

(אסטרונומיה), וההנדסה,B‡ÈËn‚Â˙התכונה החשבונות חכמת – ¿ƒ«¿¿»
tt‰ÓÎÁÏ ˙B‡ כדי הסעודה לפני שבאות הפרפראות כמו – «¿¿»«»¿»

הסעודה, עיקר ואינו סעודה, לקינוח – לאחריה או התיאבון, את לגרות
הן  ומסייעות לה, טפלות אלא החכמה עיקר אינן הללו החכמות כך
אלעזר  רבי "נתכוון המאירי: לפי – התורה. חכמת להבנת אמנם
להיכנס  לו ראוי שאין בקצרה, לו ורמז בלימודו... האדם את להדריך
לומר: רוצה ויין, בשר כרסו שימלא עד והאלהיות הטבעיות בחכמות
"קינין  תפס והוא פה). ושבעל שבכתב (תורה והתלמוד התורה חכמת
קדשים, סדר בסוף – קינין האחרונים: בסדרים שהם נידה" ופתחי
התלמוד  כל תחילה שילמד לו שראוי לומר: טהרות, סדר בסוף – ונידה
יתחיל  התלמוד, בחכמת עצמו שישלים ואחר סוף... ועד מתחילה
הלימודיות: החכמות הן האחרות לחכמות והמבוא האחרות. בחכמות
לחכמות  יבוא ומהן והשיעור, והתשבורת והמספר התכונה חכמת

למבינים". שנודע כמו והאלהיות, הטבעיות

א ה נ ש מ ר ו א ב

  לא להוראה, וראוי בתורה גדול שהיה פי על ואף זומא. בן שמעון הוא
יבנה לחכמי תלמיד ימיו כל ונשאר "רבי" בשם להיקרא לסמיכה הגיע 

    ביחוד גדול היה כוחו אביו. שם על אותו קוראים היו – מכאן
המשנה  מפורסמת והרי בכתוב. ההלכות מקור את להוכיח המקראות, במדרש
זכיתי  ולא שנה שבעים כבן אני הרי עזריה: בן אלעזר רבי "אמר ה): א, (ברכות
"למען  ג): טז, (דברים שנאמר זומא, בן שדרשה עד בלילות מצרים יציאת שתיאמר
הלילות" – חייך ימי כל הימים, – חייך ימי חייך; ימי כל צאתך יום את תזכור

לפרדס שנכנסו הארבעה עם נמנה הוא  "ונפגע "הציץ והוא ,
       להגדיר בא הוא שבמשנתנו במאמרו

אמר: הנביא ירמיה שכן ומכובד; עשיר גבור, חכם, המושגים: את חיובית מבחינה
בעשרו; העשיר יתהלל ואל בגבורתו, הגיבור יתהלל אל בחכמתו, חכם יתהלל "אל
ה'" נאום חפצתי באלה כי אותי... וידוע השכל המתהלל, יתהלל בזאת אם כי
לאדם  לו שראוי ועושר גבורה חכמה, שיש ללמד, זומא בן ובא כב); ט, (ירמיה

אותי" וידוע "השכל בכלל שהם לפי בהם, להתהלל   
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ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

פי  על הקודמת, למשנה ביאור שהוא עקיבא, רבי של נוסף מאמר מביאה משנתנו

יום. יום מחיי משל

‡e‰– עקיבא רבי –ÔBÚa Ôe˙ Ïk‰ :ÓB‡ ‰È‰ מה כל – »»≈«…»¿≈»
חובו, ממנו לגבות ועתידים בו, ערב האדם בעולמו, לאדם לו שיש

חטאיו. על להענישו ‰ÌÈiÁכלומר Ïk ÏÚ ‰Òet ‰„eˆÓe– ¿»¿»«»««ƒ
שנאמר ממנה, מנוס יב יב יב יב ):):):):ואין טטטט,,,, את ((((קהלת קהלת קהלת קהלת  האדם ידע לא גם "כי

לעת  האדם בני יוקשים כהם רעה... במצודה שנאחזים כדגים עתו
Áe˙t‰רעה". ˙eÁ‰,חפץ שלבו מה כל בה לקבל האדם ויכול – «¬¿»

כרצונו; ותענוגיו מהעולם ליהנות אדם שיכול ÛÈwÓכלומר ÈÂÁ‰Â¿«∆¿»ƒ«ƒ
וזהו  לאלתר, תשלום דורש ואינו בהקפה, אחד לכל נותן הוא –
"ארך  הוא שהקב"ה נדון", העולם "ובטוב הקודמת: במשנה ששנינו

הרחמים; במידת העולם את דן והוא לרשעים, אף ≈¿Ò˜t‰Â¿«ƒאפים"
˙˙Bk „i‰Â ,Áe˙t אבל אפו, ומאריך מקיף הוא שאמנם כלומר – »«¿«»∆∆

מוותר  ואינו מצוא, לעת החוב את לגבות הזכרונות בספר נרשם הכל
דבר; שום ÂÏÈÂ‰על ‡È ˙BÂÏÏ ‰ˆB‰ ÏÎÂ ששנינו מה זה – ¿»»∆ƒ¿»…¿ƒ¿∆

חפשית  בחירה לאדם שניתנה נתונה", "והרשות הקודמת: במשנה
כרצונו, הכל ÌBÈלעשות ÏÎa È„z ÌÈÈÊÁÓ ÌÈ‡ab‰Â,הגובים – ¿««»ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿»

זה  דבר החובות; את לגבות בפעם פעם מדי באים החנווני, שליחי
האדם, על הבאים והחליים היסורים על משל ÔÓהוא ÔÈÚÙÂ¿ƒ¿»ƒƒ

BzÚcÓ Ì„‡‰,חובו את זוכר ואדם שיש את – עליו מצדיק והוא »»»ƒ«¿
דוד שאמר כמו עה עה עה עה ):):):):הדין, קיט קיט קיט קיט ,,,, משפטיך,((((תהליםתהליםתהליםתהלים צדק כי ה' "ידעתי

עניתני", BzÚcÓואמונה ‡lLÂ,"חובו" את שוכח הוא שפעמים – ¿∆…ƒ«¿
שלא  עליו באו היסורים כאילו הקב"ה, של דינו כנגד תגר וקורא

ועוון, חטא מכל ונקי צדיק שהוא עצמו על שחושב לפי ≈¿LÈÂבצדק,
eÎÓÒiM ‰Ó ÏÚ Ì‰Ï,לסמוך מה על הללו ל"גובים" יש אבל – »∆««∆ƒ¿…

הזכרונות, בספר רשום הכל ‡Ó˙שהרי ÔÈc ÔÈc‰Â הקב"ה שאין – ¿«ƒƒ¡∆
אמרו וכן לו, שמגיע ממה יותר א א א א ):):):):גובה גגגג,,,, זרה זרה זרה זרה ,,,, הקב"ה ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  "אין

בטרוניא בא ."בריותיו eÚqÏ„‰עם Ôw˙Ó Ïk‰Â¿«…¿À»«¿»
שגבו  לאחר הבא לעולם חלק להם יש רשעים ובין צדיקים בין –

חובם את שנינו((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).מהם א א א א ):):):):וכן יייי,,,, יש ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ישראל "כל
שנאמר הבא, לעולם חלק כא כא כא כא ):):):):להם סססס,,,, צדיקים ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  כולם "ועמך

ימצא  משל דרך שהאדם "כמו מפרשים: ויש ארץ"...; יירשו לעולם
הנפשות  ימצאו כן ביתו... אל ולהביאו לקנותו בו שטרח ממה סעודתו

הזה..." בעולם שקנו ממה הבא לעולם מוכנת ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).סעודה

ז י ה נ ש מ ר ו א ב

יחוסו חכמתו, בזכות יבנה. חכמי מגדולי היה עזריה בן אלעזר רבי 
   גמליאל רבן את שהעבירו בזמן הנשיאות לכס עלה ועשרו

ורבן  יהושע, רבי שנתפייס לאחר ואף יהושע. ברבי כבוד נהג שלא על מנשיאותו
גמליאל  לרבן נתנו אלא לגמרי, אלעזר רבי את הורידו לא לנשיאותו, הוחזר גמליאל
היום  אותו ב). כז, ברכות (עיין אחת שבת עזריה בן אלעזר ולרבי שבתות, שתי

והרבה  המשנה, בתולדות הוא גדול יום לנשיאות עזריה בן אלעזר רבי שעלה
ולא  עדיות מסכת נשנתה ביום "בו שכן ביום", "בו על בתלמוד מדובר פעמים

הלכה  רבי היתה א). כח, (ברכות פירשוה" שלא המדרש בבית תלויה שהיתה
– רוכלים של לקופה אותו דימה חכמים של שבחם מונה שהיה הנשיא יהודה

אומר  – במשנה שאלו לו, אומר – במקרא שאלו אצלו; נכנס חכם שתלמיד "בזמן
שיצא  כיון לו. אומר – באגדות לו, אומר – בהלכות לו, אומר – במדרש לו,

יח). נתן דרבי (אבות וברכה" טוב מלא הוא מלפניו

‰Bz ÔÈ‡ Ì‡ :ÓB‡ ‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa קרא שלא מי – «ƒ∆¿»»∆¬«¿»≈ƒ≈»
חכמים, תלמידי  שימש ולא שנה ‡ıולא Cc ÔÈ‡ בעל אינו  – ≈∆∆∆∆

הבריות. עם יפה ומתנו משאו ואין ומידות, ‡ıמוסר  Cc ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈∆∆∆∆
הבריות, עם יפה נוהג ואינו טובות מידות בעל שאינו מי –‰Bz ÔÈ‡≈»

מבואר  וכן ידו; על ונמאסת מתחללת התורה שכן לתורתו, ערך אין –
ויטרי: במחזור      לאדם תרבות אין שאם –

בידו. מתקיימת ואינה כלום לו מועילה תורתו אין כשורה, Ì‡ƒלנהוג
‰ÓÎÁ ÔÈ‡,הבורא גדולת להשכיל חכמה בו שאין מי –‰‡È ÔÈ‡ ≈»¿»≈ƒ¿»

וברצונו  שבמחשבתו פי על ואף חטא. יראת לידי להגיע יכול אינו –
מחכמה  ריק שהוא מאחר שלמה, יראה יראתו אין חטא ירא להיות

ששנינו כמו להיזהר, ידע ה ה ה ה ):):):):ולא ב ב ב ב ,,,, חטא".((((למעלה למעלה למעלה למעלה  ירא בור "אין
‰ÓÎÁ ÔÈ‡ ‰‡È ÔÈ‡ Ì‡ את חטא ביראת רואה שאינו מי – ƒ≈ƒ¿»≈»¿»

ששנינו כמו מתקיימת, חכמתו אין החכמה, טטטט):):):):תכלית משנה משנה משנה משנה  ((((בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו

מתקיימת חכמתו אין חטאו, ליראת קודמת שחכמתו כל 
˙Úc ÔÈ‡ ‰Èa ÔÈ‡ Ì‡ הדבר את תופס שאינו מי – ƒ≈ƒ»≈««

לדבר. טעם לתת יודע אינו דבר, מתוך דבר להבין כדי לומד שהוא
‰Èa ÔÈ‡ ˙Úc ÔÈ‡ Ì‡ סימן דבר, של טעמו יודע אינו שאם – ƒ≈««≈ƒ»

הדבר. את כראוי הבין שלא הוא  ו לדבר; טעם שמראה
טעם לו מראה אינו אבל דבר מתוך דבר ידי ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שמבין ועל

"דעת". משיג אדם Bz‰"בינה" ÔÈ‡ ÁÓ˜ ÔÈ‡ Ì‡ שאין מי – ƒ≈∆«≈»
בתורה. לעסוק עליו מיושבת דעתו אין לאכול, לחם ‡ÔÈלו Ì‡ƒ≈

ÁÓ˜ ÔÈ‡ ‰Bz,קמח לו שיהא ראוי אינו בתורה עוסק שאינו מי – »≈∆«
הם. ערך  חסרי תורה בלא –‰e‡שחיים עזריה בן אלעזר רבי –

ÂÈNÚnÓ ‰aÓ B˙ÓÎÁL Ïk :ÓB‡ ‰È‰ ואינו תורה שלומד – »»≈»∆»¿»¿À»ƒ«¬»
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ÂÈLLÂמקיימה, ÔÈaÓ ÂÈÙÚL ÔÏÈ‡Ï ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ¿«∆¿ƒ»∆¬»»¿Àƒ¿»»»
ÔÈËÚeÓ,הענפים הם והחכמות השרשים, הם המצוות מעשי שכן – »ƒ

ÂÈt ÏÚ ezÎÙB‰Â ez˜BÚÂ ‰‡a Áe‰Â מושרש שאינו לפי – ¿»«»»¿¿«¿¿««»»
מתקיימת, חכמתו אין ממעשיו מרובה שחכמתו מי כך כראוי; בקרקע

ט, במשנה לעיל שבארנו יבטח Ó‡pL:כפי אשר הגבר "ארור ∆∆¡«
לבו. יסור ה' ומן זרועו, בשר ושם Úa‰באדם ÚÚk ‰È‰Â¿»»¿«¿»»¬»»

במדבר) הצומח עלים וחשוף בודד BË(כעץ ‡BÈŒÈk ‰‡È ‡GÂ¿ƒ¿∆ƒ»
לטובה), שינוי מרגיש אינו הגשמים בעונת a„na(גם ÌÈÁ ÔÎLÂ¿»«¬≈ƒ«ƒ¿»

במדבר) הלוהט השמש מחום וחרב שמם ÁÏÓ‰(במקום ı‡∆∆¿≈»
מלח) בה זרעו כאילו צמח, כל מוציאה שאינה ˙L"(אדמה ‡GÂ¿≈≈

ישוב). בה B˙ÓÎÁÓ(ואין ÔÈaÓ ÂÈNÚnL Ïk Ï‡ שעיקר – ¬»»∆«¬»¿Àƒ≈»¿»
טובים, מעשים לעשות היא ÔÏÈ‡Ïמגמתו ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ¿«∆¿ƒ»

˙BÁe‰ Ïk elÙ‡L ,ÔÈaÓ ÂÈLLÂ ÔÈËÚeÓ ÂÈÙÚL∆¬»»»ƒ¿»»»¿Àƒ∆¬ƒ»»
BÓB˜nÓ B˙B‡ ˙BÊÈÊÓ ÔÈ‡ ,Ba ˙BLBÂ ˙B‡a ÌÏBÚaL– ∆»»»¿¿≈¿ƒƒ¿

– שמים ביראת מושרש והוא טובים, מעשים בעל שהוא האדם כך
מדעתו, להזיזו יכולות אינן זרות והשפעות דעות »¡∆∆Ó‡pL:שום

בה'... יבטח אשר הגבר ÌÈÓŒÏÚ"ברוך Ïe˙L ıÚk ‰È‰Â¿»»¿≈»««ƒ
ÏeÈŒÏÚÂ(מים ÌÁ,(נחל ‡ÈŒÈk ‰‡È ‡GÂ ,ÂÈLL ÁlLÈ ¿««¿««»»»¿ƒ¿∆ƒ»……

‚‡„È ‡G ˙va ˙Le ,ÔÚ e‰ÏÚ ‰È‰Â המים לו (שמספיקים ¿»»»≈«¬»ƒ¿««…∆ƒ¿»
בנחל), Èt"אשר ˙BNÚÓ LÈÓÈ ‡GÂ.(פירות מלתת יחדל (לא ¿»ƒ≈¬∆ƒ

ח י ה נ ש מ ר ו א ב

רבי  כרבו יהושע. רבי של וגם גמליאל רבן של תלמידו היה חסמא אלעזר רבי
החשבון. ובתורת התכונה בחכמת גדול חכם והיה הטבע בתורת הוא אף עסק יהושע
לרבן  בספינה. מהלכים היו יהושע ורבי גמליאל "רבן מובא: א) י, (הוריות בגמרא
יהושע): לרבי גמליאל (רבן לו אמר וסולת... פת יהושע ולרבי פת היתה גמליאל
שעולה  יש אחד כוכב לו: אמר סולת? גם שהבאת כך כל שתתעכב יודע היית וכי
כל  לו: אמר אותנו. ויתעה יעלה שמא אמרתי: הספנים, את ומתעה שנה לשבעים
שאתה  עד לו: אמר פרנסה)? אחרי (לחזר בספינה יורד ואתה בידך, (חכמה) כך
ורבי  גודגדא בן יוחנן רבי ביבשה: לך שיש תלמידים שני על תמה – עלי תמה
ולא  לאכול פת להם ואין – בים יש טפות כמה לשער שיודעים חיסמא, אלעזר

(ליב  כשעלה בראש. להושיבם דעתו גמליאל) (רבן נתן ללבוש. שלח בגד שה)
לכם  נותן אני ששררה אתם כמדומים להם: אמר ובאו. ושלח, חזר באו. ולא להם

   "לכם נותן אני עבדות –   
     ויקרא) במדרש מסופר "חסמא" כינויו בענין רש"י). –

לפני  ולעבור שמע על לפרוס לו אמרו אחד, למקום פעם בא אלעזר רבי כג): רבה
בו, משבחים שהכל אלעזר רבי הוא זה אמרו: בזה. בקי שאינו להם אמר התיבה.
עקיבא. רבי אצל לו והלך בושה מחמת פניו נתכרכמו "רבי". לו קוראים לחינם
רבי  לימדו המעשה. כל את לו סיפר חולניות? פניך למה עקיבא: רבי לו אמר
עבור  פרס, – שמע על פרוס לו: אמרו מקום. לאותו שוב נזדמן זמן לאחר עקיבא.

אמרו: עבר. : התיבה לו:לפני וקראו אלעזר, רבי (נתחזק) 
חיסמא בן ולא שמו, חיסמא אלעזר רבי – מכאן .   

ÔÈp˜ :ÓB‡ ‡ÓÒÁ ÊÚÏ‡ Èa ובני תורים של העוף קרבנות – «ƒ∆¿»»ƒ¿»≈ƒƒ
שם על "קינין" נקראים כשהם יונה חמורות הלכות בהם ויש צפור;

שלמה  ומסכת בחטאת; עולה או בנדבה חובה כגון בזה, זה מתערבים
אלו. בדינים העוסקת "קינין", מסכת קדשים, סדר בסוף ≈¿ÈÁ˙Ùeƒהיא

‰c שתחזור עד לשמור וצריכה וסתה שאבדה נידה אשה דיני – ƒ»
נידתה א א א א ),),),),לפתח ב ב ב ב ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין משנה משנה משנה משנה  וחשבונות ((((עייןעייןעייןעיין חמורים עניינים כאן ויש

‰BÎÏ˙מסובכים, ÈÙeb Ô‰ Ô‰ בתורה ויסודיות עיקריות הלכות – ≈≈≈¬»
פה. חכמת BÙe˜z˙שבעל היינו השנה, תקופות ארבע חשבון – ¿

(אסטרונומיה), וההנדסה,B‡ÈËn‚Â˙התכונה החשבונות חכמת – ¿ƒ«¿¿»
tt‰ÓÎÁÏ ˙B‡ כדי הסעודה לפני שבאות הפרפראות כמו – «¿¿»«»¿»

הסעודה, עיקר ואינו סעודה, לקינוח – לאחריה או התיאבון, את לגרות
הן  ומסייעות לה, טפלות אלא החכמה עיקר אינן הללו החכמות כך
אלעזר  רבי "נתכוון המאירי: לפי – התורה. חכמת להבנת אמנם
להיכנס  לו ראוי שאין בקצרה, לו ורמז בלימודו... האדם את להדריך
לומר: רוצה ויין, בשר כרסו שימלא עד והאלהיות הטבעיות בחכמות
"קינין  תפס והוא פה). ושבעל שבכתב (תורה והתלמוד התורה חכמת
קדשים, סדר בסוף – קינין האחרונים: בסדרים שהם נידה" ופתחי
התלמוד  כל תחילה שילמד לו שראוי לומר: טהרות, סדר בסוף – ונידה
יתחיל  התלמוד, בחכמת עצמו שישלים ואחר סוף... ועד מתחילה
הלימודיות: החכמות הן האחרות לחכמות והמבוא האחרות. בחכמות
לחכמות  יבוא ומהן והשיעור, והתשבורת והמספר התכונה חכמת

למבינים". שנודע כמו והאלהיות, הטבעיות

א ה נ ש מ ר ו א ב

  לא להוראה, וראוי בתורה גדול שהיה פי על ואף זומא. בן שמעון הוא
יבנה לחכמי תלמיד ימיו כל ונשאר "רבי" בשם להיקרא לסמיכה הגיע 

    ביחוד גדול היה כוחו אביו. שם על אותו קוראים היו – מכאן
המשנה  מפורסמת והרי בכתוב. ההלכות מקור את להוכיח המקראות, במדרש
זכיתי  ולא שנה שבעים כבן אני הרי עזריה: בן אלעזר רבי "אמר ה): א, (ברכות
"למען  ג): טז, (דברים שנאמר זומא, בן שדרשה עד בלילות מצרים יציאת שתיאמר
הלילות" – חייך ימי כל הימים, – חייך ימי חייך; ימי כל צאתך יום את תזכור

לפרדס שנכנסו הארבעה עם נמנה הוא  "ונפגע "הציץ והוא ,
       להגדיר בא הוא שבמשנתנו במאמרו

אמר: הנביא ירמיה שכן ומכובד; עשיר גבור, חכם, המושגים: את חיובית מבחינה
בעשרו; העשיר יתהלל ואל בגבורתו, הגיבור יתהלל אל בחכמתו, חכם יתהלל "אל
ה'" נאום חפצתי באלה כי אותי... וידוע השכל המתהלל, יתהלל בזאת אם כי
לאדם  לו שראוי ועושר גבורה חכמה, שיש ללמד, זומא בן ובא כב); ט, (ירמיה

אותי" וידוע "השכל בכלל שהם לפי בהם, להתהלל   
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שיבואר. כפי הכבוד, ענין את הוסיף ועוד

?ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ :ÓB‡ ‡ÓBÊ Ôa?בחכמתו להתהלל הראוי – ∆»≈≈∆»»
Ì„‡ ÏkÓ „ÓBl‰ והוא בחכמה, ממנו גדול כשאינו ואפילו – «≈ƒ»»»

מתבייש  ואינו תורה, בני שהם מקום בכל ונכנס ודוחק ולומד, הולך
מן ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).). ולומד כבודו על חס שאינו שכיון מבואר, ובברטנורא

להתייהר  ולא שמים, לשם היא שחכמתו הדברים ניכרים הקטנים,
בחכמתו, להתהלל ויכול "חכם" להיקרא ראוי כזה אדם בה; ולהתפאר

בו, מתקיימת המלך:Ó‡pLשהיא בדוד –È„nÏÓŒÏkÓ" ∆∆¡«ƒ»¿«¿«
"ÈzÏkN‰מכל" תורה לומד הייתי כלומר: מן – ואפילו מלמדי", ƒ¿«¿ƒ

עדותיך  "כי הפסוק: של וסופו לכבודי; חושש הייתי ולא ממני הקטנים
היתה  שיחתי שכל כיון שמים, לשם היתה כוונתי שכל – לי" שיחה

טוב טוב טוב טוב ").").").").בתורה יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  Bab?((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; e‰ÊÈ‡ שיתהלל שראוי – ≈∆ƒ
BˆÈבגבורתו? ˙‡ LBk‰ לבו ושרירות לתאוותו נכנע שאינו – «≈∆ƒ¿

ברוחו, שולט BabÓוהוא ÌÈt‡ C‡ BË" :Ó‡pL המאריך – ∆∆¡«∆∆««ƒƒƒ
מלחמה; מגבור וחשוב הוא טוב נקמתו, לנקום ממהר ואינו אפו

"ÈÚ „ÎlÓ BÁea ÏLÓe ולעצור ברוחו לשלוט שיודע מי – ≈¿ƒ…≈ƒ
ארך  טוב מבואר: ובברטנורא עיר. הכובש מגבור גדול ערכו כעסו,
טוב  ברוחו מושל וכן היצר, כיבוש של הנפש גבורת  מצד הבא אפים
האנשים  לידו ובאו עיר שכבש מלך כגון עיר, לוכד מצד בא כשהוא

הורגם. ואינו ברוחו מושל והוא בו, ÊÈ‡?ÈLÚשמרדו e‰ הראוי – ≈∆»ƒ
בעשרו? להתהלל B˜ÏÁaלו ÁÓO‰ שיש במה מסתפק שהוא – «»≈«¿∆¿

העושר, אחר רודף ואינו ˙‡ÏÎלו, Èk EÈtk ÚÈ‚È" :Ó‡pL– ∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈
להתעשר, כדי שונות בדרכים הון לאסוף להוט תהא ∆¿»‡EÈLולא

‰f‰ ÌÏBÚa "EÈL‡" ;"CÏ BËÂ,לבריות תצטרך שלא – ¿»«¿∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ BËÂ".וחמס גזל לידי תבוא שלא –e‰ÊÈ‡ ¿»»»«»≈∆

?„aÎÓ גבורה חכמה המידות, שלש את זומא בן שמנה לאחר – ¿À»
ואף  ואדם, אֿלהים בעיני מעצמו נכבד הריהו בהם שהזוכה ועושר,
יעשה  מה ללמד, הוסיף בעבורם, לפעמים יכבדוהו לא הבריות אם

לכבודו ? ראוי ויהא שלם בלב יכבדוהו שהבריות כדי ≈»¿»‰aÎÓ„אדם
˙Bia‰ מכבד,‡˙ הוא עצמו את חברו, את המכבד כי –:Ó‡pL ∆«¿ƒ∆∆¡«

„aÎ‡ È„aÎÓŒÈk",אדם לבני וחומר וקל בהקב"ה, הוא המדובר – ƒ¿«¿«¬«≈
מכבד  הריהו לכבודו, אלא נבראו לא בריותיו שכל הקב"ה, מה שכן

ודם. לבשר וחומר קל מכבדיו, el˜È"את ÈÊe שיהיו מאליהם, – …«≈»
ערכם. וקלות שפלותם מתוך בזויים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שמעון  הגיע ולא תלמיד ימיו כל נשאר זומא, בן שמעון כחברו הוא אף ,

יהושע  רבי של תלמידו היה להוראה. וראוי בתורה גדול שהיה פי על אף לסמיכה,

נשא  שלא לו גרמה בתורה הגדולה שקידתו עקיבא. לרבי חבר ותלמיד חנניה, בן

עוסק  שאינו מי "כל מובא: ב) סג, (יבמות בגמרא חייו. ימי כל פנוי ונשאר אשה

לבן  לו אמרו הדמות. וממעט דמים שופך כאילו אומר: עזאי בן ורביה, בפריה

דורש  נאה ואתה דורש; נאה ואין מקיים נאה מקיים; ונאה דורש נאה יש עזאי:
ומה  עזאי: בן להם אמר מקיים! נאה אפשר ואין בתורה; חשקה ונפשי אעשה

עזאי  בן לו אירס א) סג, (כתובות האגדה לפי אחרים". ידי על שיתקיים לעולם

התנתה  – אביה עקיבא רבי עם רחל כאמה – היא שגם עקיבא, רבי של בתו את

ופירש  נשאה אומרים: ויש נשאה. לא לבסוף אבל לתורה. עצמו שיקדיש עמו,

והיה  הנסתר, בחכמת הוא אף עסק זומא, בן כחברו עזאי, בן ב). ד, (סוטה ממנה

ל"פרדס" שנכנסו הארבעה מן אחד     
היה  ששם בטבריה, היה הקבוע מושבו מקום ומת". "הציץ שהוא עליו ומסופר

עזאי  כבן הריני רבא: "אמר מובא: א) כט, (ערובין בגמרא ברבים. תורה מרביץ

טבריא" בשוקי          
           שבמשנתנו במאמרו רש"י).

העבירה. מן ובורח למצוה רץ אדם שיהא עזאי, בן מזהיר

‰l˜ ‰ÂˆÓÏ ı ÈÂ‰ :ÓB‡ È‡fÚ Ôa שהיא מצוה אפילו – ∆««≈¡≈»¿ƒ¿»«»
ובשמחה, בזריזות לקיימה רץ הווי בעיניך, קלה «¬»¿eÓÁk‰נראית

זו תיבה גורסים שאין נוסחאות יש טוב טוב טוב טוב ").").").").– יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  »≈ÁBe((((עייןעייןעייןעיין
‰Ú‰ ÔÓ בורח הווי בעיניך, קלה נראית שהיא עבירה אפילו – ƒ»¬≈»

ממנה ויטרי ויטרי ויטרי ויטרי ).).).).ומתרחק "קלה"((((מחזור מחזור מחזור מחזור  התנא נקט שלא מפרשים, ויש
ששנינו  שזה לפי לעבירה, ביחס לא אבל בלבד, למצוה ביחס אלא
קלות  כולן הן והעבירות לעשותה, האדם על קלה שהיא היינו "קלה",
לומר: שייך לא הלכך לאדם; הן הנאה שרובן לעשותן, האדם על

הקלה" העבירה חיים חיים חיים חיים ");");");");"מן """"דרךדרךדרךדרך בשםבשםבשםבשם טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום «¿ÂˆnL∆ƒ‰("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
‰ÂˆÓ ˙Bb לעשות ידה על מתעורר הריהו אחת מצוה העושה – ∆∆ƒ¿»

מצוות, Ú‰עוד ˙Bb ‰ÚÂ הריהו אחת, עבירה והעושה – «¬≈»∆∆¬≈»
לו:נמש  אומר היום הרע, יצר של דרכו שכך אחרות, עבירות אחרי ך

זרה עבודה שעובד עד כך, עשה – ולמחר כך, בבבב););););עשה קהקהקהקה,,,, ((((שבת שבת שבת שבת 

הפסוק על דרשו א א א א ):):):):וכן א א א א ,,,, בעצת ((((תהליםתהליםתהליםתהלים הלך לא אשר האיש "אשרי
מאחר  וכי – ישב" לא לצים ובמושב עמד לא חטאים ובדרך רשעים,
שלא  ומאחר ישב? היכן עמד, שלא ומאחר עמד? היכן הלך, שלא
עמד, ואם לעמוד; סופו הלך, שאם לך: לומר אלא – לץ? היכן ישב,

ללוץ סופו ישב, ואם לישב; ב ב ב ב ).).).).סופו יחיחיחיח,,,, זרה זרה זרה זרה  אמרו ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  ובמדרש

   

     

      
                 

    

                       
                      

                   
  

                       


 

ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ):):):): על ((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  אלא בשוגג, שעשה עבירה על אדם יצר "לא
מצוה  על אדם ישמח ולא במזיד; אפילו שיחטא פתח לו שנפתח
מצוה  שכן לידו, לבוא עתידות הרבה שמצוות על אלא לידו, שבאה

ועוד: עבירה". גוררת ועבירה מצוה ÂˆÓ‰גוררת ‰ÂˆÓ ÎOL– ∆¿«ƒ¿»ƒ¿»
מסייעים  השמים שמן כלומר אחרת, מצוה עשיית הוא מצוה של שכרה
לו  לתת כדי מצוה, עוד לעשות שיוסיף אחת, מצוה שעשה מי ביד

שתיהן על Ú‰((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שכר ‰Ú ÎNe עונשה כלומר – ¿«¬≈»¬≈»
ב"תוספות  ומבואר עבירה; עוד לעבור מוסיף שהוא הוא, עבירה של

טוב" יונהיונהיונהיונה),),),),יום רבנו רבנו רבנו רבנו  אבל ((((בשםבשםבשםבשם הרע, טבעו ביד מניחו יתברך שהשם
שאמרו כמו לכך, השמים מן שיסייעוהו ב ב ב ב ):):):):לא לחלחלחלח,,,, ליטמא ((((יומא יומא יומא יומא  "בא

מוכר  שהיה לאדם משל אותו... מסייעין – ליטהר בא לו; פותחין –
ואפרסמון נפט  לו אומר – נפט למדוד (הלוקח) בא

לעצמך אתה מדוד (המוכר):   אפרסמון למדוד בא
אני  שנתבסם כדי עמך, שאמדוד עד לי המתן (המוכר): לו אומר –

אחר: פירוש ואתה".   משתכר שאדם מה שכל –
בפני למצוה לו נחשב המצוה, בעשיית נוטל ומתענג והוא עצמה,

בעשייתה; שנהנה וההנאה העונג ועל שעשה המצוה על שכר
 ,העבירה בעשיית לאדם לו שמגעת וההנאה השכר –

ועל  שעשה העבירה על לוקה והוא עצמה בפני כעבירה לו נחשב
בעשייתה שמקבל וההנאה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השכר

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ראוי  בעולם אדם שכל מלמדנו, הוא בו עזאי, בן של נוסף מאמר מביאה משנתנו

על  עזאי בן של הרעיוני היסוד ערך. בעל הוא בעולם דבר וכל כבוד, של ליחס

כמוך" לרעך "ואהבת ד): ט, (נדרים בירושלמי מוצאים אנו אדם כל של חשיבותו

ספר  "זה אומר: עזאי בן בתורה. גדול כלל זה אומר: עקיבא –רבי יח) יט, (ויקרא

לסופו  עזאי בן של כוונתו מזה". גדול כלל זה – א) ה, (בראשית אדם" תולדות

נברא  שהאדם הרעיון כלומר: אותו", עשה אֿלהים "בדמות פסוק: אותו של

"ואהבת  המצוה מן גדול יותר מוסריֿחברתי יסוד הוא וצלמו אֿלהים בדמות

כבוד  על אבל כבודו, על ולמחול עצמו את להשפיל אדם שיכול כמוך", לרעך

תאמר: "שלא כד): א, רבה (בראשית במדרש מבואר וכן למחול; בידו אין חברו

עשית  אם – עמי חברי יתקלל ונתקללתי, הואיל עמי: חברי יתבזה ונתבזיתי הואיל

אותו". עשה אֿלהים "בדמות מבזה, אתה למי דע כן,

‡e‰– עזאי ‡„Ì–בן ÏÎÏ Êa È‰z Ï‡ :ÓB‡ ‰È‰ לשום – »»≈«¿ƒ»¿»»»
שלמה אמר וכן יב יב יב יב ):):):):אדם; יא יא יא יא ,,,, ואמרו ((((משלימשלימשלימשלי לב"; חסר לרעהו "בז

ה ה ה ה ):):):):חכמינו רבה רבה רבה רבה  ארץ ארץ ארץ ארץ  כליסטים,((((דרךדרךדרךדרך לפניך אדם בני כל יהיו "לעולם
גמליאל"והווי כרבן   ‚ÈÏÙÓ È‰z Ï‡Â¿«¿ƒ«¿ƒ

מרחיק, תהא אל –c ÏÎÏ דבר שום על תחשוב שלא כלומר – ¿»»»
שאמרו כמו בו, צורך לעולם ואין מיותר חחחח):):):):שהוא ה ה ה ה ,,,, רבה רבה רבה רבה  ((((קהלת קהלת קהלת קהלת 

זבובים, כגון בעולם, מיותרים אותם רואה שאתה דברים "אפילו
בהם  אף כלומר עולם", של ברייתו בכלל הם אף ויתושים, פרעושים

שכתוב לעולם, תועלת לא לא לא לא ):):):):יש א א א א ,,,, כל ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  את אֿלהים "וירא
כתוב וכן מאד", טוב והנה עשה יא יא יא יא ):):):):אשר גגגג,,,, עשה ((((קהלת קהלת קהלת קהלת  הכל "את

בעולמו הקב"ה שעשה מה כל – בעתו" עשהיפה תהליםתהליםתהליםתהלים,,,,יפה ((((מדרשמדרשמדרשמדרש

ÚL‰לד לד לד לד );););); BÏ ÔÈ‡L Ì„‡ CÏ ÔÈ‡L–תרום שעת שבה הצלחה, ∆≈»»»∆≈»»
הוא  הגלעדי. מיפתח ולמד צא לגדולה. ויעלה כוחו יגבר בעולם, קרנו
ופוחזים  ריקים לאנשים לראש והיה אבותיו ומנחלת העיר מן גורש
להם  ויהי לעזרה, אליו פנו להם בצר גלעד ואנשי אליו; שהתלקטו

חכמים ואמרו ושופט; ב ב ב ב ):):):):למושיע כה כה כה כה ,,,, השנה השנה השנה השנה  –((((ראשראשראשראש בדורו "יפתח
מסופר וכן בדורו". תולדותתולדותתולדותתולדות))))כשמואל פ פ פ פ '''' רבה רבה רבה רבה  דיקליטיינוס,((((בראשית בראשית בראשית בראשית  על

של  מדרשו לבית מגיע שהיה וכיון טבריא, אצל חזירים רועה שהיה
ימים  לאחר אותו. ומכים יוצאים התינוקות היו נשיאה, יהודה רבי
ועמדו  נסים להם נעשו ישראל. חכמי על גזירות והוציא מלך נעשה
בשביל  ישראל: לחכמי דיקליטיינוס אמר לפניו, כשבאו בגזירותיו.
לו: אמרו במלך! מזלזלים אתם – נסים לכם עושה שאֿלהיכם
– המלך לדיקליטיינוס אבל מזלזלים, אנו חזירים רועה בדיקליטיינוס
קטן  ברומי לא תזלזלו אל כן פי על אף להם: אמר משתעבדים. אנו

קטן בגולייר ולא     – מכאן
   ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡L c CÏ ÔÈ‡Â ברא שלא – ¿≈»»»∆≈»

צורך  בו יש זה, במקום בדבר צורך אין ואם לבטלה, דבר הקב"ה
אחר ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")")במקום במדרש("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מובא וכן שמעונישמעונישמעונישמעוני. ((((ילקוטילקוטילקוטילקוט

קלא קלא קלא קלא ):):):): שעשית,שמואל שמואל שמואל שמואל ,,,, מה כל עולם! של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר
השטות אבל עשית"; בחכמה "כולם – עשית שבראת,יפה

ותינוקות  בגדיו את וקורע בשוק מהלך אדם לפניך? בה יש הנאה מה
הקב"ה: לו אמר לפניך?! נאה זה כלום – אחריו ורצין בו משחקין
שברח  בשעה היה: וכך לו... שתצטרך חייך תגר? קורא אתה שטות על
את  שהרג למי נהרוג לאכיש: שריו לו אמרו גת, מלך אכיש אל דוד
רבונו  הקב"ה: מלפני רחמים וביקש דוד נתיירא שעה באותה אחינו.

הדבר מאותו מעט לי תן עולם! בו?של כתוב מה לו. ונתן ,
משוגעים  חסר משתגע... איש תראו הנה עבדיו, אל אכיש  "ויאמר

עלי" להשתגע זה את הבאתם כי טוטוטוטו----טזטזטזטז),),),),אני, כא כא כא כא ,,,, א א א א ,,,, וגרשו ((((שמואל שמואל שמואל שמואל 
על  לה' והודה גדולה שמחה דוד שמח שעה באותה פניו. מעם

שכתוב זהו לו. שנתן א א א א ----ב ב ב ב ):):):):ה"שטות" לד לד לד לד ,,,, בשנותו((((תהלים תהלים תהלים תהלים  את "לדוד
אברכ  וילך. ויגרשהו אבימלך, לפני מכאן,טעמו עת"... בכל ה' את ה

    :מפרשים ויש    –
להניחו  בעיניך קל תשמיש כלי ושום דבר ושום חפץ שום יהא אל

עכשיו, בו חפץ לך שאין לפי לאיבוד, הולך והוא הפקר, במקום
     לך ויחסר אחרת, פעם בו צורך לך ויהא –

ויטרי ויטרי ויטרי ויטרי ),),),), שלמה((((מחזור מחזור מחזור מחזור  שאמר יגיגיגיג):):):):וזהו יג יג יג יג ,,,, לו"((((משלימשלימשלימשלי יחבל לדבר "בז
מבואר: ובברטנורא בעצמו. חובל הריהו בבוז, לדבר המתייחס –

   ?לי להזיק פלוני יוכל מה לומר, –  
  הוא רחוק תאמר: אל עליו; לחוש שיש דבר לכל מרחיק –

ממנו לדאוג ואין שיהיה,      
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שיבואר. כפי הכבוד, ענין את הוסיף ועוד

?ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ :ÓB‡ ‡ÓBÊ Ôa?בחכמתו להתהלל הראוי – ∆»≈≈∆»»
Ì„‡ ÏkÓ „ÓBl‰ והוא בחכמה, ממנו גדול כשאינו ואפילו – «≈ƒ»»»

מתבייש  ואינו תורה, בני שהם מקום בכל ונכנס ודוחק ולומד, הולך
מן ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).). ולומד כבודו על חס שאינו שכיון מבואר, ובברטנורא

להתייהר  ולא שמים, לשם היא שחכמתו הדברים ניכרים הקטנים,
בחכמתו, להתהלל ויכול "חכם" להיקרא ראוי כזה אדם בה; ולהתפאר

בו, מתקיימת המלך:Ó‡pLשהיא בדוד –È„nÏÓŒÏkÓ" ∆∆¡«ƒ»¿«¿«
"ÈzÏkN‰מכל" תורה לומד הייתי כלומר: מן – ואפילו מלמדי", ƒ¿«¿ƒ

עדותיך  "כי הפסוק: של וסופו לכבודי; חושש הייתי ולא ממני הקטנים
היתה  שיחתי שכל כיון שמים, לשם היתה כוונתי שכל – לי" שיחה

טוב טוב טוב טוב ").").").").בתורה יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  Bab?((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; e‰ÊÈ‡ שיתהלל שראוי – ≈∆ƒ
BˆÈבגבורתו? ˙‡ LBk‰ לבו ושרירות לתאוותו נכנע שאינו – «≈∆ƒ¿

ברוחו, שולט BabÓוהוא ÌÈt‡ C‡ BË" :Ó‡pL המאריך – ∆∆¡«∆∆««ƒƒƒ
מלחמה; מגבור וחשוב הוא טוב נקמתו, לנקום ממהר ואינו אפו

"ÈÚ „ÎlÓ BÁea ÏLÓe ולעצור ברוחו לשלוט שיודע מי – ≈¿ƒ…≈ƒ
ארך  טוב מבואר: ובברטנורא עיר. הכובש מגבור גדול ערכו כעסו,
טוב  ברוחו מושל וכן היצר, כיבוש של הנפש גבורת  מצד הבא אפים
האנשים  לידו ובאו עיר שכבש מלך כגון עיר, לוכד מצד בא כשהוא

הורגם. ואינו ברוחו מושל והוא בו, ÊÈ‡?ÈLÚשמרדו e‰ הראוי – ≈∆»ƒ
בעשרו? להתהלל B˜ÏÁaלו ÁÓO‰ שיש במה מסתפק שהוא – «»≈«¿∆¿

העושר, אחר רודף ואינו ˙‡ÏÎלו, Èk EÈtk ÚÈ‚È" :Ó‡pL– ∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈
להתעשר, כדי שונות בדרכים הון לאסוף להוט תהא ∆¿»‡EÈLולא

‰f‰ ÌÏBÚa "EÈL‡" ;"CÏ BËÂ,לבריות תצטרך שלא – ¿»«¿∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ BËÂ".וחמס גזל לידי תבוא שלא –e‰ÊÈ‡ ¿»»»«»≈∆

?„aÎÓ גבורה חכמה המידות, שלש את זומא בן שמנה לאחר – ¿À»
ואף  ואדם, אֿלהים בעיני מעצמו נכבד הריהו בהם שהזוכה ועושר,
יעשה  מה ללמד, הוסיף בעבורם, לפעמים יכבדוהו לא הבריות אם

לכבודו ? ראוי ויהא שלם בלב יכבדוהו שהבריות כדי ≈»¿»‰aÎÓ„אדם
˙Bia‰ מכבד,‡˙ הוא עצמו את חברו, את המכבד כי –:Ó‡pL ∆«¿ƒ∆∆¡«

„aÎ‡ È„aÎÓŒÈk",אדם לבני וחומר וקל בהקב"ה, הוא המדובר – ƒ¿«¿«¬«≈
מכבד  הריהו לכבודו, אלא נבראו לא בריותיו שכל הקב"ה, מה שכן

ודם. לבשר וחומר קל מכבדיו, el˜È"את ÈÊe שיהיו מאליהם, – …«≈»
ערכם. וקלות שפלותם מתוך בזויים
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שמעון  הגיע ולא תלמיד ימיו כל נשאר זומא, בן שמעון כחברו הוא אף ,

יהושע  רבי של תלמידו היה להוראה. וראוי בתורה גדול שהיה פי על אף לסמיכה,

נשא  שלא לו גרמה בתורה הגדולה שקידתו עקיבא. לרבי חבר ותלמיד חנניה, בן

עוסק  שאינו מי "כל מובא: ב) סג, (יבמות בגמרא חייו. ימי כל פנוי ונשאר אשה

לבן  לו אמרו הדמות. וממעט דמים שופך כאילו אומר: עזאי בן ורביה, בפריה

דורש  נאה ואתה דורש; נאה ואין מקיים נאה מקיים; ונאה דורש נאה יש עזאי:
ומה  עזאי: בן להם אמר מקיים! נאה אפשר ואין בתורה; חשקה ונפשי אעשה

עזאי  בן לו אירס א) סג, (כתובות האגדה לפי אחרים". ידי על שיתקיים לעולם

התנתה  – אביה עקיבא רבי עם רחל כאמה – היא שגם עקיבא, רבי של בתו את

ופירש  נשאה אומרים: ויש נשאה. לא לבסוף אבל לתורה. עצמו שיקדיש עמו,

והיה  הנסתר, בחכמת הוא אף עסק זומא, בן כחברו עזאי, בן ב). ד, (סוטה ממנה

ל"פרדס" שנכנסו הארבעה מן אחד     
היה  ששם בטבריה, היה הקבוע מושבו מקום ומת". "הציץ שהוא עליו ומסופר

עזאי  כבן הריני רבא: "אמר מובא: א) כט, (ערובין בגמרא ברבים. תורה מרביץ

טבריא" בשוקי          
           שבמשנתנו במאמרו רש"י).

העבירה. מן ובורח למצוה רץ אדם שיהא עזאי, בן מזהיר

‰l˜ ‰ÂˆÓÏ ı ÈÂ‰ :ÓB‡ È‡fÚ Ôa שהיא מצוה אפילו – ∆««≈¡≈»¿ƒ¿»«»
ובשמחה, בזריזות לקיימה רץ הווי בעיניך, קלה «¬»¿eÓÁk‰נראית

זו תיבה גורסים שאין נוסחאות יש טוב טוב טוב טוב ").").").").– יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  »≈ÁBe((((עייןעייןעייןעיין
‰Ú‰ ÔÓ בורח הווי בעיניך, קלה נראית שהיא עבירה אפילו – ƒ»¬≈»

ממנה ויטרי ויטרי ויטרי ויטרי ).).).).ומתרחק "קלה"((((מחזור מחזור מחזור מחזור  התנא נקט שלא מפרשים, ויש
ששנינו  שזה לפי לעבירה, ביחס לא אבל בלבד, למצוה ביחס אלא
קלות  כולן הן והעבירות לעשותה, האדם על קלה שהיא היינו "קלה",
לומר: שייך לא הלכך לאדם; הן הנאה שרובן לעשותן, האדם על

הקלה" העבירה חיים חיים חיים חיים ");");");");"מן """"דרךדרךדרךדרך בשםבשםבשםבשם טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום «¿ÂˆnL∆ƒ‰("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
‰ÂˆÓ ˙Bb לעשות ידה על מתעורר הריהו אחת מצוה העושה – ∆∆ƒ¿»

מצוות, Ú‰עוד ˙Bb ‰ÚÂ הריהו אחת, עבירה והעושה – «¬≈»∆∆¬≈»
לו:נמש  אומר היום הרע, יצר של דרכו שכך אחרות, עבירות אחרי ך

זרה עבודה שעובד עד כך, עשה – ולמחר כך, בבבב););););עשה קהקהקהקה,,,, ((((שבת שבת שבת שבת 

הפסוק על דרשו א א א א ):):):):וכן א א א א ,,,, בעצת ((((תהליםתהליםתהליםתהלים הלך לא אשר האיש "אשרי
מאחר  וכי – ישב" לא לצים ובמושב עמד לא חטאים ובדרך רשעים,
שלא  ומאחר ישב? היכן עמד, שלא ומאחר עמד? היכן הלך, שלא
עמד, ואם לעמוד; סופו הלך, שאם לך: לומר אלא – לץ? היכן ישב,

ללוץ סופו ישב, ואם לישב; ב ב ב ב ).).).).סופו יחיחיחיח,,,, זרה זרה זרה זרה  אמרו ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  ובמדרש

   

     

      
                 

    

                       
                      

                   
  

                       


 

ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ):):):): על ((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  אלא בשוגג, שעשה עבירה על אדם יצר "לא
מצוה  על אדם ישמח ולא במזיד; אפילו שיחטא פתח לו שנפתח
מצוה  שכן לידו, לבוא עתידות הרבה שמצוות על אלא לידו, שבאה

ועוד: עבירה". גוררת ועבירה מצוה ÂˆÓ‰גוררת ‰ÂˆÓ ÎOL– ∆¿«ƒ¿»ƒ¿»
מסייעים  השמים שמן כלומר אחרת, מצוה עשיית הוא מצוה של שכרה
לו  לתת כדי מצוה, עוד לעשות שיוסיף אחת, מצוה שעשה מי ביד

שתיהן על Ú‰((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שכר ‰Ú ÎNe עונשה כלומר – ¿«¬≈»¬≈»
ב"תוספות  ומבואר עבירה; עוד לעבור מוסיף שהוא הוא, עבירה של

טוב" יונהיונהיונהיונה),),),),יום רבנו רבנו רבנו רבנו  אבל ((((בשםבשםבשםבשם הרע, טבעו ביד מניחו יתברך שהשם
שאמרו כמו לכך, השמים מן שיסייעוהו ב ב ב ב ):):):):לא לחלחלחלח,,,, ליטמא ((((יומא יומא יומא יומא  "בא

מוכר  שהיה לאדם משל אותו... מסייעין – ליטהר בא לו; פותחין –
ואפרסמון נפט  לו אומר – נפט למדוד (הלוקח) בא

לעצמך אתה מדוד (המוכר):   אפרסמון למדוד בא
אני  שנתבסם כדי עמך, שאמדוד עד לי המתן (המוכר): לו אומר –

אחר: פירוש ואתה".   משתכר שאדם מה שכל –
בפני למצוה לו נחשב המצוה, בעשיית נוטל ומתענג והוא עצמה,

בעשייתה; שנהנה וההנאה העונג ועל שעשה המצוה על שכר
 ,העבירה בעשיית לאדם לו שמגעת וההנאה השכר –

ועל  שעשה העבירה על לוקה והוא עצמה בפני כעבירה לו נחשב
בעשייתה שמקבל וההנאה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השכר

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ראוי  בעולם אדם שכל מלמדנו, הוא בו עזאי, בן של נוסף מאמר מביאה משנתנו

על  עזאי בן של הרעיוני היסוד ערך. בעל הוא בעולם דבר וכל כבוד, של ליחס

כמוך" לרעך "ואהבת ד): ט, (נדרים בירושלמי מוצאים אנו אדם כל של חשיבותו

ספר  "זה אומר: עזאי בן בתורה. גדול כלל זה אומר: עקיבא –רבי יח) יט, (ויקרא

לסופו  עזאי בן של כוונתו מזה". גדול כלל זה – א) ה, (בראשית אדם" תולדות

נברא  שהאדם הרעיון כלומר: אותו", עשה אֿלהים "בדמות פסוק: אותו של

"ואהבת  המצוה מן גדול יותר מוסריֿחברתי יסוד הוא וצלמו אֿלהים בדמות

כבוד  על אבל כבודו, על ולמחול עצמו את להשפיל אדם שיכול כמוך", לרעך

תאמר: "שלא כד): א, רבה (בראשית במדרש מבואר וכן למחול; בידו אין חברו

עשית  אם – עמי חברי יתקלל ונתקללתי, הואיל עמי: חברי יתבזה ונתבזיתי הואיל

אותו". עשה אֿלהים "בדמות מבזה, אתה למי דע כן,

‡e‰– עזאי ‡„Ì–בן ÏÎÏ Êa È‰z Ï‡ :ÓB‡ ‰È‰ לשום – »»≈«¿ƒ»¿»»»
שלמה אמר וכן יב יב יב יב ):):):):אדם; יא יא יא יא ,,,, ואמרו ((((משלימשלימשלימשלי לב"; חסר לרעהו "בז

ה ה ה ה ):):):):חכמינו רבה רבה רבה רבה  ארץ ארץ ארץ ארץ  כליסטים,((((דרךדרךדרךדרך לפניך אדם בני כל יהיו "לעולם
גמליאל"והווי כרבן   ‚ÈÏÙÓ È‰z Ï‡Â¿«¿ƒ«¿ƒ

מרחיק, תהא אל –c ÏÎÏ דבר שום על תחשוב שלא כלומר – ¿»»»
שאמרו כמו בו, צורך לעולם ואין מיותר חחחח):):):):שהוא ה ה ה ה ,,,, רבה רבה רבה רבה  ((((קהלת קהלת קהלת קהלת 

זבובים, כגון בעולם, מיותרים אותם רואה שאתה דברים "אפילו
בהם  אף כלומר עולם", של ברייתו בכלל הם אף ויתושים, פרעושים

שכתוב לעולם, תועלת לא לא לא לא ):):):):יש א א א א ,,,, כל ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  את אֿלהים "וירא
כתוב וכן מאד", טוב והנה עשה יא יא יא יא ):):):):אשר גגגג,,,, עשה ((((קהלת קהלת קהלת קהלת  הכל "את

בעולמו הקב"ה שעשה מה כל – בעתו" עשהיפה תהליםתהליםתהליםתהלים,,,,יפה ((((מדרשמדרשמדרשמדרש

ÚL‰לד לד לד לד );););); BÏ ÔÈ‡L Ì„‡ CÏ ÔÈ‡L–תרום שעת שבה הצלחה, ∆≈»»»∆≈»»
הוא  הגלעדי. מיפתח ולמד צא לגדולה. ויעלה כוחו יגבר בעולם, קרנו
ופוחזים  ריקים לאנשים לראש והיה אבותיו ומנחלת העיר מן גורש
להם  ויהי לעזרה, אליו פנו להם בצר גלעד ואנשי אליו; שהתלקטו

חכמים ואמרו ושופט; ב ב ב ב ):):):):למושיע כה כה כה כה ,,,, השנה השנה השנה השנה  –((((ראשראשראשראש בדורו "יפתח
מסופר וכן בדורו". תולדותתולדותתולדותתולדות))))כשמואל פ פ פ פ '''' רבה רבה רבה רבה  דיקליטיינוס,((((בראשית בראשית בראשית בראשית  על

של  מדרשו לבית מגיע שהיה וכיון טבריא, אצל חזירים רועה שהיה
ימים  לאחר אותו. ומכים יוצאים התינוקות היו נשיאה, יהודה רבי
ועמדו  נסים להם נעשו ישראל. חכמי על גזירות והוציא מלך נעשה
בשביל  ישראל: לחכמי דיקליטיינוס אמר לפניו, כשבאו בגזירותיו.
לו: אמרו במלך! מזלזלים אתם – נסים לכם עושה שאֿלהיכם
– המלך לדיקליטיינוס אבל מזלזלים, אנו חזירים רועה בדיקליטיינוס
קטן  ברומי לא תזלזלו אל כן פי על אף להם: אמר משתעבדים. אנו

קטן בגולייר ולא     – מכאן
   ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡L c CÏ ÔÈ‡Â ברא שלא – ¿≈»»»∆≈»

צורך  בו יש זה, במקום בדבר צורך אין ואם לבטלה, דבר הקב"ה
אחר ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")")במקום במדרש("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מובא וכן שמעונישמעונישמעונישמעוני. ((((ילקוטילקוטילקוטילקוט

קלא קלא קלא קלא ):):):): שעשית,שמואל שמואל שמואל שמואל ,,,, מה כל עולם! של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר
השטות אבל עשית"; בחכמה "כולם – עשית שבראת,יפה

ותינוקות  בגדיו את וקורע בשוק מהלך אדם לפניך? בה יש הנאה מה
הקב"ה: לו אמר לפניך?! נאה זה כלום – אחריו ורצין בו משחקין
שברח  בשעה היה: וכך לו... שתצטרך חייך תגר? קורא אתה שטות על
את  שהרג למי נהרוג לאכיש: שריו לו אמרו גת, מלך אכיש אל דוד
רבונו  הקב"ה: מלפני רחמים וביקש דוד נתיירא שעה באותה אחינו.

הדבר מאותו מעט לי תן עולם! בו?של כתוב מה לו. ונתן ,
משוגעים  חסר משתגע... איש תראו הנה עבדיו, אל אכיש  "ויאמר

עלי" להשתגע זה את הבאתם כי טוטוטוטו----טזטזטזטז),),),),אני, כא כא כא כא ,,,, א א א א ,,,, וגרשו ((((שמואל שמואל שמואל שמואל 
על  לה' והודה גדולה שמחה דוד שמח שעה באותה פניו. מעם

שכתוב זהו לו. שנתן א א א א ----ב ב ב ב ):):):):ה"שטות" לד לד לד לד ,,,, בשנותו((((תהלים תהלים תהלים תהלים  את "לדוד
אברכ  וילך. ויגרשהו אבימלך, לפני מכאן,טעמו עת"... בכל ה' את ה

    :מפרשים ויש    –
להניחו  בעיניך קל תשמיש כלי ושום דבר ושום חפץ שום יהא אל

עכשיו, בו חפץ לך שאין לפי לאיבוד, הולך והוא הפקר, במקום
     לך ויחסר אחרת, פעם בו צורך לך ויהא –

ויטרי ויטרי ויטרי ויטרי ),),),), שלמה((((מחזור מחזור מחזור מחזור  שאמר יגיגיגיג):):):):וזהו יג יג יג יג ,,,, לו"((((משלימשלימשלימשלי יחבל לדבר "בז
מבואר: ובברטנורא בעצמו. חובל הריהו בבוז, לדבר המתייחס –

   ?לי להזיק פלוני יוכל מה לומר, –  
  הוא רחוק תאמר: אל עליו; לחוש שיש דבר לכל מרחיק –

ממנו לדאוג ואין שיהיה,      
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וצריך  מאד, מגונה מידה היא הגאוה שמידת להזהיר, כאן בא יבנה איש לויטס רבי
היחיד  מאמרו הוא זה מאמר הרוח. שפלות לידי שיגיע עד ממנה להתרחק אדם
בן  יהושע רבי של תלמידו היה ברוקא בן יוחנן רבי – במשנה. לויטס רבי של
חומרת  על מזהיר הוא שבמשנתנו במאמרו חיסמא. אלעזר רבי של וחברו חנניא,

השם. חילול של החטא

Áe ÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó „‡Ó :ÓB‡ ‰È LÈ‡ ÒËÈÂÏ Èa– «ƒ¿ƒ»ƒ«¿∆≈¿…¿…¡≈¿««
המשובחת היא האמצעית הדרך המידות, שבשאר גב על אף

    מידה וזוהי שהואיל כן, הדבר אין הגאוה במידת
ממנה  להתרחק צריך לפיכך בה, נכשלים אדם בני ורוב מאד, מגונה
תמיד, לבו אל האדם וישים הרוח; לשפלות ולהגיע האחרון לקצה עד

‰n LB‡ ˙Â˜zL ותולעה רמה להיות אדם כל של שסופו – ∆ƒ¿«¡ƒ»
להרחיק  איפוא, תועיל, זו מחשבה – יתגאה? כי ערכו ומה בקבר,

יתירה. בענוותנות עצמו ולחנך גאוה של רגש Ôaמלבו ÔÁBÈ Èa«ƒ»»∆
˙qa ÌÈÓL ÌL ÏlÁÓ‰ Ïk :ÓB‡ ‡˜Ba עבירה שעבר – ¿»≈»«¿«≈≈»«ƒ«≈∆

כגון  השם, חילול בה היה בגלוי, אותה עושה היה שאילו בסתר,
ממנו למדים שהבריות חכם, תלמיד ויטריויטריויטריויטרי),),),),שהוא ÔÈÚÙƒ¿»ƒ((((מחזור מחזור מחזור מחזור 

ÈeÏba epnÓ כך וכל חרפתו. ומגלה בגלוי אותו מעניש הקב"ה – ƒ∆«»
פלוני  ראיתם יאמרו: שלא ידו, על שמים שם יתחלל שלא למה?
ולפיכך  – וכך כך צרות בו ופגעו טובים מעשים ועשה חכם שהוא

בגלוי ‰ÌM((((רש רש רש רש """"יייי).).).).מענישו ÏelÁa „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡– ∆»≈¿∆»≈ƒ¿ƒ«≈
משום  בה יש אם במזיד, שעשאה ובין בשוגג, העבירה את שעשה בין
נתן  ידי על לדוד ה' שאמר כמו בגלוי, ממנו נפרעים השם, חילול

יב יב יב יב ):):):):הנביא יביביביב,,,, בבבב הדבר ((((שמואלשמואלשמואלשמואל את אעשה ואני בסתר, עשית אתה "כי
בפירושו  הרמב"ם כותב וכן השמש". ונגד ישראל כל נגד הזה
בשוגג, או במזיד יהיה אם השם שחילול כאן, "כוונתו למשנתנו:
– שוגג היה ואם מזיד, עונש – מזיד היה אם בגלוי; ממנו נפרעין

אמרו וכן בגלוי". העונשים שני אבל שוגג, ב ב ב ב ):):):):עונשו פופופופו,,,, ((((יומא יומא יומא יומא 

השם חילול מפני החנפים את מפרסמים   
          

   אמרו ועוד רש"י). א א א א ):):):):– ממממ,,,, מקיפין ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין "אין
וממתין  המקיף כחנווני בו נוהג הקב"ה שאין כלומר השם", בחילול
בציבור. חרפתו לגלות כדי מיד, ממנו נפרע אלא – החוב לתשלום
העובר  א) הם: השם מחללי מיני שני מבאר: ישראל" "תפארת בעל
הוא, השם מחלל פנים כל שעל לתיאבון, אפילו בפרהסיא עבירה
כמו  בסתר, לעשות לו היה מקום מכל תקפו, שיצרו פי על שאף

א א א א ):):):):שאמרו טזטזטזטז,,,, למקום ((((חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  ילך עליו, מתגבר שיצרו אדם רואה "אם
השם  חילול בפרהסיא". שמים שם יחלל ואל אותו... מכירין שאין
לרבים, מופת משמש הוא שהרי גמור, בצדיק אפילו אפשר זה מסוג

לו" הדומה ומן הכיעור מן "הרחק אמרו: ב ב ב ב ).).).).((((עייןעייןעייןעייןולכן מד מד מד מד ,,,, וכן חוליןחוליןחוליןחולין
א א א א ):):):):אמרו פופופופו,,,, לוקח ((((יומא יומא יומא יומא  אני אם כגון רב: אמר השם? חילול הוא כיצד

לאלתר לו משלם ואינני באיטליז בשר    

    ארבע הולך אני אם כגון אמר: יוחנן רבי רש"י);
תפילין ובלא תורה בלא אמות    

     שאין מפני עבירה העובר ב)
שיצרו משום ולא עיניו, לנגד אֿלהים כפירה פחד מתוך אלא תקפו,

חוטא  שהוא פי על שאף במשנתנו, מדובר זה ובכגון עול, ופריקת
משום  אלא חוטא ואינו הואיל עצמו, לכבוד שחושש משום בסתר,
למען  בגלוי, ממנו נפרעים לפיכך בעיניו, קלים ותורתו ה' שכבוד
לפיכך  באפיקורס, הוא שהמדובר וכיון גמור; רשע שהוא הכל ידעו

השם". בחילול מזיד ואחד שוגג "אחד התנא: מסיים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

חכמים  מפי וכן מאביו, תורתו למד ברוקה בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבי
יהושע  רבי ושל גמליאל בן שמעון רבן הנשיא של חברו היה ביבנה. בכרם אחרים
בלימוד  שישנן המגמות שתי את להעריך בא הוא שבמשנתנו במאמרו קרחה. בן
ב) בישראל, מורה להיות כדי בענייניה, ולהשכיל התורה את לדעת א) התורה:
מביאה  ישמעאל רבי של למאמרו כהמשך – התורה. פי על לחיות כיצד לדעת
ולא  כבוד לשם לא בתורה להשתמש לאדם שאסור צדוק, רבי של מאמרו משנתנו
שארבעים  א), נו, (גיטין עליו ומסופר התנאים, מראשוני היה צדוק רבי פרנסה. לשם
רבן  וכשעזב הבית; יחרב שלא ובתפילה בתענית יושב היה החורבן לפני שנה
מאת  שביקש מבקשותיו אחת היתה במצור, אז שהיתה ירושלים את זכאי בן יוחנן
ונתכווץ  הצומות, מרוב מאד שנחלש צדוק רבי את לרפא רופא לו שיתן אספסיינוס,

מתוכן מוצץ שהיה הגרוגרות בעסיסי ניזון והיה גרונו   אחרי
לחכמי  שאלות עמו העלה ומשם לחיפה הסמוכה בעיירה בגליל נתיישב החורבן
לב, (קידושין בגמרא א-ד). ז, (עדיות שונות הלכות על ביבנה העיד ואף יבנה,
המשתה  בבית מסובין שהיו צדוק ורבי יהושע ורבי אליעזר ברבי "מעשה מובא: ב)
לרבי  הכוס נתן עליהם. ומשקה עומד גמליאל רבן והיה גמליאל, רבן של בנו (של)
יהושע? זה מה אליעזר: רבי לו אמר וקיבלו. יהושע לרבי נתנו נטלו, ולא אליעזר

א  עלינו?! ומשקה עומד גמליאל ורבן יושבין, גדול אנו מצינו יהושע): (רבי לו מר
עומד  "והוא ח): יח, (בראשית בו וכתוב היה, הדור גדול אברהם ששימש: ממנו
ואנו  לערביים; אלא לו נדמו לא לו, נדמו השרת כמלאכי תאמרו: ושמא עליהם";
אתם  מתי עד צדוק: רבי להם אמר עלינו? ומשקה עומד גמליאל רבן יהא לא –
רוחות, משיב הקב"ה הבריות? בכבוד עוסקים ואתם מקום, של כבודו מניחים
אחד  כל לפני שולחן ועורך אדמה, ומצמיח מטר, ומוריד (עננים), נשיאים ומעלה

ואחד            לא ואנו
עלינו?!" ומשקה עומד גמליאל רבן יהא

Ba Ï‡ÚÓLÈ Èa– ברוקה בן יוחנן רבי של –„ÓBl‰ :ÓB‡ «ƒƒ¿»≈¿≈«≈
„nÏÏ ˙Ó ÏÚ את ללמד שיוכל הוא, בלימודו מגמתו שעיקר – «¿»¿«≈

שיזכה  כדי אלא לשמה, תורה זו שאין פי על אף לאחרים, התורה
מקום מכל מכובד, ולמעמד "רבי" BÓÏÏ„לתואר B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿»ƒ¿

„nÏÏe גם ויספיק תתקיים, שמחשבתו השמים מן בידו מסייעים – ¿«≈
חכמים ואמרו היא, חשובה זו מגמה שאף אחרים, נ נ נ נ ,,,,ללמד ((((פסחים פסחים פסחים פסחים 

לשמה,ב ב ב ב ):):):): שלא פי על אף ובמצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
לשמה". בא לשמה שלא BNÚÏ˙שמתוך ˙Ó ÏÚ „ÓBl‰Â– ¿«≈«¿»«¬

התורה, מצוות את לקיים היא מגמתו BÓÏÏ„שעיקר B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿»ƒ¿
˙BNÚÏÂ BÓLÏ ,„nÏÏe את להשיג בידו שמסייעים כלומר – ¿«≈ƒ¿¿«¬
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– לקיים. וגם ללמד גם שיספיק התורה, לימוד בתכלית השלימות
בדעתו  ואין בתורה עוסק תמיד להיות מנת על הלומד מפרשים: ויש
בתורה  רק שעסק נחמני בר כרבה הבריות, עם חסדים גומל להיות

בגמילות עסק א א א א ),),),),חסדיםולא יחיחיחיח,,,, השנה השנה השנה השנה  אדם ((((ראשראשראשראש שצריך פי על אף
וללמד, ללמוד בידו מספיקים מקום מכל חסדים, בגמילות גם לעסוק

נעשית; מחשבתו ותהא     לעסוק רוצה שהוא
כאביי חסדים גומל גם ולהיות להשלים ((((שם שם שם שם ))))בתורה בידו מספיקין –

ולעשות לשמור וללמד ללמוד ויזכה ˆ„B˜אאאא).).).).((((ברטנור ברטנור ברטנור ברטנור מחשבתו Èa«ƒ»
ÌNÚz Ï‡ :ÓB‡,התורה דברי את –Ì‰a Ïcb˙‰Ï ‰ËÚ– ≈««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

שאמרו כמו וגדולה, כבוד ידם על א א א א ):):):):להשיג סב סב סב סב ,,,, יאמר ((((נדריםנדריםנדריםנדרים "שלא
שאהיה  – אשנן רבי, שיקראוני – אשנה חכם, שיקראוני – אקרא אדם:

לבוא"; הכבוד וסוף מאהבה, למד אלא בישיבה, ואשב ˜Ìcזקן ‡GÂ¿À¿…
Ì‰a tÁÏ מועל כן שהעושה פרנסה, לשם בהם להשתמש כלומר – «¿…»∆

התורה של שימור ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא))))בקדושתה שכר נוטלים תינוקות ומלמדי .
שכר  אבל יזיקו, ושלא יזוקו שלא אותם שמשמרים בלבד, התינוקות

שנאמר ליטול, אסור ה ה ה ה ):):):):לימוד ד ד ד ד ,,,, חוקים ((((דבריםדבריםדבריםדברים אתכם לימדתי "ראה
בחינם  אתם אף בחינם אני מה – אֿלהי" ה' צוני כאשר ומשפטים

‡ÓB.((((שם שם שם שם )))) Ïl‰ ‰È‰ CÎÂ:(יג א, ÛÏÁ(לעיל ‡‚˙a LnzL„Â ¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿««¿»»¬«
"תפארת  ובעל העולם. מן ויעבור יחלוף התורה בכתר  המשתמש –

מפרש: שמו,ישראל" את החליף כבר התורה בכתר המשתמש –
בו; לחפור קרדום אלא ולתפארת, לכבוד כתר עוד z„ÓÏשאינו ‡‰»»«¿»

מכאן: למדת הרי –‰B˙ ÈcÓ ‰‰p‰ Ïk בהם שמשתמש – »«∆¡∆ƒƒ¿≈»
פרנסתו, או כבודו ‰ÌÏBÚלשם ÔÓ ÂÈiÁ ÏËB העולם מחיי כלומר – ≈«»ƒ»»

ובעל ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))הבא הבא. העולם מן שכרו מפסיד רש"י: מפרש וכן ;
ימיך", ואורך חייך היא "כי כתוב: "שבתורה מפרש: ישראל" "תפארת
קדושתה  כוח ועבר חלף – קרדום שעשאה זה אבל לשמה; בעושה והיינו

מהעולם". חייו את בקרדום ומבטל ונוטל חיים, הארכת וכוח

ה נ ש מ ר ו א ו ב

חכמי  ומשאר מאביו תורה למד הוא מצפורי. חלפתא בן יוסי רבי הוא יוסי רבי
אשת  מיבמתו, לו היו בנים חמישה עקיבא. רבי היה המובהק רבו אולם יבנה,
חמישה  "נטעתי אומר: והיה בהם שהתפאר תורה גדולי וכולם בנים, בלי שמת אחיו
ורבי  יוסי ברבי ישמעאל רבי ביניהם: המפורסמים ב); קיח, (שבת בישראל" ארזים
אומר: היה דבריו, על להקשות כשבא הנשיא, יהודה רבי תלמידו יוסי. ברבי אלעזר

לחולי  קדשים קדשי בין שיש שכשם יוסי?" רבי דברי על נקשה העלובים "אנו
בן  איסי תלמידו ז). ו, גיטין (ירושלמי יוסי רבי של לדורו דורנו בין כך חולין,
מנמק  שהיה כלומר א), סז, (גיטין עמו" נימוקו יוסי "רבי עליו: אומר היה יהודה
הדעות, ופירוד המחלוקת את שונא היה הוא ודעת. טעם בטוב בהלכה דבריו

החולקים בין ולפשר להכריע היתה ודרכו       מתרחק
אומר: היה הוא אדם. לכל בעדינות מתייחס והיה הכעס, ומן הקפדנות מן היה

ב). כא, (תענית מקומו את מכבד אדם אלא מכבדו, אדם של מקומו  לא

‰Bz‰ ˙‡ „aÎÓ‰ Ïk :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa זריזות שמראה – «ƒ≈≈»«¿«≈∆«»
וחיבוריהם התורה חכמי את ומכבד מצוותיה BÙeb((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),בעשיית

˙Bia‰ ÏÚ „aÎÓ,הבריות על מכובד עצמו הוא הרי –ÏÎÂ ¿À»««¿ƒ¿»
‰Bz‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰ בה עוסק שאינו דהיינו התורה, את שמבזה – «¿«≈∆«»

בחיבוריהם, ומזלזל חכמים תלמידי  ‰Bia˙ומבזה ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb¿À»««¿ƒ
מפרשים: ויש הבריות. בעיני כך  ידי על מתבזה עצמו הוא הרי –

  ,התורה כבוד בודאי הוא זה שדבר המדות, בנועם –
ואז נכבדות, מידות ובעלי ונקיים מסולסלים כשלומדיה 

 הכתוב כמאמר חחחח):):):):, ד ד ד ד ,,,, וכמו ((((משלימשלימשלימשלי ותרוממך", "סלסלה
א א א א ):):):):שאמרו פו פו פו פו ,,,, מעשיו ((((יומא יומא יומא יומא  נאים כמה תורה, שלמד פלוני "ראיתם

ש  אביו אשרי מתוקנים, תורה".וכמה שלימדו רבו ואשרי גידלו,
שאמר: והוא בהיפך, הוא וההיפך     

  שהוא בידוע וחכמים, טובים על טוב שמדבר מי שכל –
וזהו  ומחולל, רע עצמו שהוא בידוע כבודם, והמחלל טוב; עצמו

שלמה כא כא כא כא ):):):):שאמר כזכזכזכז,,,, לפי ((((משלימשלימשלימשלי ואיש לזהב, וכור לכסף "מצרף
ידי  שעל כשם הדברים: ופירוש מהלל; שהוא מה לפי – מהללו"
זהב  או כסף בהם יש כמה והזהב, הכסף איכות תיבחן והכור המצרף
הדברים  לפי האדם, של וערכו טיבו ייבחן כך בהם, סיגים וכמה טהור,
החכמים  את מכבד הוא שאם ומכאן, באחרים. מהלל שהוא והמידות
שנוהג  כבודם, את הוא מחלל ואם ומהולל; טוב עצמו הוא – ומהללם

ומחולל רע עצמו הוא בכבודם, ומזלזל ראש קלות ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בהם

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אותם  שהזכרנו חלפתא, בן יוסי רבי של בניו בחמשת הגדול היה ישמעאל רבי
בשם  בהלכה מאמריו כל וכמעט מאביו קיבל תורתו את הקודמת. למשנה בהקדמה
נזהר  היה דיין בתור הוראות. בה והורה בציפורי הוא אף ישב כאביו הם. אביו
יוסי  ברבי ישמעאל "רבי ב): קה, (כתובות עליו מסופר וכך שוחד, מאבק גם מאד

פירות של סל שבת ערב כל לו להביא רגיל אריסו היה    פעם

   



קכג      

             
   –        

     –       
–           
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וצריך  מאד, מגונה מידה היא הגאוה שמידת להזהיר, כאן בא יבנה איש לויטס רבי
היחיד  מאמרו הוא זה מאמר הרוח. שפלות לידי שיגיע עד ממנה להתרחק אדם
בן  יהושע רבי של תלמידו היה ברוקא בן יוחנן רבי – במשנה. לויטס רבי של
חומרת  על מזהיר הוא שבמשנתנו במאמרו חיסמא. אלעזר רבי של וחברו חנניא,

השם. חילול של החטא

Áe ÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó „‡Ó :ÓB‡ ‰È LÈ‡ ÒËÈÂÏ Èa– «ƒ¿ƒ»ƒ«¿∆≈¿…¿…¡≈¿««
המשובחת היא האמצעית הדרך המידות, שבשאר גב על אף

    מידה וזוהי שהואיל כן, הדבר אין הגאוה במידת
ממנה  להתרחק צריך לפיכך בה, נכשלים אדם בני ורוב מאד, מגונה
תמיד, לבו אל האדם וישים הרוח; לשפלות ולהגיע האחרון לקצה עד

‰n LB‡ ˙Â˜zL ותולעה רמה להיות אדם כל של שסופו – ∆ƒ¿«¡ƒ»
להרחיק  איפוא, תועיל, זו מחשבה – יתגאה? כי ערכו ומה בקבר,

יתירה. בענוותנות עצמו ולחנך גאוה של רגש Ôaמלבו ÔÁBÈ Èa«ƒ»»∆
˙qa ÌÈÓL ÌL ÏlÁÓ‰ Ïk :ÓB‡ ‡˜Ba עבירה שעבר – ¿»≈»«¿«≈≈»«ƒ«≈∆

כגון  השם, חילול בה היה בגלוי, אותה עושה היה שאילו בסתר,
ממנו למדים שהבריות חכם, תלמיד ויטריויטריויטריויטרי),),),),שהוא ÔÈÚÙƒ¿»ƒ((((מחזור מחזור מחזור מחזור 

ÈeÏba epnÓ כך וכל חרפתו. ומגלה בגלוי אותו מעניש הקב"ה – ƒ∆«»
פלוני  ראיתם יאמרו: שלא ידו, על שמים שם יתחלל שלא למה?
ולפיכך  – וכך כך צרות בו ופגעו טובים מעשים ועשה חכם שהוא

בגלוי ‰ÌM((((רש רש רש רש """"יייי).).).).מענישו ÏelÁa „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡– ∆»≈¿∆»≈ƒ¿ƒ«≈
משום  בה יש אם במזיד, שעשאה ובין בשוגג, העבירה את שעשה בין
נתן  ידי על לדוד ה' שאמר כמו בגלוי, ממנו נפרעים השם, חילול

יב יב יב יב ):):):):הנביא יביביביב,,,, בבבב הדבר ((((שמואלשמואלשמואלשמואל את אעשה ואני בסתר, עשית אתה "כי
בפירושו  הרמב"ם כותב וכן השמש". ונגד ישראל כל נגד הזה
בשוגג, או במזיד יהיה אם השם שחילול כאן, "כוונתו למשנתנו:
– שוגג היה ואם מזיד, עונש – מזיד היה אם בגלוי; ממנו נפרעין

אמרו וכן בגלוי". העונשים שני אבל שוגג, ב ב ב ב ):):):):עונשו פופופופו,,,, ((((יומא יומא יומא יומא 

השם חילול מפני החנפים את מפרסמים   
          

   אמרו ועוד רש"י). א א א א ):):):):– ממממ,,,, מקיפין ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין "אין
וממתין  המקיף כחנווני בו נוהג הקב"ה שאין כלומר השם", בחילול
בציבור. חרפתו לגלות כדי מיד, ממנו נפרע אלא – החוב לתשלום
העובר  א) הם: השם מחללי מיני שני מבאר: ישראל" "תפארת בעל
הוא, השם מחלל פנים כל שעל לתיאבון, אפילו בפרהסיא עבירה
כמו  בסתר, לעשות לו היה מקום מכל תקפו, שיצרו פי על שאף

א א א א ):):):):שאמרו טזטזטזטז,,,, למקום ((((חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  ילך עליו, מתגבר שיצרו אדם רואה "אם
השם  חילול בפרהסיא". שמים שם יחלל ואל אותו... מכירין שאין
לרבים, מופת משמש הוא שהרי גמור, בצדיק אפילו אפשר זה מסוג

לו" הדומה ומן הכיעור מן "הרחק אמרו: ב ב ב ב ).).).).((((עייןעייןעייןעייןולכן מד מד מד מד ,,,, וכן חוליןחוליןחוליןחולין
א א א א ):):):):אמרו פופופופו,,,, לוקח ((((יומא יומא יומא יומא  אני אם כגון רב: אמר השם? חילול הוא כיצד

לאלתר לו משלם ואינני באיטליז בשר    

    ארבע הולך אני אם כגון אמר: יוחנן רבי רש"י);
תפילין ובלא תורה בלא אמות    

     שאין מפני עבירה העובר ב)
שיצרו משום ולא עיניו, לנגד אֿלהים כפירה פחד מתוך אלא תקפו,

חוטא  שהוא פי על שאף במשנתנו, מדובר זה ובכגון עול, ופריקת
משום  אלא חוטא ואינו הואיל עצמו, לכבוד שחושש משום בסתר,
למען  בגלוי, ממנו נפרעים לפיכך בעיניו, קלים ותורתו ה' שכבוד
לפיכך  באפיקורס, הוא שהמדובר וכיון גמור; רשע שהוא הכל ידעו

השם". בחילול מזיד ואחד שוגג "אחד התנא: מסיים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

חכמים  מפי וכן מאביו, תורתו למד ברוקה בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבי
יהושע  רבי ושל גמליאל בן שמעון רבן הנשיא של חברו היה ביבנה. בכרם אחרים
בלימוד  שישנן המגמות שתי את להעריך בא הוא שבמשנתנו במאמרו קרחה. בן
ב) בישראל, מורה להיות כדי בענייניה, ולהשכיל התורה את לדעת א) התורה:
מביאה  ישמעאל רבי של למאמרו כהמשך – התורה. פי על לחיות כיצד לדעת
ולא  כבוד לשם לא בתורה להשתמש לאדם שאסור צדוק, רבי של מאמרו משנתנו
שארבעים  א), נו, (גיטין עליו ומסופר התנאים, מראשוני היה צדוק רבי פרנסה. לשם
רבן  וכשעזב הבית; יחרב שלא ובתפילה בתענית יושב היה החורבן לפני שנה
מאת  שביקש מבקשותיו אחת היתה במצור, אז שהיתה ירושלים את זכאי בן יוחנן
ונתכווץ  הצומות, מרוב מאד שנחלש צדוק רבי את לרפא רופא לו שיתן אספסיינוס,

מתוכן מוצץ שהיה הגרוגרות בעסיסי ניזון והיה גרונו   אחרי
לחכמי  שאלות עמו העלה ומשם לחיפה הסמוכה בעיירה בגליל נתיישב החורבן
לב, (קידושין בגמרא א-ד). ז, (עדיות שונות הלכות על ביבנה העיד ואף יבנה,
המשתה  בבית מסובין שהיו צדוק ורבי יהושע ורבי אליעזר ברבי "מעשה מובא: ב)
לרבי  הכוס נתן עליהם. ומשקה עומד גמליאל רבן והיה גמליאל, רבן של בנו (של)
יהושע? זה מה אליעזר: רבי לו אמר וקיבלו. יהושע לרבי נתנו נטלו, ולא אליעזר

א  עלינו?! ומשקה עומד גמליאל ורבן יושבין, גדול אנו מצינו יהושע): (רבי לו מר
עומד  "והוא ח): יח, (בראשית בו וכתוב היה, הדור גדול אברהם ששימש: ממנו
ואנו  לערביים; אלא לו נדמו לא לו, נדמו השרת כמלאכי תאמרו: ושמא עליהם";
אתם  מתי עד צדוק: רבי להם אמר עלינו? ומשקה עומד גמליאל רבן יהא לא –
רוחות, משיב הקב"ה הבריות? בכבוד עוסקים ואתם מקום, של כבודו מניחים
אחד  כל לפני שולחן ועורך אדמה, ומצמיח מטר, ומוריד (עננים), נשיאים ומעלה

ואחד            לא ואנו
עלינו?!" ומשקה עומד גמליאל רבן יהא

Ba Ï‡ÚÓLÈ Èa– ברוקה בן יוחנן רבי של –„ÓBl‰ :ÓB‡ «ƒƒ¿»≈¿≈«≈
„nÏÏ ˙Ó ÏÚ את ללמד שיוכל הוא, בלימודו מגמתו שעיקר – «¿»¿«≈

שיזכה  כדי אלא לשמה, תורה זו שאין פי על אף לאחרים, התורה
מקום מכל מכובד, ולמעמד "רבי" BÓÏÏ„לתואר B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿»ƒ¿

„nÏÏe גם ויספיק תתקיים, שמחשבתו השמים מן בידו מסייעים – ¿«≈
חכמים ואמרו היא, חשובה זו מגמה שאף אחרים, נ נ נ נ ,,,,ללמד ((((פסחים פסחים פסחים פסחים 

לשמה,ב ב ב ב ):):):): שלא פי על אף ובמצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
לשמה". בא לשמה שלא BNÚÏ˙שמתוך ˙Ó ÏÚ „ÓBl‰Â– ¿«≈«¿»«¬

התורה, מצוות את לקיים היא מגמתו BÓÏÏ„שעיקר B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿»ƒ¿
˙BNÚÏÂ BÓLÏ ,„nÏÏe את להשיג בידו שמסייעים כלומר – ¿«≈ƒ¿¿«¬

   

     

        –   
 
    –      –  

  

                     
                  

                    
                     

                     
                          
                       
                     
                        
                       
                        

                     
                    
                      

                 

 

– לקיים. וגם ללמד גם שיספיק התורה, לימוד בתכלית השלימות
בדעתו  ואין בתורה עוסק תמיד להיות מנת על הלומד מפרשים: ויש
בתורה  רק שעסק נחמני בר כרבה הבריות, עם חסדים גומל להיות

בגמילות עסק א א א א ),),),),חסדיםולא יחיחיחיח,,,, השנה השנה השנה השנה  אדם ((((ראשראשראשראש שצריך פי על אף
וללמד, ללמוד בידו מספיקים מקום מכל חסדים, בגמילות גם לעסוק

נעשית; מחשבתו ותהא     לעסוק רוצה שהוא
כאביי חסדים גומל גם ולהיות להשלים ((((שם שם שם שם ))))בתורה בידו מספיקין –

ולעשות לשמור וללמד ללמוד ויזכה ˆ„B˜אאאא).).).).((((ברטנור ברטנור ברטנור ברטנור מחשבתו Èa«ƒ»
ÌNÚz Ï‡ :ÓB‡,התורה דברי את –Ì‰a Ïcb˙‰Ï ‰ËÚ– ≈««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

שאמרו כמו וגדולה, כבוד ידם על א א א א ):):):):להשיג סב סב סב סב ,,,, יאמר ((((נדריםנדריםנדריםנדרים "שלא
שאהיה  – אשנן רבי, שיקראוני – אשנה חכם, שיקראוני – אקרא אדם:

לבוא"; הכבוד וסוף מאהבה, למד אלא בישיבה, ואשב ˜Ìcזקן ‡GÂ¿À¿…
Ì‰a tÁÏ מועל כן שהעושה פרנסה, לשם בהם להשתמש כלומר – «¿…»∆

התורה של שימור ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא))))בקדושתה שכר נוטלים תינוקות ומלמדי .
שכר  אבל יזיקו, ושלא יזוקו שלא אותם שמשמרים בלבד, התינוקות

שנאמר ליטול, אסור ה ה ה ה ):):):):לימוד ד ד ד ד ,,,, חוקים ((((דבריםדבריםדבריםדברים אתכם לימדתי "ראה
בחינם  אתם אף בחינם אני מה – אֿלהי" ה' צוני כאשר ומשפטים

‡ÓB.((((שם שם שם שם )))) Ïl‰ ‰È‰ CÎÂ:(יג א, ÛÏÁ(לעיל ‡‚˙a LnzL„Â ¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿««¿»»¬«
"תפארת  ובעל העולם. מן ויעבור יחלוף התורה בכתר  המשתמש –

מפרש: שמו,ישראל" את החליף כבר התורה בכתר המשתמש –
בו; לחפור קרדום אלא ולתפארת, לכבוד כתר עוד z„ÓÏשאינו ‡‰»»«¿»

מכאן: למדת הרי –‰B˙ ÈcÓ ‰‰p‰ Ïk בהם שמשתמש – »«∆¡∆ƒƒ¿≈»
פרנסתו, או כבודו ‰ÌÏBÚלשם ÔÓ ÂÈiÁ ÏËB העולם מחיי כלומר – ≈«»ƒ»»

ובעל ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))הבא הבא. העולם מן שכרו מפסיד רש"י: מפרש וכן ;
ימיך", ואורך חייך היא "כי כתוב: "שבתורה מפרש: ישראל" "תפארת
קדושתה  כוח ועבר חלף – קרדום שעשאה זה אבל לשמה; בעושה והיינו

מהעולם". חייו את בקרדום ומבטל ונוטל חיים, הארכת וכוח

ה נ ש מ ר ו א ו ב

חכמי  ומשאר מאביו תורה למד הוא מצפורי. חלפתא בן יוסי רבי הוא יוסי רבי
אשת  מיבמתו, לו היו בנים חמישה עקיבא. רבי היה המובהק רבו אולם יבנה,
חמישה  "נטעתי אומר: והיה בהם שהתפאר תורה גדולי וכולם בנים, בלי שמת אחיו
ורבי  יוסי ברבי ישמעאל רבי ביניהם: המפורסמים ב); קיח, (שבת בישראל" ארזים
אומר: היה דבריו, על להקשות כשבא הנשיא, יהודה רבי תלמידו יוסי. ברבי אלעזר

לחולי  קדשים קדשי בין שיש שכשם יוסי?" רבי דברי על נקשה העלובים "אנו
בן  איסי תלמידו ז). ו, גיטין (ירושלמי יוסי רבי של לדורו דורנו בין כך חולין,
מנמק  שהיה כלומר א), סז, (גיטין עמו" נימוקו יוסי "רבי עליו: אומר היה יהודה
הדעות, ופירוד המחלוקת את שונא היה הוא ודעת. טעם בטוב בהלכה דבריו

החולקים בין ולפשר להכריע היתה ודרכו       מתרחק
אומר: היה הוא אדם. לכל בעדינות מתייחס והיה הכעס, ומן הקפדנות מן היה

ב). כא, (תענית מקומו את מכבד אדם אלא מכבדו, אדם של מקומו  לא

‰Bz‰ ˙‡ „aÎÓ‰ Ïk :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa זריזות שמראה – «ƒ≈≈»«¿«≈∆«»
וחיבוריהם התורה חכמי את ומכבד מצוותיה BÙeb((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),בעשיית

˙Bia‰ ÏÚ „aÎÓ,הבריות על מכובד עצמו הוא הרי –ÏÎÂ ¿À»««¿ƒ¿»
‰Bz‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰ בה עוסק שאינו דהיינו התורה, את שמבזה – «¿«≈∆«»

בחיבוריהם, ומזלזל חכמים תלמידי  ‰Bia˙ומבזה ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb¿À»««¿ƒ
מפרשים: ויש הבריות. בעיני כך  ידי על מתבזה עצמו הוא הרי –

  ,התורה כבוד בודאי הוא זה שדבר המדות, בנועם –
ואז נכבדות, מידות ובעלי ונקיים מסולסלים כשלומדיה 

 הכתוב כמאמר חחחח):):):):, ד ד ד ד ,,,, וכמו ((((משלימשלימשלימשלי ותרוממך", "סלסלה
א א א א ):):):):שאמרו פו פו פו פו ,,,, מעשיו ((((יומא יומא יומא יומא  נאים כמה תורה, שלמד פלוני "ראיתם

ש  אביו אשרי מתוקנים, תורה".וכמה שלימדו רבו ואשרי גידלו,
שאמר: והוא בהיפך, הוא וההיפך     

  שהוא בידוע וחכמים, טובים על טוב שמדבר מי שכל –
וזהו  ומחולל, רע עצמו שהוא בידוע כבודם, והמחלל טוב; עצמו

שלמה כא כא כא כא ):):):):שאמר כזכזכזכז,,,, לפי ((((משלימשלימשלימשלי ואיש לזהב, וכור לכסף "מצרף
ידי  שעל כשם הדברים: ופירוש מהלל; שהוא מה לפי – מהללו"
זהב  או כסף בהם יש כמה והזהב, הכסף איכות תיבחן והכור המצרף
הדברים  לפי האדם, של וערכו טיבו ייבחן כך בהם, סיגים וכמה טהור,
החכמים  את מכבד הוא שאם ומכאן, באחרים. מהלל שהוא והמידות
שנוהג  כבודם, את הוא מחלל ואם ומהולל; טוב עצמו הוא – ומהללם

ומחולל רע עצמו הוא בכבודם, ומזלזל ראש קלות ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בהם

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אותם  שהזכרנו חלפתא, בן יוסי רבי של בניו בחמשת הגדול היה ישמעאל רבי
בשם  בהלכה מאמריו כל וכמעט מאביו קיבל תורתו את הקודמת. למשנה בהקדמה
נזהר  היה דיין בתור הוראות. בה והורה בציפורי הוא אף ישב כאביו הם. אביו
יוסי  ברבי ישמעאל "רבי ב): קה, (כתובות עליו מסופר וכך שוחד, מאבק גם מאד

פירות של סל שבת ערב כל לו להביא רגיל אריסו היה    פעם
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לי  יש דין לו: אמר היום? נשתנה מה לו: אמר בשבת, בחמישי לו הביא אחת
הושיב  לדין. לך פסולני לו: אמר ממנו. קיבל לא למר. לו אביא דרכי לפי ואמרתי:
אילו  ישמעאל): (רבי אמר ובא הולך שהוא עם דינו. לו ודנו חכמים תלמידי שני
שוחד! מקבלי של נפשם תפח אמר: כך. טוען היה רצה ואילו כך טוען היה רצה
כמה  אחת על – שוחד מקבלי כך, – נטלתי  שלי נטלתי ואם נטלתי שלא אני ומה
בשוחד" מתמוך כפיו "נוער טו): לג, (ישעיהו הפסוק את עליו דרשו מכאן, וכמה".

א). כד, (מכות יוסי ברבי ישמעאל רבי כגון –

Ba Ï‡ÚÓLÈ Èa– חלפתא בן יוסי רבי של –CNBÁ‰ :ÓB‡ «ƒƒ¿»≈¿≈«≈
ÔÈc‰ ÔÓ BÓˆÚאת המונע שיש – במקום כגון דיין, מלהיות עצמו «¿ƒ«ƒ

ביניהם, שיתפשרו הדין לבעלי שאומר או אחרים, epnÓדיינים ˜Bt≈ƒ∆
‰È‡,בלבו הדיין את שונא חייב, היוצא הדין בעל שכן –ÏÊ‚Â– ≈»¿»≈

גוזלו, ונמצא לשלם, הזכאי את יחייב ÂL‡שמא ˙ÚeLe שמא – ¿«»¿
שוא  שבועת לידי מביא ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב

ויישבע ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). כדין שלא שבועה יחייבנו שמא מפרשים: ויש
כדין שלא ידו על נכשל ונמצא B‰a‡‰((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לשקר, BaÏ Òb‰Â¿««ƒ¿»»

עיון  ללא להורות נחפז והוא יטעה, שלא בעצמו שבוטח דיין –
הוא הרי שטות ËBL‰ומתינות, לך ואין בעיניו, חכם שהוא מפני – ∆

שנאמר מזו, יב יב יב יב ):):):):גדולה כוכוכוכו,,,, תקוה ((((משלימשלימשלימשלי בעיניו, חכם איש "ראית
ממנו", אץ ÚLלכסיל היה לא שמים, יראת בו היתה שאילו – »»

ואף  אדם, בבני מצויה שהשגגה אחד, כל יודע כי כך, כל בדבריו
לטעות, עלול גדול Áeחכם Ò‚Â להראות שרוצה גאוה בעל – ¿««
וחכמתו כוחו את לעולם :מפרשים שמרבה ויש –

דינו, פסק ידי על אויבים ושבועת לעצמו לגזל חושש שאינו –
שוא,  לטעות יכול שאינו בעצמו הוא בוטח גאוותו שמתוך –

ישראל ישראל ישראל ישראל ").").")."). ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

באזהרות  הממשיך יוסי, רבי בן ישמעאל רבי של  נוסף מאמר מביאה משנתנו
הדין. מאחריות עצמו יחשוך כיצד לדיין,

‡e‰ חלפ בן יוסי רבי של בנו ישמעאל רבי –– ‡ÓB:תא ‰È‰»»≈
È„ÈÁÈ Ôc È‰z Ï‡ לרבים מומחה יכול תורה שמדין פי על אף – «¿ƒ»¿ƒƒ

       יחידי ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין לדון

א א א א ),),),), יחיד הההה,,,, ישב לא מומחה שאפילו היא, חסידות מידת מקום מכל
הם  הרי שלושה, שהם שמתוך שניים, עוד עמו יצרף אלא בדין,
תהא  אל ולפיכך לאמתו; הדין את ומוציאים בדבר ונותנים נושאים

יחידי, ‡Á„דן ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L שהוא הוא, ברוך הקדוש – ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»
בעולמו. Ó‡z:יחיד Ï‡Â חולקים לדין, עמך שצרפת חבריך, אם – ¿«…«

להם: תאמר אל לדעתך, מסכימים ואינם ÈzÚc!עליך eÏa˜ שהרי – «¿«¿ƒ

מידת  מתוך אלא עמי צרפתיכם ולא יחידי, לדון הייתי יכול כמומחה
ÔÈ‡Mחסידות, Ô‰L לך לומר אפילו או ירצו, אם דעתך לקבל – ∆≈«»ƒ

דעתם, ‡z‰שתקבל ‡GÂ לקבל להכריחם יכול אינך אתה אבל – ¿«»
פי  על הדין שייפסק ראוי עמך, אותם וצרפת שהואיל דעתך, את

שכתוב כמו ב ב ב ב ):):):):הרבים, כגכגכגכג,,,, להטות".((((שמות שמות שמות שמות  רבים "אחרי

ט ה נ ש מ ר ו א ב

אומר: שהיה רבו, בתורת דבק היה הוא ישמעאל. רבי של תלמידו היה יונתן רבי
אות  כל דורש שהיה עקיבא רבי של לדעתו בניגוד אדם", בני כלשון תורה "דברה
שמו  נזכר זה לעומת במשנה. יותר נזכר אינו במשנתנו מלבד שבתורה. יתירה
הלכה  מדרשי שהם במדבר), (לספר ובספרי שמות) (לספר במכילתא רבות פעמים
להזהיר  יונתן רבי בא שבמשנתנו במאמרו ישמעאל. רבי של מדרשו בית מיסוד
של  טרדות מתוך ובין עוני של טרדות מתוך בין בתורה מלעסוק אדם יימנע שלא

עושר.

‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ Ïk :ÓB‡ Ô˙BÈ ÈaÈÚÓ ‰Bz שלמרות – «ƒ»»≈»«¿«≈∆«»≈…ƒ
קובע  הוא פרנסתו, למצוא היום כל וטרחתו דאגתו וסבלו, עניותו

לתורה, LÚÓעתים dÓi˜Ï BÙBÒ בתורה לעסוק הוא עתיד – ¿«¿»≈…∆
ודאגות. טרדות ללא נפש ושלוות רווחה ‡˙מתוך ÏhÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆

LÚÓ ‰Bz‰ מתבטל הוא המרובים, בעסקיו טרדותיו שמרוב – «»≈…∆
תורה, ÈÚÓמלימוד dÏhÏ BÙBÒ מתורה להיבטל הוא עתיד – ¿«¿»≈…ƒ

שכל  המשנה את לפרש שאין אומרים, ויש ומצוקה. עניות מחמת
התורה  את המבטל וכל עשיר, להיות סופו מעוני התורה את המקיים
את  המקיימים אנשים אנחנו רואים שהרי עני. להיות סופו מעושר
מתים  רשעים כמה רואים וכן בעושר, לקיימה זכו ולא מעוני התורה
מעוני  התורה את המקיים שאיש הוא, הדברים פירוש אלא עשירים;
את  המבטל כל וכן מלקיימה; נמנע היה לא עשיר היה אילו אף –
היה  אילו אף – תורתו לביטול גורם שעושרו כלומר מעושר, התורה
ביטולה  או תורה של קיומה לתלות שאין כלומר מבטלה; היה עני
ה'. לתורת הנפשית בזיקתו אלא בעניותו ולא אדם של בעושרו לא

אחר: פירוש        שהוא –
"איזהו  א): משנה (לעיל זומא בן כדברי בחלקו, שמח להיות זוכה

בחלקו" השמח – אמת אמת אמת אמת ").").").").עשיר ("("("("שפת שפת שפת שפת 
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העולם, והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי חנינא: בר אחא רבי "אמר  
   חבריו יכלו שלא כמותו? הלכה קבעו לא מה ומפני וחריף), (גדול

פנים לו ומראה טהור, – טמא על אומר שהוא דעתו, סוף על לעמוד 
  אלא שמו, מאיר רבי לא שנו: פנים. לו ומראה טמא, – טהור ועל
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בהלכה" חכמים עיני מאיר שהוא מאיר? רבי שמו נקרא ולמה שמו, נהוראי רבי

רבי  אצל למד וגם עקיבא; רבי היה מאיר רבי של המובהק רבו ב). יג, (ערובין

גם  מפיו תורה מלשמוע נמנע ולא אבויה, בן מאלישע תורה למד כן ישמעאל.

וה  רעה לתרבות אבויה בן אלישע שיצא עליו:אחרי אמרו חכמינו ל"אחר". יה
חלקו  היה גדול ב). טו, (חגיגה זרק" וקליפתו אכל תוכו מצא, רימון מאיר "רבי

רבי  – משנה "סתם א): פו, (סנהדרין אמרו שכן המשנה, בסידור מאיר רבי של

עקיבא  מרבי שקיבלה מאיר, רבי של שמשנתו כלומר עקיבא", דרבי אליבא מאיר

יהודה  רבי ידי על כך אחר שכלול לידי שהגיע המשנה, בסידור ליסוד הונחה רבו,

את  מחנכת התורה שכן התורה, לימוד את מאיר רבי העמיד הכל בראש הנשיא.

כמאמרו  עליונה, למדרגה אותו ומעלה מידותיו את משפרת רוחו, את מעדנת האדם,

ולמעלה  הרבה"... לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק "כל א): משנה ו (פרק להלן

הכתוב  עליו מעלה ממשנתו, אחד דבר השוכח "כל משמו: דוסתאי רבי אמר ח) (ג,

את  לראות האדם את הוא מעורר שבמשנתנו במאמרו אף בנפשו". מתחייב כאילו

חייו. של ועיקרם מהכל, למעלה שהוא כדבר בתורה עסקו

˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :ÓB‡ È‡Ó Èa ככל למעט השתדל – «ƒ≈ƒ≈¡≈¿«≈»≈∆
פרנסתך, בעסקי Bza‰האפשר ˜ÒÚÂ,בתורה עסקך עיקר ויהיה – «¬…«»

עראי. ומלאכתך קבע תורתך שתעשה ÈÙaכלומר Áe ÏÙL ÈÂ‰Â∆¡≈¿««ƒ¿≈
Ì„‡ Ïk שאמר כמו בחכמה, ממך קטן שהוא ממי אפילו ללמוד – »»»

ויש  אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו א): משנה (לעיל זומא בן
תתגאה  אל האמיתית, המעלה שהיא בתורה, כשתצליח גם מפרשים:
בהן  להתגאות ראויות שאינן גשמיות, אחרות במעלות שכן ומכל בה;

יונה יונה יונה יונה ).).).). ‰Bz‰((((רבנורבנורבנורבנו ÔÓ zÏha Ì‡Â,עסקיך מחמת –CÏ LÈ ¿ƒƒ«¿»ƒ«»∆»
Cc‚k ‰a‰ ÌÈÏËa להטרידך שיוסיפו דברים הרבה יימצאו – ¿≈ƒ«¿≈¿∆¿»

מפרש: והמאירי מתורה. ולבטלך זמנך, את ולגזול  
 במלאכה או באומנות להתעסק והלכת ממנה בטלת אם –

כי זולתך, מעלת על בזה תעלה לא אחרת,    
,כמותך סוחרים אדם מבני כמה הרי לסוחר, תהיה למשל, שאם,

אפס  הכל כי "בטלים", התנא וקראם והאומנויות. המלאכות בכל וכן
על  בה תעלה התורה, במעלת כשתשתדל אבל התורה. בערך ותוהו
המוסר: חכמי שאמרו כמו לחברתך, תמצא מעטים כי זולתך, מעלת

אמרו ורבותינו מעטים"; נושאיה כן על כבדה, רבהרבהרבהרבה"האמת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

יא יא יא יא ):):):): –צא צא צא צא ,,,, אבדו אם וכולם עולם, של תשמישו הם דברים ארבעה
יש "כי הן: ואלו ותמורה, חילופים להם ומקוםיש מוצא,

יוקח,יזוקו. נחושה"מעפר א א א א ----בבבב););););יצוק כחכחכחכח,,,, אבל ((((איובאיובאיובאיוב
שכתוב זהו תמורתו? לנו מביא מי – שמת חכם יב יב יב יב ):):):):תלמיד שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

על  השוקד "כל מובא: נתן דרבי ובאבות תמצא". מאין "והחכמה
תורה, מדברי הבוטל וכל כנגדו; שקדנים לו מוסרים תורה, דברי
והגייסות  ונחש וברדלס ונמר וזאב ארי כגון כנגדו, בטלנים לו מוסרים

שנאמר ממנו, ונפרעים אותו ומקיפים באים שהם ((((תהלים תהלים תהלים תהלים והליסטים,

יב יב יב יב ):):):): שנימנו,נחנחנחנח,,,, הבטלים אלה וכל בארץ", שופטים אֿלהים יש "אך
רצונו". בעוברי משפטו לעשות ושליחיו הקב"ה של אפו שבט הם

‰Bza zÏÓÚ Ì‡Â,בעסקיך ומעטת –BÏ LÈ ברוך להקדוש – ¿ƒ»«¿»«»∆
CÏהוא, ÔzÏ ‰a‰ ÎN שכר נותן ובעצמו בכבודו הקב"ה – »»«¿≈ƒ∆»

מידה  יתירה ובזה שליח, ידי על ולא מלאך ידי על לא תורתו לעוסקי
פורענות מידת על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).טובה יונה יונה יונה יונה ;;;; ((((רבנו רבנו רבנו רבנו 
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יעקב. בן אליעזר רבי בשם ידועים תנאים והוא שני הבית, בזמן עוד חי –

שראה  מה כפי לפרטיו, המקדש בית את מתאר הוא בה "מדות", מסכת את ששנה

"משנת  השאר: בין בה כתוב והיה יוחסין, מגילת שמצא מספר, עזאי בן בעיניו.

נקיה. כסולת היא אבל מעטה, משנתו כלומר ונקי", קב אליעזר רבי  היה

בירושלמי  שבמשנתנו. יעקב בן אליעזר רבי כנראה והוא עקיבא, רבי של תלמידו

ישב  יעקב. בן אליעזר רבי של לעירו עיוור בא אחת פעם עליו: מסופר פאה) (סוף

עיוור  הוא גדול שאדם אילולא עירו: בני אמרו ידו, על יעקב בן אליעזר רבי לו
להם  אמר בכבוד. פרנסתו לו נתנו לידו, יושב יעקב בן אליעזר רבי היה לא זה,

לצדך. ישב יעקב בן אליעזר שרבי ראינו לו: אמרו לכך? זכיתי במה העיוור:

זה  רואה, ואינו שנראה מי עם חסד גמלת "אתה זו: תפילה העיוור עליו התפלל

רבי  בא שבמשנתנו במאמרו חסד". לך ויגמול פיוסך יקבל נראה ואינו שרואה

עבירה  וכל עליו, סניגור יוצרת עושה שאדם מצוה שכל ללמדנו יעקב בן אליעזר

קטיגור. –
  .מלאכתו שם על "הסנדלר", ונקרא עקיבא, רבי של תלמידו היה

(ירושלמי  מצרים של אלכסנדריה מולדתו, עיר שם על כן נקרא שהוא אומרים, ויש
שבעה  התכנסו אדריינוס גזירת שבטלה אחרי מסופר: (שם) בירושלמי א). ג, חגיגה
רבי  גם היה וביניהם השנה, את לעבר רימון לבקעת עקיבא, רבי תלמידי זקנים,
הסנדלר  יוחנן ורבי הלכה, בענייני החכמים בין מחלוקת פרצה שם הסנדלר... יוחנן
יושבות", שימשתו שלא מה עומדות עקיבא רבי את "שימשתי מאיר: לרבי אמר
לו: קראו והחכמים ממך, יותר הרבה אותו ושימשתי אצלו למדתי כלומר:
כדרך  רוח ברמות מדבר שהוא כלומר מולדתו, עיר שם על "אלכסנדרי",
אותה  שכלפי ואפשר בנשיקה. משם ועמדו נתפייסו לבסוף היהירים. האלכסנדרונים

שבמשנתנו הסנדלר יוחנן רבי דברי מכוונים רימון שבבקעת הכנסיה 
,ובאושא רימון בבקעת אסיפותיהם לאחר אלו, עקיבא רבי תלמידי ואמנם

תורה" ישראל ארץ כל את ומילאו אז "עמדו   
BÏ ‰B˜ ,˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ :ÓB‡ ˜ÚÈ Ôa ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆∆«¬…≈»∆ƒ¿»««∆

„Á‡ ËÈÏ˜t;עליו זכות המלמד יושר, מליץ סניגור, –BÚ‰Â ¿«¿ƒ∆»¿»≈
„Á‡ B‚Èh˜ BÏ ‰B˜ ,˙Á‡ ‰Ú ודורש עליו המקטרג – ¬≈»««∆«≈∆»

אחת מצוה עשיית תהא שלא לאדם, להעיר התנא כוונת קלה עונשו;
תהא  לא וכן אחד; פרקליט לו יש כבר אחת מצוה בעשותו כי בעיניו,
ואין  קטיגור; נוצר עבירה ידי על כי בעיניו, קלה אחת עבירה עשיית
כראוי, המצוה על גמולו מקבל אדם אלא במצוה, יוצאה העבירה

כראוי העבירה על ÌÈBË((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ועונשו ÌÈNÚÓe ‰eLz¿»«¬ƒƒ
˙eÚt‰ ÈÙa ÒÈ˙k תקנתו עבירות, עשה אדם שאם כלומר – ƒ¿ƒƒ¿≈«À¿»

טובים  ומעשים תשובה כי טובים, מעשים ולעשות בתשובה לחזור היא
"גדולה  אמרו: וכן הפורענות. בפני ומחסה, מגן המשמש כתריס, הם

כזכויות" לו נעשות שזדונות א א א א ).).).).תשובה פופופופו,,,, "כל ((((יומא יומא יומא יומא  אמרו: ועוד
הטוב  במעשה יחליפה תשובה, לעשות ומתבייש עבירה בידו שיש מי
רעים, זוזים של צרורות לו שיש לאדם משל ויתקבל; תשובה ויעשה
מי  כל אף – טובים בזוזים ויחליפם תוספת לו ויתן שולחני אצל ילך

טובים" ומעשים תשובה יעשה רעים, מעשים בידו שיש 
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לי  יש דין לו: אמר היום? נשתנה מה לו: אמר בשבת, בחמישי לו הביא אחת
הושיב  לדין. לך פסולני לו: אמר ממנו. קיבל לא למר. לו אביא דרכי לפי ואמרתי:
אילו  ישמעאל): (רבי אמר ובא הולך שהוא עם דינו. לו ודנו חכמים תלמידי שני
שוחד! מקבלי של נפשם תפח אמר: כך. טוען היה רצה ואילו כך טוען היה רצה
כמה  אחת על – שוחד מקבלי כך, – נטלתי  שלי נטלתי ואם נטלתי שלא אני ומה
בשוחד" מתמוך כפיו "נוער טו): לג, (ישעיהו הפסוק את עליו דרשו מכאן, וכמה".

א). כד, (מכות יוסי ברבי ישמעאל רבי כגון –

Ba Ï‡ÚÓLÈ Èa– חלפתא בן יוסי רבי של –CNBÁ‰ :ÓB‡ «ƒƒ¿»≈¿≈«≈
ÔÈc‰ ÔÓ BÓˆÚאת המונע שיש – במקום כגון דיין, מלהיות עצמו «¿ƒ«ƒ

ביניהם, שיתפשרו הדין לבעלי שאומר או אחרים, epnÓדיינים ˜Bt≈ƒ∆
‰È‡,בלבו הדיין את שונא חייב, היוצא הדין בעל שכן –ÏÊ‚Â– ≈»¿»≈

גוזלו, ונמצא לשלם, הזכאי את יחייב ÂL‡שמא ˙ÚeLe שמא – ¿«»¿
שוא  שבועת לידי מביא ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב

ויישבע ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). כדין שלא שבועה יחייבנו שמא מפרשים: ויש
כדין שלא ידו על נכשל ונמצא B‰a‡‰((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לשקר, BaÏ Òb‰Â¿««ƒ¿»»

עיון  ללא להורות נחפז והוא יטעה, שלא בעצמו שבוטח דיין –
הוא הרי שטות ËBL‰ומתינות, לך ואין בעיניו, חכם שהוא מפני – ∆

שנאמר מזו, יב יב יב יב ):):):):גדולה כוכוכוכו,,,, תקוה ((((משלימשלימשלימשלי בעיניו, חכם איש "ראית
ממנו", אץ ÚLלכסיל היה לא שמים, יראת בו היתה שאילו – »»

ואף  אדם, בבני מצויה שהשגגה אחד, כל יודע כי כך, כל בדבריו
לטעות, עלול גדול Áeחכם Ò‚Â להראות שרוצה גאוה בעל – ¿««
וחכמתו כוחו את לעולם :מפרשים שמרבה ויש –

דינו, פסק ידי על אויבים ושבועת לעצמו לגזל חושש שאינו –
שוא,  לטעות יכול שאינו בעצמו הוא בוטח גאוותו שמתוך –

ישראל ישראל ישראל ישראל ").").")."). ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

באזהרות  הממשיך יוסי, רבי בן ישמעאל רבי של  נוסף מאמר מביאה משנתנו
הדין. מאחריות עצמו יחשוך כיצד לדיין,

‡e‰ חלפ בן יוסי רבי של בנו ישמעאל רבי –– ‡ÓB:תא ‰È‰»»≈
È„ÈÁÈ Ôc È‰z Ï‡ לרבים מומחה יכול תורה שמדין פי על אף – «¿ƒ»¿ƒƒ

       יחידי ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין לדון

א א א א ),),),), יחיד הההה,,,, ישב לא מומחה שאפילו היא, חסידות מידת מקום מכל
הם  הרי שלושה, שהם שמתוך שניים, עוד עמו יצרף אלא בדין,
תהא  אל ולפיכך לאמתו; הדין את ומוציאים בדבר ונותנים נושאים

יחידי, ‡Á„דן ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L שהוא הוא, ברוך הקדוש – ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»
בעולמו. Ó‡z:יחיד Ï‡Â חולקים לדין, עמך שצרפת חבריך, אם – ¿«…«

להם: תאמר אל לדעתך, מסכימים ואינם ÈzÚc!עליך eÏa˜ שהרי – «¿«¿ƒ

מידת  מתוך אלא עמי צרפתיכם ולא יחידי, לדון הייתי יכול כמומחה
ÔÈ‡Mחסידות, Ô‰L לך לומר אפילו או ירצו, אם דעתך לקבל – ∆≈«»ƒ

דעתם, ‡z‰שתקבל ‡GÂ לקבל להכריחם יכול אינך אתה אבל – ¿«»
פי  על הדין שייפסק ראוי עמך, אותם וצרפת שהואיל דעתך, את

שכתוב כמו ב ב ב ב ):):):):הרבים, כגכגכגכג,,,, להטות".((((שמות שמות שמות שמות  רבים "אחרי

ט ה נ ש מ ר ו א ב

אומר: שהיה רבו, בתורת דבק היה הוא ישמעאל. רבי של תלמידו היה יונתן רבי
אות  כל דורש שהיה עקיבא רבי של לדעתו בניגוד אדם", בני כלשון תורה "דברה
שמו  נזכר זה לעומת במשנה. יותר נזכר אינו במשנתנו מלבד שבתורה. יתירה
הלכה  מדרשי שהם במדבר), (לספר ובספרי שמות) (לספר במכילתא רבות פעמים
להזהיר  יונתן רבי בא שבמשנתנו במאמרו ישמעאל. רבי של מדרשו בית מיסוד
של  טרדות מתוך ובין עוני של טרדות מתוך בין בתורה מלעסוק אדם יימנע שלא

עושר.

‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ Ïk :ÓB‡ Ô˙BÈ ÈaÈÚÓ ‰Bz שלמרות – «ƒ»»≈»«¿«≈∆«»≈…ƒ
קובע  הוא פרנסתו, למצוא היום כל וטרחתו דאגתו וסבלו, עניותו

לתורה, LÚÓעתים dÓi˜Ï BÙBÒ בתורה לעסוק הוא עתיד – ¿«¿»≈…∆
ודאגות. טרדות ללא נפש ושלוות רווחה ‡˙מתוך ÏhÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆

LÚÓ ‰Bz‰ מתבטל הוא המרובים, בעסקיו טרדותיו שמרוב – «»≈…∆
תורה, ÈÚÓמלימוד dÏhÏ BÙBÒ מתורה להיבטל הוא עתיד – ¿«¿»≈…ƒ

שכל  המשנה את לפרש שאין אומרים, ויש ומצוקה. עניות מחמת
התורה  את המבטל וכל עשיר, להיות סופו מעוני התורה את המקיים
את  המקיימים אנשים אנחנו רואים שהרי עני. להיות סופו מעושר
מתים  רשעים כמה רואים וכן בעושר, לקיימה זכו ולא מעוני התורה
מעוני  התורה את המקיים שאיש הוא, הדברים פירוש אלא עשירים;
את  המבטל כל וכן מלקיימה; נמנע היה לא עשיר היה אילו אף –
היה  אילו אף – תורתו לביטול גורם שעושרו כלומר מעושר, התורה
ביטולה  או תורה של קיומה לתלות שאין כלומר מבטלה; היה עני
ה'. לתורת הנפשית בזיקתו אלא בעניותו ולא אדם של בעושרו לא

אחר: פירוש        שהוא –
"איזהו  א): משנה (לעיל זומא בן כדברי בחלקו, שמח להיות זוכה

בחלקו" השמח – אמת אמת אמת אמת ").").").").עשיר ("("("("שפת שפת שפת שפת 

י ה נ ש מ ר ו א ב

העולם, והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי חנינא: בר אחא רבי "אמר  
   חבריו יכלו שלא כמותו? הלכה קבעו לא מה ומפני וחריף), (גדול

פנים לו ומראה טהור, – טמא על אומר שהוא דעתו, סוף על לעמוד 
  אלא שמו, מאיר רבי לא שנו: פנים. לו ומראה טמא, – טהור ועל
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בהלכה" חכמים עיני מאיר שהוא מאיר? רבי שמו נקרא ולמה שמו, נהוראי רבי

רבי  אצל למד וגם עקיבא; רבי היה מאיר רבי של המובהק רבו ב). יג, (ערובין

גם  מפיו תורה מלשמוע נמנע ולא אבויה, בן מאלישע תורה למד כן ישמעאל.

וה  רעה לתרבות אבויה בן אלישע שיצא עליו:אחרי אמרו חכמינו ל"אחר". יה
חלקו  היה גדול ב). טו, (חגיגה זרק" וקליפתו אכל תוכו מצא, רימון מאיר "רבי

רבי  – משנה "סתם א): פו, (סנהדרין אמרו שכן המשנה, בסידור מאיר רבי של

עקיבא  מרבי שקיבלה מאיר, רבי של שמשנתו כלומר עקיבא", דרבי אליבא מאיר

יהודה  רבי ידי על כך אחר שכלול לידי שהגיע המשנה, בסידור ליסוד הונחה רבו,

את  מחנכת התורה שכן התורה, לימוד את מאיר רבי העמיד הכל בראש הנשיא.

כמאמרו  עליונה, למדרגה אותו ומעלה מידותיו את משפרת רוחו, את מעדנת האדם,

ולמעלה  הרבה"... לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק "כל א): משנה ו (פרק להלן

הכתוב  עליו מעלה ממשנתו, אחד דבר השוכח "כל משמו: דוסתאי רבי אמר ח) (ג,

את  לראות האדם את הוא מעורר שבמשנתנו במאמרו אף בנפשו". מתחייב כאילו

חייו. של ועיקרם מהכל, למעלה שהוא כדבר בתורה עסקו

˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :ÓB‡ È‡Ó Èa ככל למעט השתדל – «ƒ≈ƒ≈¡≈¿«≈»≈∆
פרנסתך, בעסקי Bza‰האפשר ˜ÒÚÂ,בתורה עסקך עיקר ויהיה – «¬…«»

עראי. ומלאכתך קבע תורתך שתעשה ÈÙaכלומר Áe ÏÙL ÈÂ‰Â∆¡≈¿««ƒ¿≈
Ì„‡ Ïk שאמר כמו בחכמה, ממך קטן שהוא ממי אפילו ללמוד – »»»

ויש  אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו א): משנה (לעיל זומא בן
תתגאה  אל האמיתית, המעלה שהיא בתורה, כשתצליח גם מפרשים:
בהן  להתגאות ראויות שאינן גשמיות, אחרות במעלות שכן ומכל בה;

יונה יונה יונה יונה ).).).). ‰Bz‰((((רבנורבנורבנורבנו ÔÓ zÏha Ì‡Â,עסקיך מחמת –CÏ LÈ ¿ƒƒ«¿»ƒ«»∆»
Cc‚k ‰a‰ ÌÈÏËa להטרידך שיוסיפו דברים הרבה יימצאו – ¿≈ƒ«¿≈¿∆¿»

מפרש: והמאירי מתורה. ולבטלך זמנך, את ולגזול  
 במלאכה או באומנות להתעסק והלכת ממנה בטלת אם –

כי זולתך, מעלת על בזה תעלה לא אחרת,    
,כמותך סוחרים אדם מבני כמה הרי לסוחר, תהיה למשל, שאם,

אפס  הכל כי "בטלים", התנא וקראם והאומנויות. המלאכות בכל וכן
על  בה תעלה התורה, במעלת כשתשתדל אבל התורה. בערך ותוהו
המוסר: חכמי שאמרו כמו לחברתך, תמצא מעטים כי זולתך, מעלת

אמרו ורבותינו מעטים"; נושאיה כן על כבדה, רבהרבהרבהרבה"האמת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

יא יא יא יא ):):):): –צא צא צא צא ,,,, אבדו אם וכולם עולם, של תשמישו הם דברים ארבעה
יש "כי הן: ואלו ותמורה, חילופים להם ומקוםיש מוצא,

יוקח,יזוקו. נחושה"מעפר א א א א ----בבבב););););יצוק כחכחכחכח,,,, אבל ((((איובאיובאיובאיוב
שכתוב זהו תמורתו? לנו מביא מי – שמת חכם יב יב יב יב ):):):):תלמיד שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

על  השוקד "כל מובא: נתן דרבי ובאבות תמצא". מאין "והחכמה
תורה, מדברי הבוטל וכל כנגדו; שקדנים לו מוסרים תורה, דברי
והגייסות  ונחש וברדלס ונמר וזאב ארי כגון כנגדו, בטלנים לו מוסרים

שנאמר ממנו, ונפרעים אותו ומקיפים באים שהם ((((תהלים תהלים תהלים תהלים והליסטים,

יב יב יב יב ):):):): שנימנו,נחנחנחנח,,,, הבטלים אלה וכל בארץ", שופטים אֿלהים יש "אך
רצונו". בעוברי משפטו לעשות ושליחיו הקב"ה של אפו שבט הם

‰Bza zÏÓÚ Ì‡Â,בעסקיך ומעטת –BÏ LÈ ברוך להקדוש – ¿ƒ»«¿»«»∆
CÏהוא, ÔzÏ ‰a‰ ÎN שכר נותן ובעצמו בכבודו הקב"ה – »»«¿≈ƒ∆»

מידה  יתירה ובזה שליח, ידי על ולא מלאך ידי על לא תורתו לעוסקי
פורענות מידת על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).טובה יונה יונה יונה יונה ;;;; ((((רבנו רבנו רבנו רבנו 

א י ה נ ש מ ר ו א ב

יעקב. בן אליעזר רבי בשם ידועים תנאים והוא שני הבית, בזמן עוד חי –

שראה  מה כפי לפרטיו, המקדש בית את מתאר הוא בה "מדות", מסכת את ששנה

"משנת  השאר: בין בה כתוב והיה יוחסין, מגילת שמצא מספר, עזאי בן בעיניו.

נקיה. כסולת היא אבל מעטה, משנתו כלומר ונקי", קב אליעזר רבי  היה

בירושלמי  שבמשנתנו. יעקב בן אליעזר רבי כנראה והוא עקיבא, רבי של תלמידו

ישב  יעקב. בן אליעזר רבי של לעירו עיוור בא אחת פעם עליו: מסופר פאה) (סוף

עיוור  הוא גדול שאדם אילולא עירו: בני אמרו ידו, על יעקב בן אליעזר רבי לו
להם  אמר בכבוד. פרנסתו לו נתנו לידו, יושב יעקב בן אליעזר רבי היה לא זה,

לצדך. ישב יעקב בן אליעזר שרבי ראינו לו: אמרו לכך? זכיתי במה העיוור:

זה  רואה, ואינו שנראה מי עם חסד גמלת "אתה זו: תפילה העיוור עליו התפלל

רבי  בא שבמשנתנו במאמרו חסד". לך ויגמול פיוסך יקבל נראה ואינו שרואה

עבירה  וכל עליו, סניגור יוצרת עושה שאדם מצוה שכל ללמדנו יעקב בן אליעזר

קטיגור. –
  .מלאכתו שם על "הסנדלר", ונקרא עקיבא, רבי של תלמידו היה

(ירושלמי  מצרים של אלכסנדריה מולדתו, עיר שם על כן נקרא שהוא אומרים, ויש
שבעה  התכנסו אדריינוס גזירת שבטלה אחרי מסופר: (שם) בירושלמי א). ג, חגיגה
רבי  גם היה וביניהם השנה, את לעבר רימון לבקעת עקיבא, רבי תלמידי זקנים,
הסנדלר  יוחנן ורבי הלכה, בענייני החכמים בין מחלוקת פרצה שם הסנדלר... יוחנן
יושבות", שימשתו שלא מה עומדות עקיבא רבי את "שימשתי מאיר: לרבי אמר
לו: קראו והחכמים ממך, יותר הרבה אותו ושימשתי אצלו למדתי כלומר:
כדרך  רוח ברמות מדבר שהוא כלומר מולדתו, עיר שם על "אלכסנדרי",
אותה  שכלפי ואפשר בנשיקה. משם ועמדו נתפייסו לבסוף היהירים. האלכסנדרונים

שבמשנתנו הסנדלר יוחנן רבי דברי מכוונים רימון שבבקעת הכנסיה 
,ובאושא רימון בבקעת אסיפותיהם לאחר אלו, עקיבא רבי תלמידי ואמנם

תורה" ישראל ארץ כל את ומילאו אז "עמדו   
BÏ ‰B˜ ,˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ :ÓB‡ ˜ÚÈ Ôa ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆∆«¬…≈»∆ƒ¿»««∆

„Á‡ ËÈÏ˜t;עליו זכות המלמד יושר, מליץ סניגור, –BÚ‰Â ¿«¿ƒ∆»¿»≈
„Á‡ B‚Èh˜ BÏ ‰B˜ ,˙Á‡ ‰Ú ודורש עליו המקטרג – ¬≈»««∆«≈∆»

אחת מצוה עשיית תהא שלא לאדם, להעיר התנא כוונת קלה עונשו;
תהא  לא וכן אחד; פרקליט לו יש כבר אחת מצוה בעשותו כי בעיניו,
ואין  קטיגור; נוצר עבירה ידי על כי בעיניו, קלה אחת עבירה עשיית
כראוי, המצוה על גמולו מקבל אדם אלא במצוה, יוצאה העבירה

כראוי העבירה על ÌÈBË((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ועונשו ÌÈNÚÓe ‰eLz¿»«¬ƒƒ
˙eÚt‰ ÈÙa ÒÈ˙k תקנתו עבירות, עשה אדם שאם כלומר – ƒ¿ƒƒ¿≈«À¿»

טובים  ומעשים תשובה כי טובים, מעשים ולעשות בתשובה לחזור היא
"גדולה  אמרו: וכן הפורענות. בפני ומחסה, מגן המשמש כתריס, הם

כזכויות" לו נעשות שזדונות א א א א ).).).).תשובה פופופופו,,,, "כל ((((יומא יומא יומא יומא  אמרו: ועוד
הטוב  במעשה יחליפה תשובה, לעשות ומתבייש עבירה בידו שיש מי
רעים, זוזים של צרורות לו שיש לאדם משל ויתקבל; תשובה ויעשה
מי  כל אף – טובים בזוזים ויחליפם תוספת לו ויתן שולחני אצל ילך

טובים" ומעשים תשובה יעשה רעים, מעשים בידו שיש 

   



קכו     

ÔÁBÈ Èa‰iÒk Ïk :ÓB‡ Ïcq‰,אסיפה –‡È‰L «ƒ»»««¿¿»≈»¿≈ƒ»∆ƒ
ÌÈÓL ÌLÏ,לאמיתו ענין איזה לברר או מצוה, של מטרה לשם – ¿≈»«ƒ

אישיות, פניות למתכנסים שתהיינה Ìi˜˙‰Ïמבלי dÙBÒ עתידה – »¿ƒ¿«≈
ומבורכים. קיימים יהיו והישגיה מטרתה, את להשיג «≈∆¿dÈ‡LÂהכנסיה

ÌÈÓL ÌLÏ קינטור של כוונה מתוך דעתו על עומד אחד שכל – ¿≈»«ƒ

לאמתה האמת למען ולא Ìi˜˙‰Ï((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),והתנצחות, dÙBÒ ÔÈ‡≈»¿ƒ¿«≈
נתן דרבי ובאבות ומעשיה. לתוצאותיה קיום יהא לא מ מ מ מ ))))– פרק פרק פרק פרק  ((((סוףסוףסוףסוף

הגדולה; כנסת אנשי כנסיית זו – מצוה לשם שהיא "כנסייה אמרו:
הפלגה". דור אנשי כנסיית זו – מצוה לשם ושלא

   

`nei zkqn ± awri oir
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הגמרא: שואלת א. עמוד נט àäéîדף àîìò éleëc,יוסי לרבי בין לחנניא àëéäבין §¥¨§¨¦¨¥¨

úBðø÷c úBðzî ïøîâc,הקרנות על המתנות את ליתן שגמר במקום -áéäé íúä §©§¨©¨¦§¨¨¨¨¦
Bbb ìò,ההזאות שבע את בגג נותן הוא שם -.àîòè éàî:הגמרא ÷àø,עונה øîà ©©©©£¨¨©§¨

ּפעמים' ׁשבע וגו' עליו BLcwLוהּזה íB÷î ,'BLc÷å Bøäèå נתינת את שסיים בכך ְְִִֶַָָָָ§¦£§¦§¨¤¦§
הקרנות, על Bøäéèהדם íL.בהזאות ¨¦£

במשנה: ïBöéçä.שנינו çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL מבארת §¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦
לכך, המקור ÷àøהגמרא: øîàcמשיח כהן פר CtLéלגבי øtä íc ìk úàå' אל §¨©§¨§¤¨©©¨¦§Ÿֶ

הכיפורים  יום פר על גם לומדים 'הפר' ומתיבת מֹועד', אהל ּפתח אׁשר העלה מזּבח ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹיסֹוד

מועד, אוהל פתח אשר היסוד שהוא מערבי ליסוד נשפכים éôð÷ששייריו éëå- §¦¨¦
מההיכל המזבחàeääaכשיוצא של המערבי àLéøaיסוד òât.בתחילה - §©¨©§¥¨

במשנה: ïBöéçäשנינו çaæî ìLå שיי דמיו- úéîBøc.רי ãBñé ìò CôBL äéä §¤¦§¥©©¦¨¨¥©§§¦
'çaænä ãBñé' ,ïðaø eðz על שהקריבו בחטאת הדם שיירי את ששופך נאמר שעליו ¨©¨¨§©¦§¥©

החיצון, øîBàמזבח äzà ,úéîBøc ãBñé äæ ל Bðéàשהכוונה Bà úéîBøc ãBñé ¤§§¦©¨¥§§¦¥
הכוונה אין שמא -úéáøòî ãBñé àlàLákä ïî Búãéøé ãîìé ,zøîà לשפוך , ¤¨§©£¨¦¨©§¨¦§©§¦¨¦©¤¤

החיצון, מזבח קרנות על הדם את לזרוק שסיים לאחר ליסוד, השיריים ¨¦¦Búàéöéìאת
ìëéää ïî,ביסוד לשופכם מנת על הפנימית חטאת מדם השיריים Búàéöiעם äî ¦©¥¨©§¦¨
ìëéää ïîהשיריים את הוא ה aשופך Bìיסוד Ceîñ,יציאתו äæלמקום ,äæ éàå ¦©¥¨§¨§¥¤¤

éáøòî ãBñé,תחלה פוגע הוא Lákäשבו ïî Búãéøé óà השיריים את שופך הוא §©£¨¦©§¦¨¦©¤¤
éîBøc ãBñé äæ ,äæ éàå ,Bì Ceîña מערבית בקרן הדם את לזרוק מסיים שהיה - §¨§¥¤¤§§¦

הדרומי. ביסוד בתחילה פוגע דרום בצד בכבש ובירידתו דרומית

חולקת: ברייתא מביאה äæåהגמרא äæ ,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz שיריים בין - ©§¨©¦¦§¨¥¥¤¨¤
החיצונות, חטאות של שיריים בין הכיפורים], יום של ושעיר [-פר הפנימיות חטאות של

ב  שופך äæåהיה äæ ,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø .éáøòî ãBñé ב שופך ãBñéהיה §©£¨¦©¦¦§¤©¥¤¨¤§
.éîBøc:הגמרא íeúñשואלת ãîìé øáñ÷ ,ìàòîLé éaø àîìLa חטאת - §¦¦§¨¨©¦¦§¨¥¨¨©¦§©¨

לשפכו, היכן נתפרש שלא הפנימי LøBônîהחיצונה מחטאת הכתוב - בה שפירש ת ¦§¨
מערב, àîòè,צד éàî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø àlà הפנימית בחטאת כתוב הרי ¤¨©¦¦§¤©©©£¨

הגמרא: משיבה דרום. בצד שופך ומדוע במערב, והוא מועד' אהל פתח áø'אשר øîà̈©©
øáñ÷ ,éMà,יוחאי בן שמעון ההיכלàçútרבי מזבחíBøcaשל שסובר ÷éà,של ©¦¨¨©¦§¨©¨¨¥

מה  וזהו  ההיכל, לצד היה דרומו כך ואם ההיכל, של בצפונו עומד היה המזבח שכל

חטאת  וילמד דרום, בצד שהוא ביסוד הדם את ששופך מועד' אהל 'פתח בפסוק שכתוב

דרום. בצד ישפוך ושניהם במפורש שכתוב הפנימית מחטאת הסתום החיצונה

éàçBé ïa ïBòîL éaø éáãa ìàòîLé éaø éác àðz היו ישמעאל רבי תלמידי - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥©¦¦§¤©
יוחאי, בן שמעון רבי של מדרשו בבית ישמעאל רבי משנת ãBñéלומדים äæå äæ¤¨¤§

,úéîBøc,יוחאי בן שמעון לרבי והודה ישמעאל רבי  בו תטעה éðîéñåCשחזר שלא §¦§¦¨¨
בו, חזר éøábמי äeëLîיוחאי בר שמעון רבי תלמידי -àøáâì ישמעאל לרבי - ¨§¨©§¥§©§¨

כדבריהם. שיאמר

במשנה: eëå'שנינו ïéàöBéå änàa ïéáøòúî elàå elà.בהן ומועלין לזבל לגננין íéîãaונמכרין ïéìòBî ,ïðaø eðz- ¥¨¥¦§¨§¦¨©¨§§¦§¨©¨¨£¦§¨¦
מדרבנן , מעילה בהם יש ליסוד נשפכין שהיו לאחר הדם øéàîבשיירי éaø éøác.ïBòîL éaøåïéìòBî ïéà ,íéøîBà íéîëçå ¦§¥©¦¥¦§©¦¦§©£¨¦§¦¥£¦

ïäa.כלל מעילה דין בהם אין - ¨¤
ב: עמוד נט éâéìtדף àì ïàk ãò,קדרון לנחל שיצא לאחר בדם מעילה איסור בדין וחכמים שמעון ורבי מאיר אם àlàרבי ©¨Ÿ§¦¥¤¨
מעילה דין קרן,ïðaøcîיש לשלם רק הוא בדם, שמועלין הסוברים שמעון  ורבי מאיר לרבי שאף הקרן, את לענין ìáàלשלם ¦§©¨¨£¨

מעילה ש àúééøBàcîדין שמעון ורבי מאיר רבי מודים אשם, קרבן ולהביא חומש, ïäaלשלם ïéìòBî ïéà. ¦§©§¨¥£¦¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף שי'

שלום וברכה!

זה כבר נתקבל מכתבו, בו כותב ע"ד התנ"ך שהו"ל בשביל חיילי צה"ל, וזה לא כבר נתקבל גם 

התנ"ך. והנני בזה להביע לו תשואות חן עבור התשורה החשובה והיקרה הזאת.

בהזדמנות זו רצוני להגיש לו ברכה גם על ההידור שבהוצאה זו, והרי גם זה מיוסד על המקרא 

ודברי חכמינו ז"ל - זה א-לי ואנוהו - התנאה לפניו במצוות. ואם תמיד כך, על אחת כמה וכמה בדורנו 

זה, דור יתום, שרבים דנים על התוכן הפנימי מהחיצוניות שבדבר.

ארשה לי להעיר בקשר עם הנ"ל, בפרט אשר אם יסכים להערתי יש מקום להגשימה בהוצאה 

רבה, והיא, אשר בודאי ובודאי שכוונת כל מו"ל של ספר-קודש, בפרט תנ"ך בשביל חיילים, וכיו"ב, 

שהספר ילווה אותם בחייהם לא רק בשבתות וימים טובים, אלא גם - ואדרבה הוא העיקר - בימות 

החול, זאת אומרת שיהי' הספר שימושי ויתקיים לימים רבים, שזה תלוי בכריכה, בנייר וכו'. וראיתי 

הנייר של הטופס שנשלח לי שהוא דק ביותר. ואף שכמובן תועלת בזה, שמשום כך אינו תופס כ"כ 

מקום בכמות, ונוח לקחתו בכיס וכיו"ב, אבל לאידך גיסא הנייר חלש ביותר לעמוד בשימוש יום-יומי, 

וכמדומה שעלול ג"כ לקבל כתמים בנקל. וראיתי כמה ספרים שנדפסו על נייר דק, אשר בדקות הוא 

כהנ"ל, אבל חזק יותר.

ויהי רצון אשר ינצל אפשרותו ויכלתו להפיץ היהדות המסורתית בחוגים ההולכים ומתרחבים 

ובידי חבריו  נופל על לשון, אשר כותב שהוא פקיד במשרד הבטחון, הרי בידיו  ובלשון  ומתפשטים, 

לחזק ולקדם הבטחון של כל אחד ואחד בצה"ל, בתוככי כלל ישראל, על ידי חיזוק האמונה והבטחון 

באלקי ישראל, כהוראה הכפולה בתנ"ך - ברוך הגבר אשר יבטח בה' והי' ה' מבטחו, והי' כעץ שתול על 

מים גו' ככל הברכות המנויות שם.

בכבוד ובברכה.



קכז      

ÔÁBÈ Èa‰iÒk Ïk :ÓB‡ Ïcq‰,אסיפה –‡È‰L «ƒ»»««¿¿»≈»¿≈ƒ»∆ƒ
ÌÈÓL ÌLÏ,לאמיתו ענין איזה לברר או מצוה, של מטרה לשם – ¿≈»«ƒ

אישיות, פניות למתכנסים שתהיינה Ìi˜˙‰Ïמבלי dÙBÒ עתידה – »¿ƒ¿«≈
ומבורכים. קיימים יהיו והישגיה מטרתה, את להשיג «≈∆¿dÈ‡LÂהכנסיה

ÌÈÓL ÌLÏ קינטור של כוונה מתוך דעתו על עומד אחד שכל – ¿≈»«ƒ

לאמתה האמת למען ולא Ìi˜˙‰Ï((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),והתנצחות, dÙBÒ ÔÈ‡≈»¿ƒ¿«≈
נתן דרבי ובאבות ומעשיה. לתוצאותיה קיום יהא לא מ מ מ מ ))))– פרק פרק פרק פרק  ((((סוףסוףסוףסוף

הגדולה; כנסת אנשי כנסיית זו – מצוה לשם שהיא "כנסייה אמרו:
הפלגה". דור אנשי כנסיית זו – מצוה לשם ושלא

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: שואלת א. עמוד נט àäéîדף àîìò éleëc,יוסי לרבי בין לחנניא àëéäבין §¥¨§¨¦¨¥¨

úBðø÷c úBðzî ïøîâc,הקרנות על המתנות את ליתן שגמר במקום -áéäé íúä §©§¨©¨¦§¨¨¨¨¦
Bbb ìò,ההזאות שבע את בגג נותן הוא שם -.àîòè éàî:הגמרא ÷àø,עונה øîà ©©©©£¨¨©§¨

ּפעמים' ׁשבע וגו' עליו BLcwLוהּזה íB÷î ,'BLc÷å Bøäèå נתינת את שסיים בכך ְְִִֶַָָָָ§¦£§¦§¨¤¦§
הקרנות, על Bøäéèהדם íL.בהזאות ¨¦£

במשנה: ïBöéçä.שנינו çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL מבארת §¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦
לכך, המקור ÷àøהגמרא: øîàcמשיח כהן פר CtLéלגבי øtä íc ìk úàå' אל §¨©§¨§¤¨©©¨¦§Ÿֶ

הכיפורים  יום פר על גם לומדים 'הפר' ומתיבת מֹועד', אהל ּפתח אׁשר העלה מזּבח ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹיסֹוד

מועד, אוהל פתח אשר היסוד שהוא מערבי ליסוד נשפכים éôð÷ששייריו éëå- §¦¨¦
מההיכל המזבחàeääaכשיוצא של המערבי àLéøaיסוד òât.בתחילה - §©¨©§¥¨

במשנה: ïBöéçäשנינו çaæî ìLå שיי דמיו- úéîBøc.רי ãBñé ìò CôBL äéä §¤¦§¥©©¦¨¨¥©§§¦
'çaænä ãBñé' ,ïðaø eðz על שהקריבו בחטאת הדם שיירי את ששופך נאמר שעליו ¨©¨¨§©¦§¥©

החיצון, øîBàמזבח äzà ,úéîBøc ãBñé äæ ל Bðéàשהכוונה Bà úéîBøc ãBñé ¤§§¦©¨¥§§¦¥
הכוונה אין שמא -úéáøòî ãBñé àlàLákä ïî Búãéøé ãîìé ,zøîà לשפוך , ¤¨§©£¨¦¨©§¨¦§©§¦¨¦©¤¤

החיצון, מזבח קרנות על הדם את לזרוק שסיים לאחר ליסוד, השיריים ¨¦¦Búàéöéìאת
ìëéää ïî,ביסוד לשופכם מנת על הפנימית חטאת מדם השיריים Búàéöiעם äî ¦©¥¨©§¦¨
ìëéää ïîהשיריים את הוא ה aשופך Bìיסוד Ceîñ,יציאתו äæלמקום ,äæ éàå ¦©¥¨§¨§¥¤¤

éáøòî ãBñé,תחלה פוגע הוא Lákäשבו ïî Búãéøé óà השיריים את שופך הוא §©£¨¦©§¦¨¦©¤¤
éîBøc ãBñé äæ ,äæ éàå ,Bì Ceîña מערבית בקרן הדם את לזרוק מסיים שהיה - §¨§¥¤¤§§¦

הדרומי. ביסוד בתחילה פוגע דרום בצד בכבש ובירידתו דרומית

חולקת: ברייתא מביאה äæåהגמרא äæ ,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz שיריים בין - ©§¨©¦¦§¨¥¥¤¨¤
החיצונות, חטאות של שיריים בין הכיפורים], יום של ושעיר [-פר הפנימיות חטאות של

ב  שופך äæåהיה äæ ,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø .éáøòî ãBñé ב שופך ãBñéהיה §©£¨¦©¦¦§¤©¥¤¨¤§
.éîBøc:הגמרא íeúñשואלת ãîìé øáñ÷ ,ìàòîLé éaø àîìLa חטאת - §¦¦§¨¨©¦¦§¨¥¨¨©¦§©¨

לשפכו, היכן נתפרש שלא הפנימי LøBônîהחיצונה מחטאת הכתוב - בה שפירש ת ¦§¨
מערב, àîòè,צד éàî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø àlà הפנימית בחטאת כתוב הרי ¤¨©¦¦§¤©©©£¨

הגמרא: משיבה דרום. בצד שופך ומדוע במערב, והוא מועד' אהל פתח áø'אשר øîà̈©©
øáñ÷ ,éMà,יוחאי בן שמעון ההיכלàçútרבי מזבחíBøcaשל שסובר ÷éà,של ©¦¨¨©¦§¨©¨¨¥

מה  וזהו  ההיכל, לצד היה דרומו כך ואם ההיכל, של בצפונו עומד היה המזבח שכל

חטאת  וילמד דרום, בצד שהוא ביסוד הדם את ששופך מועד' אהל 'פתח בפסוק שכתוב

דרום. בצד ישפוך ושניהם במפורש שכתוב הפנימית מחטאת הסתום החיצונה

éàçBé ïa ïBòîL éaø éáãa ìàòîLé éaø éác àðz היו ישמעאל רבי תלמידי - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥©¦¦§¤©
יוחאי, בן שמעון רבי של מדרשו בבית ישמעאל רבי משנת ãBñéלומדים äæå äæ¤¨¤§

,úéîBøc,יוחאי בן שמעון לרבי והודה ישמעאל רבי  בו תטעה éðîéñåCשחזר שלא §¦§¦¨¨
בו, חזר éøábמי äeëLîיוחאי בר שמעון רבי תלמידי -àøáâì ישמעאל לרבי - ¨§¨©§¥§©§¨

כדבריהם. שיאמר

במשנה: eëå'שנינו ïéàöBéå änàa ïéáøòúî elàå elà.בהן ומועלין לזבל לגננין íéîãaונמכרין ïéìòBî ,ïðaø eðz- ¥¨¥¦§¨§¦¨©¨§§¦§¨©¨¨£¦§¨¦
מדרבנן , מעילה בהם יש ליסוד נשפכין שהיו לאחר הדם øéàîבשיירי éaø éøác.ïBòîL éaøåïéìòBî ïéà ,íéøîBà íéîëçå ¦§¥©¦¥¦§©¦¦§©£¨¦§¦¥£¦

ïäa.כלל מעילה דין בהם אין - ¨¤
ב: עמוד נט éâéìtדף àì ïàk ãò,קדרון לנחל שיצא לאחר בדם מעילה איסור בדין וחכמים שמעון ורבי מאיר אם àlàרבי ©¨Ÿ§¦¥¤¨
מעילה דין קרן,ïðaøcîיש לשלם רק הוא בדם, שמועלין הסוברים שמעון  ורבי מאיר לרבי שאף הקרן, את לענין ìáàלשלם ¦§©¨¨£¨

מעילה ש àúééøBàcîדין שמעון ורבי מאיר רבי מודים אשם, קרבן ולהביא חומש, ïäaלשלם ïéìòBî ïéà. ¦§©§¨¥£¦¨¤

i"yx

åùãé÷ù íå÷îá .à ãåîò èð óã.
xwa:ze`fda exdh my eizepøîàã
àø÷lk z`e giyn odk xt iab .

`ipze (c `xwie) 'ebe xtd mc
mei xt zeaxl xtd mipdk zxeza
oiktyp eixiy ediy mixetkd
df cren ld` gzt xy` ceqil

:iaxrn ceqiçáæîä ãåñé.
b''d :dpevigd z`hga dxen`d
'eke yakd on ezcixi cnli zxn`
zepeviga yakd on ezcixi
mixiye lkidd on ez`ivil

:ecia miiniptdäæå äæzepevig .
:zeinipteíåúñ ãîìézepevig .

:ceqi dfi`l oda yxet `lyïî
ùøåôîäoda aezky zeiniptd on .

ld` gzt xy` gafnd ceqi l`
:iaxrn ceqi `ede (my) cren

àçúéô øáñ÷ly enexca lkidc .
gzt xy` ceqi jkld i`w gafn

:inexc epiid cren ld`éáã àðú
ïá ïåòîù 'ø éáãá ìàòîùé éáø

éîåøã ãåñé äæå äæ éçåéziaa .
oipey eid igei oa y''x ly eyxcn
df da oiqxebe l`rnyi iax zpyn
iax ea xfg xnel inexc ceqi dfe

:l`rnyiïîéñåxnel drhz `ly .
:oipey eid iaxrn ceqi dfe df

àøáâì éøáâ äåëùî'x icinlz .
xnel l`rnyi 'x z` ekyn oerny

:odixack
ïðáøãî àìà :á ãåîò èð óão`n .

xn`w opaxcn oilren xn`c
`ziixe`cn la` oxw mlyl

:`l yneg siqedl
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zx`ane .'myd `p`'a eiecie gzet lecb odkdy dpyna epcnl
:`ziixadL ïépîexne`aoeylïàk øîàð .'àpà'oeyl xtd ieciea ¦©¦¤§¨¨¤¡©¨

ïläì øîàðå ,äøtkdyn iecieaáøBçaoeyl lbrd `hg lr,äøtk ©¨¨§¤¡©§©¨§¥©¨¨
ïläl äîdyn dceezdaoeyl,'àpà'xn`py(`l al zeny)`P`' ©§©¨§¨¨¨¨

,'dGd mrd `hgïàk óàdceezn lecb odk.àpàa ¨¨¨¨©¤©¨§¨¨
L ïépîedceezn,íMa.'myd `p`' xne`eïàk øîàðoeyl,äøtk ¦©¦¤©¥¤¡©¨©¨¨

äôeøò äìâòa äøîàðåoeylïläl äî ,äøtkdtexr dlbra §¤¤§¨§¤§¨£¨©¨¨©§©¨
miceezn mipdkdad zxkfd,íMxn`py(g `k mixac)LOrl xRM' §¥©¥§©§

,''d zicR xW` l`xUiïàk óàdceezn lecb odk.íMa ¦§¨¥£¤¨¦¨©¨©¥
:`xnbd dywnàîìLa ,éiaà øîàa dceezdy dynäìâòî ,áøBç ¨©©©¥¦§¨¨¥¥¤§¨
éìé àì äôeøòóc ,mya zeceezdl cnl `l -äåä äåäc éàî- £¨Ÿ¨¥©©£¨£¨

,dceezd xak `ed dtexr dlbr zyxt dxn`py dryai`e
.dxn`py xg` zeceezdl xefgl xyt`àlà,dywieciey ¤¨

a mipdkdéìéz äôeøò äìâòó[cnlz-],áøBçîeceezi mipdkde ¤§¨£¨¥¦¥¥
.'`p`'aénð éëä àîéz éëåaxegn dtexr dlbr micnel ok`y - §¦¥¨¨¦©¦

,`p`a miceezn mipdkdyïðúäå,dtexr dlbr dyrnaíéðäkä §¨§©©Ÿ£¦
øîà à÷ àì àpàa eléàå ,ìàøNé Enòì øtk íéøîBàexikfd `l - §¦©¥§©§¦§¨¥§¦§¨¨Ÿ¨¨©

.`p` mixne`y.àéL÷©§¨
,myd zxkfd ernyy :dpyna epipy' åéøçà ïéðBò ïäåmy jexa §¥¦©£¨

.'cre mlerl ezekln ceak,øîBà éaø ,àéðzxn`p(b al mixac)ék' ©§¨©¦¥¦
,'eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à 'ä íLy ,eyexiteäLî íäì øîà ¥¤§¨¨Ÿ¤¥Ÿ¥¨©¨¤Ÿ¤

ízà ,àeä Ceøa LBãwä ìL BîL øékæî éðàL äòLa ,ìàøNéì§¦§¨¥§¨¨¤£¦©§¦§¤©¨¨©¤
[l`xyi-]ìãâ eáä',edekxaze 'epidl`l'my jexa' mipery o`kne ¨Ÿ¤

.myd zxkfd xg`,øîBà òLBäé éaø éçà ïa äéððçn cnlpøëæ' £©§¨¤£¦©¦§ª©¥¥¤
'äëøáì ÷écö(f i ilyn),yéðàL äòLa ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ©¦¦§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥§¨¨¤£¦

íéîìBò ÷écö øékæî,[d"awd-]ízà[l`xyi-].äëøa eðz ©§¦©¦¨¦©¤§§¨¨

äðùî
:mixetikd mei ixiry ly dlxbdd zpkda zwqer epizpynBì àä

gafnde mle`d oian lecb odkdäøæòä çøæîìgztl jenq §¦§©¨£¨¨
,dxfrdçaænä ïBôöì.oetv cvl gafnd cbpkn jeyn -ïâqäcner ¦§©¦§¥©©§¨
Bðéîéî,lecbd odkd lyáà úéa LàøåcneríLå .Bìàîùî ¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ§¨

micner [gafnd oetva dxfrd gxfna-]éðLdíéøéòNcg` ,lxebl §¥§¦¦
,lf`frl cg`e mydlétì÷å[lelg ur ilk-]éðL dáe ,íL äúéä §©§¦¨§¨¨¨§¥

,úBìøBb.lf`frl aezk cg` lre mydl aezk cg` lrdligza ¨
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,dlecb dpedkl dpnzpykBúBà íéøékæî eéäå ,áäæ ìLjk lr ¤¨¨§¨©§¦¦
ì.çáL §¤©

ycwnd ilk zgaydl mixac eyry miyp` cer d`ian dpynd
:gayl mexikfdeïéè÷ ïa,lecb odk didyãc øNò íéðL äNò ¤¨¦¨¨§¥¨¨©

[mifxa-]L ,øBikìdligzaBì äéä àl[xeikl-]íéðL àlà.cala ©¦¤Ÿ¨¨¤¨§©¦
àeä óàå[oihw oa-]øBikì éðëeî äNòxeikd z` rwyl lblb - §©¨¨§¦©¦

ick ,oiirnl xaegnd xeal dlilaåéîéî eéäé àlLxeikd ly ¤Ÿ¦§¥¨
íBé ìL íéìkä úBãé ìk äNBò äéä Cìnä æaðeî .äðéìa ïéìñôð¦§¨¦§¦¨§©©¤¤¨¨¤¨§©¥¦¤

Bnà éðìéä .áäæ ìL íéøetkäfapen lyúLøáð äúNò[dxepn-]ìL ©¦¦¤¨¨©§¦¦¨§¨¦§¤¤¤
áäæn dzelzlçút ìòdàéä óàå .ìëéä[iplid-]ìL àìáè äúNò ¨¨©¤©¥¨§©¦¨§¨©§¨¤

,äéìò äáeúk äèBñ úLøtL áäæzyxt z` dpnn eazkiy ick ¨¨¤¨¨©¨§¨¨¤¨
ekxhvi `le ,dheqd z` wecal mixnd minl lihdl dheq

.jkl dxez xtq `ivedlåéúBúìãì íéqð eNòð ,øBðwð`iady ¦¨©£¦¦§©§¨
.ycwnlïúBà ïéøékæî eéäå[exkfedy el` z`-]ìçáLlr §¨©§¦¦¨§¤©

.ycwnl mznexz

àøîâ
zwiicn .gafnd oetvl dxfrd gxfnl el `a :dpyna epipy

:`xnbdøîà÷cîmixiryd zlxbdl `ay `pzdçaænä ïBôöì ¦§¨¨©¦§©¦§¥©
,gafnd gxfnl `le ,`weecììkî[jkn rnyn-]ïBôva åàì çaæîc ¦§¨§¦§¥©¨©¨

éà÷eilr jkle ,dxfrd mexca elek `l` ,llk oetva cner epi` - ¨¥
zx`an .dxfrd oetva epi` gafnd gxfny ,gafnd oetvl `al

:`xnbdépî,mexca elek gafny xaeqd `pzd in -øæòéìà éaø ©¦©¦¡¦¤¤
,àéðúc .àéä á÷òé ïaxn`p(`i ` `xwie)gAfOd Kxi lr Fz` hgWe' ¤©£Ÿ¦§©§¨§¨©Ÿ©¤¤©¦§¥©

,''ä éðôì äðôörnyn 'oetv' `le 'dpetv' xn`pdneïBôö àäiL ¨Ÿ¨¦§¥¤§¥¨

éeðt Blek,gafndn,mexca cenri eleke.á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác ¨¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
:`xnbd dywnàLéø àäåzncewd dpyna -(:dl)xtdy epipy §¨¥¨

did gafndy ixd .gafnd axrna `ede ,gafnl mle`d oia cnr
dfe .dxfrd oetvl aygp eaxrnae ,dxfrd oetva mbkøæòìà éaø©¦¤§¨¨

aøa,àéä ïBòîL ézvxzn .oetva cnr gafnd ivgy xaeqd §©¦¦§¦
:`xnbddlekk `tiqde `yixd -,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaølky ¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

,mexca cnr gafndéðúåcnr xtdy zncewd dpyna [dpyYe-] §¨¥¦
,'çaænìå íìeàä [ïéák] (ïéáá)'oia cbpk gafnd oetva xnelk §¥¨¨§©¦§¥©

.ynn gafnl mle`d oia cnr `l ok`e ,gafnl mle`d
:dpyna epipyïâqäcner.BìàîNa áà úéa Làøå Bðéîéad`ian ©§¨¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ

:`xnbdøea äæ éøä Baø ïéîéì Clänä ,äãeäé áø øîàelit` - ¨©©§¨©§©¥¦¦©£¥¤
:`xnbd dywn .iwa epi` ux` jxcaïðz,epizpynaBðéîéa ïâqä §©©§¨¦¦

.BìàîNa áà úéa Làøå,lecbd odkd oinia obqd didy ixd`ly §Ÿ¥¨¦§Ÿ
.dcedi axkãBòåc ,dywàéðz(c"t ux` jxc),ìLïéëläî eéäL äL §©§¨§Ÿ¨¤¨§©§¦

,Cøca,dfd xcqa ekli,òöîàa áøäd cinlzdå Bðéîéa ìBãbdïè÷ ©¤¤¨©§¤§©¨¦¦§¨¨
ìLa eðéöî ïëå .Bìàîùîíäøáà ìöà eàaL úøMä éëàìî äL ¦§Ÿ§¥¨¦¦§Ÿ¨©§£¥©¨¥¤¨¥¤©§¨¨

,dfd xcqa eilr eavipy ,ezlinl iyilya exwal,òöîàa ìàëéî¦¨¥§¤§©
àîebøz :àøîâä úöøúî .BìàîNa ìàôøe ,Bðéîéa ìàéøáb[yxit-] ©§¦¥¦¦§¨¥¦§Ÿ©§¨

àcà áøc dén÷ àtt øa ìàeîL áø`ly ,`ziixade dpynd z` ©§¥©¨¨©¥§©©¨
,l`nyn dfe oinin df eixeg`n `l` maxl dey ecnréãk§¥

Baø Ba äqkúiL:`xnbd dywn .eixeg`nyxtl xyt` ji` ¤¦§©¤©
,eixeg`n ecnryãâðk Clänä ,àéðúäå[cvl-],øea äæ éøä Baø §¨©§¨©§©¥§¤¤©£¥¤

jldnde:àøîâä úöøúî .çeøä éqbî äæ éøä Baø éøBçàyexitd £¥©£¥¤¦©¥¨©
,`ed,éãeãöà ãcöîceax dqkziy oeqkl`a cnery xnelk ¦§©¥©§¥

.ynn eiccvn e` eixeg`n cner `le ,zvwna
:dpyna epipyúøàáî àúééøáä .úBìøBb éðL dáe íL äúéä étì÷å§©§¦¨§¨¨¨§¥¨

,ïðaø eðz :úåìøåâä úãåáò äúéä ãöéëxn`p(g fh `xwie)ïøäà ïúðå' ¨©¨¨§¨©©£Ÿ
úBìøb íéøéòNä éðL ìòzyxec ,'lf`frl cg` lxFbe 'dl cg` lxFB ©§¥©§¦¦Ÿ̈¨¤¨©§¨¤¨©£¨¥

`ziixadøác ìk ìL [úBìøBb]lkn -'zelxeb' xn`pdne .xneg ¨¤¨¨¨
iziid miax oeylìBëéy xnelíéðL ïzéaezky zelxeb ipy - ¨¦¥§©¦

mydl mdilrìòxiryíéðLe ,äælf`frl mdilr aezkyìò ©¤§©¦©
xiry,'ìæàæòì ãçà ìøBâå 'äì ãçà ìøBb' øîBì ãeîìz .äærnyn ¤©§©¨¤¨©§¨¤¨©£¨¥

yàlà ìæàæòì ïàk ïéàå ,ãçà ìøBb àlà íMì ïàk ïéàlxeb.ãçà ¥¨©¥¤¨¨¤¨§¥¨©£¨¥¤¨¤¨
oiicreìBëéyïzé'cg`' lxebå íL ìLcg`' lxebìò ìæàæò ìL ' ¨¦¥¤¥§¤£¨¥©
xiryìò ìæàæò ìLå íL ìLå ,äæxiry,äælr mdipy z` ozi la` ¤§¤¥§¤£¨¥©¤

.mixirydn cg` lk,''äì] ãçà ìøBb' øîBì ãeîìz,xzein 'cg`'e ©§©¨¤¨©
y cnll `ae ,cg` rnyn 'lxeb'yïàk ïéàlxeb [mixiryd lr-] ¥¨

ïàk ïéàå ,ãçà àlà ''äì'lxebúøàáî .[ãçà àlà 'ìæàæòì' ©¤¨¤¨§¥¨©£¨¥¤¨¤¨
ïk íà :àúééøáä,cg` lk lr cg` lxeb wx yiyøîBì ãeîìz äî ¦¥©©§©

.'úBìøb'epicnlleéäiLmdipyäNòé àlL ,ïéåLlxebáäæ ìL ãçà Ÿ̈¤¦§¨¦¤Ÿ©£¤¤¨¤¨¨
,óñk ìL ãçàådyri `l oke.ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà §¤¨¤¤¤¤¨¨§¤¨¨¨

:`ziixaa epipyàèéLt :àøîâä äù÷î .øác ìk ìL úBìøBb¨¤¨¨¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .xneg lkn mzeyrl xyt`yàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨

`l` z`f ycgl aezkd jxvedíMäL õéva eðéönL éôì ,àéðúãëì§¦§©§¨§¦¤¨¦©¦¤©¥
àeäå ,åéìò áeúkn ieyr [uivd-]äæ óà ìBëé ,áäæ ìL[lxebd-],ïk ¨¨¨§¤¨¨¨©¤¥

.eilr aezk myd ixdy'ìøBb' 'ìøBb' ,øîBì ãeîìz,miinrt,äaéø ©§©¨¨¦¨
òBøkLà ìL äaéø ,æBâà ìL äaéø ,úéæ ìL äaéømb edfe .yexa - ¦¨¤©¦¦¨¤¡¦¨¤¤§§©

.o`k `ziixad yecig
:dpyna epipy,àðz .'åëå øBikì ãc øNò íéðL äNò ïéè÷ ïamrhd ¤¨¦¨¨§¥¨¨©©¦¨¨

,mifxa xyr mipy `weec dyryåéçà øNò íéðL eéäiL éãk§¥¤¦§§¥¨¨¤¨
ãéîza ïé÷eñòä íéðäkämei lk lyúáa ïäéìâøå ïäéãé ïéLc÷î ©Ÿ£¦¨£¦©¨¦§©§¦§¥¤§©§¥¤§©

.úçà¤¨
,àðz,dfn dlrnl df mifxad eid ,mifxa ipy wx xeikl didyk ¨¨

aeúéøçLxeikd didy,ïBéìòä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ,Bàeléîa ©£¦§¦§©¥¨¨§©§¨¦¨¤§
aeúéáøòxeikdy,Búãéøéa,meid jyna mind ehrnzpyLc÷î ©§¦¦¦¨§©¥

.ïBzçzä ïî åéìâøå åéãé̈¨§©§¨¦©©§
:dpyna epipyàeä óàå[oihw oa-]úøàáî .'åëå øBikì éðëeî äNò §©¨¨§¦©¦

déì àòwLî äåäc àìbìéb éiaà øîà ,éðëeî éàî :àøîâälblb - ©§¦¨©©©¥¦§¨¨©£¨§©§¨¥
xeikd z` ea mirwyn eidy.oiirnl xaegnd xead jezl

:dpyna epipyíéìkä úBãé ìk äNò Cìnä æaðeîmixetkd mei ly §©©¤¤¨¨¨§©¥¦
e :`xnbd dywn .adf lyáäæc eäãéãì eäðéãáòðz` mb dyriy - ¤¤§¦§§¦§§¨¨
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ezny in` cenr fl sc ± iyily wxt`nei
àðàáù ïéðîå.df iecie `di Ðáøåçá äøôë øîàðile`" (al zeny) lbr dyrna Ð

."mkz`hg cra dxtk`àðàá ïìäì äî.'ebe "dfd mrd `hg `p`" Ðíùáù ïéðîåÐ

.'d `p`äôåøò äìâòá'd zict xy` l`xyi jnrl xtk" Ð.(`k mixac) "áøåç àîìùá
éìé àì äìâòîó.myd zxkfd my `diy xnel Ðäåä äåäã éàîxyt` i`e ,xar xak Ð ¨¥

.xefgláøåçî óìéð äôåøò äìâò àìàiraize Ð

.`p`ïðúäådtexr dlbr dyrn `icda Ð

ikd .'ek mixne` mipdkd (`,en) dheq zkqna

yecwd ly eny xikfn ip`y drya Ð opiqxb

.'ek `ed jexaäðùîçøæîì åì àáeixeg` xfeg Ð

oiqipkn eid `ly ,gztl jenq gxfn cvl

,dxfrd llg jeza eidiy `l` lixbdl mixiryd

'd iptl mze` cinrde" (fh `xwie) aizkck"

cvl jk lk oaxwl `l la``edy cr ,lkidd

onwl opzck ,eze` oiaixwn eid ehgeyl `a

.'eke ehgy xiryd z` el e`iad :(a,bp)ïåôöì
çáæîäcvl gafnd cbpkn jeyn xnelk Ð

s`c ,oetvl gafn oiay xie` cbpk `diy ,oetv

`kd dil higy `lc ab lrlk mewn lkn Ð

cbpk oetv oi`y opireny`e ,oetv oiperh eiyrn

.gafn ly egxfnéôì÷.frla o"xewy` Ðìù
òåøëùà.yexa Ðàìîâ ïá òùåäéÐ

.dlecb dpedka dpnzpykïéè÷ ïálecb odk Ð

.didãã øùò íéðù äùò.mind zwivil Ð

éðëåî,xeaa ea erwyl lblb :`xnba yxtn Ð

eed `l i`e .xeikd ininl mixaegn einin ediy

ceak `le .ilka eycwy itl ,dpila ilqtin

.miyecw min lqtil `ed miycwàúùøáð=

lawl" (d l`ipc) xtqa el dnece ,dxepn

.xv`yla dyrna "`adcc `zyxapúùøôù
äéìò äáåúë äèåñdxez `iadl jxhvi `le Ð

.ycwna dheq zlibn epnn aezklåùòð øåð÷ð
åéúåúìãì íéñðely qpe ,xepwp yi`d my Ð

.`xnba yxetnàøîâçáæîä ïåôöì øîà÷ãîÐ

.oetvle gafnd cbpkn ekyenl jxvedyììëî
éà÷ éåä ïåôöá åàì çáæîãon melk oi` Ð

cbpk iniiw eed i`e ,dxfrd oetva gafnd

`zxet gafn ly dgxfn.iniiw oetva e`l Ð

çáæîä êøé ìò äðåôöxie` oeyl dpetv Ð

xie`d `edy ,oetv l` dxizi 'd jd ,rnyn

.ieptdïåòîù éáøá øæòìà 'ø àùéø àäåÐ

zhigy xiykdy ,oetva ezvwn gafn xn`c

.gafnle mle`d oia xtdäìåëïá øæòéìà 'ø
á÷òééðúåmle`d oiaa cner did xt :`yixa Ð

revwn lv` gafnle mle`d oial jenq gafnle

lka gztd lv` oaxwn didy ,gafn ly zipetv

leki `l o`kn xzeie .odkc `yleg meyn zleki

gafnd gxfn cbpk dil liirn i`c oaxwle`l Ð

.`ed oetvaxea df ixdux` jxca elit` Ð

.iwa epi`åéäù äùìùêøãá ïéëìäî`l Ð

epivn oke ,zg` dxeya `l` df xg` df ekli

dyly" (gi ziy`xa) aizkcn ,zxyd ik`lna

"eilr miavpiniiw eed zg` dxeyay llkn Ð

iniiw df xg` df i`c .df lv` dfdf oi` Ð

.oey`x `l` ,eilr miavpåáø åá äñëúéù éãë
`l` ,elv` jliy `l epinin ipzwc `d Ð

l`ny cvl ohwe oinil lecb ,edine .eixeg`n

ikd .ynn axd ixeg` mdipye ,lecb lv`

:opiqxbøåá äæ éøä åáø ãâðë êìäîä àéðúäå
éãåãöà ããöîã .çåøä éñâî äæ éøä åáø éøåçà
dqkiy `l` ,ynn ixeg` `le ynn lv` `l Ð

.eax cv zvwn eax eaäæ ìò íéðùå äæ ìò íéðù ïúé ìåëé.mipy rnync zelxeb mdipyn cg` lk lr ozpe :`xw xn`w ikde Ð'äì ãçà ìøåâ øîåì ãåîìú`l` my aizk oi` Ð

.mdn cg` lr `l` lf`fr aizk oi`e ,mdn cg` lräæ ìò ìæàæò ìùå íù ìù ïúé ìåëé.myl dyri dvxiy dfi`e ,mdipyn cg` lk lr mipy zelxeb ozpe miiwl Ðøîåì ãåîìú
ãçà'dl lxeb" xn`py rnynn Ðcg` aizk ike "cg`" `edy ip` rcei ".diazk dyxcl Ðïë äæ óà ìåëé.eilr aezk mydy lxeb Ðåäãéãì.milkl Ð
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ìåëé,my ly lr ozi myl mdilr aezky mipy :eyexit ikdc rnyn Ð df lr mipy ozi

my ly ozi leki xn`wc `d` jixt inlyexia la` .lf`fr ly lr lf`fr ly mipye

my ly epiid df lr 'ae df lr 'ac rnyn !`ziinw `id `c e`le ,df lre df lr lf`fr lye

ly lr lf`fr lye my ly lr my ly ozep `edyn leki :ikd uxzne .df lre df lr lf`fre

lye lf`fr ly lr my ly ozie silgi lf`fr

.my ly lr lf`fr

ãåîìúdniz ,edin Ð daix lxeb lxeb xnel

"zelxeb"nc xn`w `xwirnc :il

"lxeb" "lxeb"nc `ziixa iziin xcde ol `wtp

"zelxeb" aizkcn opiyxc lirlc :cere !dil `wtp

zelxeb ipzwc `dc :xnel yie !oiey odipy ediy

`wtp zelxebc zernynn e`l Ð xac lk ly

dxez dxn`y zelxeb :`pz xn`w ikd `l` ,dil

lxebn `l` ,`wtp `kdn e`l ,od xac lk ly Ð

.daix lxeb

ìåëéyxit Ð 'ek df lr lf`fr lye my ly ozi

dfi`e ,myl dvxiy dfi` xexaie :i"yx

`ly `vnpc ,ok yxtl jixv oi`e .lf`frl dvxiy

edyre" aizk `xwe ,myd `l` zraew lxebd did

onwl) "itlwa sxh" wxta dipin opiyxce "z`hg

`l` .lxebd `l` z`hg edyer myd `lc (a,n

yiy enk 'ek my ly ozi leki :yxtl il d`xp

lye ,my ly lr my ly ozpy xg`l inlyexia

ly lr df ly ozie silgi ,lf`fr ly lr lf`fr

lr zelxeb rnync zelxeb xn`py dn miiwl ,df

ipy cer `iai erawpy xg`l :inp i` .cg` lk

ly lr my ly gipie ,lf`fr lye my ly zelxeb

.lf`fr ly lr lf`fr lye ,my
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?àpàaL ïépîeøîàðáøBça ïläì øîàðå äøtk ïàk ¦©¦¤§¨¨¤¡©¨©¨¨§¤¡©§©¨§¥
?íMaL ïépîe .àpàa ïàk óà àpàa ïläl äî äøtk©¨¨©§©¨§¨¨©¨§¨¨¦©¦¤©¥

äìâòa äøîàðå äøtk ïàk øîàðäôeøòäî ,äøtk ¤¡©¨©¨¨§¤¤§¨§¤§¨£¨©¨¨©
áøBç àîìLa :ééaà øîà .íMa ïàk óà íMa ïläl§©¨©¥©¨©¥¨©©©¥¦§¨¨¥

éìé àì äôeøò äìâòîäìâò àlà .äåä äåäc éàî ó ¥¤§¨£¨¨¨¥©©£¨£¨¤¨¤§¨
éìéz äôeøòéîð éëä :àîéz éëå !áøBçî ó¯:ïðúäå £¨¥¥¥¥§¦¥¨¨¦©¦§¨§©

àpàa eléàå ,"ìàøNé Enòì øtk" :íéøîBà íéðäkä©Ÿ£¦§¦©¥§©§¦§¨¥§¦§¨¨
!øîà à÷ àì¯.àéL÷éaø ,àéðz ."åéøçà ïéðBò ïäå" ¨¨¨©©§¨§¥¦©£¨©§¨©¦
íL ék" :øîBàäíäì øîà ."eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ' ¥¦¥¤§¨¨Ÿ¤¥Ÿ¥¨©¨¤

LBãwä ìL BîL øékæî éðàL äòLa :ìàøNéì äLî¤§¦§¨¥§¨¨¤£¦©§¦§¤©¨
òLBäé éaø éçà ïa äéððç .ìãb eáä ízà àeä Ceøä©¤¨Ÿ¤£©§¨¤£¦©¦§ª©
:ìàøNéì àéáð íäì øîà ,"äëøáì ÷écö øëæ" :øîBà¥¥¤©¦¦§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥

íéîìBò ÷écö øékæî éðàL äòLa¯.äëøa eðz ízà §¨¨¤£¦©§¦©¦¨¦©¤§§¨¨
äðùîïâqä ,çaænä ïBôöì äøæòä çøæîì Bì àä§¦§©¨£¨¨¦§©¦§¥©©§©

,íéøéòN éðL íLå .BìàîOî áà úéa Làøå ,Bðéîéî¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ§¨§¥§¦¦
,eéä òBøkLà ìL .úBìøBâ éðL dáe íL äúéä étì÷å§©§¦¨§¨¨¨§¥¨¤¤§§©¨

ì BúBà íéøékæî eéäå ,áäæ ìL àìîb ïa ïàNòå.çáL ©£¨¨¤©§¨¤¨¨§¨©§¦¦¦§¨
íéðL äNò ïéè÷ ïaàlà Bì äéä àlL ,øBikì ãc øNò ¤¨¦¨¨§¥¨¨©©¦¤Ÿ¨¨¤¨

åéîéî eéäé àlL ,øBikì éðëeî äNò àeä óàå ;íéðL§©¦§©¨¨§¦©¦¤Ÿ¦§¥¨
æaðeî .äðéìa ïéìñôðCìnäíéìkä úBãé ìk äNBò äéä ¦§¨¦§¦¨§©©¤¤¨¨¤¨§©¥¦

äúNò àéä óàå ,ìëéä çút ìò áäæ ìL úLøáð äúNò Bnà éðìéä .áäæ ìL íéøetkä íBé ìL¤©¦¦¤¨¨¥¤¥¦¨§¨¦§¤¤¤¨¨©¤©¥¨§©¦¨§¨
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éðôì äðôö" :àéðúc ,àéä á÷òé ïaä'"¯øæòéìà éaø éøác ,éeðt Blek ïBôö àäiL ¤©£Ÿ¦§©§¨¨Ÿ¨¦§¥¤§¥¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤
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ìLa eðéöî ïëå .BìàîOî ïè÷å ,Bðéîéa ìBãb ,òöîàa áøä ,Cøca ïéëläî eéäLéëàìî äL ¤¨§©§¦©¤¤¨©¨¤§©¨¦¦§¨¨¦§Ÿ§¥¨¦¦§¨©§£¥

áø àîebøz .BìàîNa ìàôøe ,Bðéîéa ìàéøáb ,òöîàa ìàëéî :íäøáà ìöà eàaL úøMä©¨¥¤¨¥¤©§¨¨¦¨¥¨¤§©©§¦¥¦¦§¨¥¦§Ÿ©§¨©
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc `nei(oey`x meil)

zx`ane .'myd `p`'a eiecie gzet lecb odkdy dpyna epcnl
:`ziixadL ïépîexne`aoeylïàk øîàð .'àpà'oeyl xtd ieciea ¦©¦¤§¨¨¤¡©¨

ïläì øîàðå ,äøtkdyn iecieaáøBçaoeyl lbrd `hg lr,äøtk ©¨¨§¤¡©§©¨§¥©¨¨
ïläl äîdyn dceezdaoeyl,'àpà'xn`py(`l al zeny)`P`' ©§©¨§¨¨¨¨

,'dGd mrd `hgïàk óàdceezn lecb odk.àpàa ¨¨¨¨©¤©¨§¨¨
L ïépîedceezn,íMa.'myd `p`' xne`eïàk øîàðoeyl,äøtk ¦©¦¤©¥¤¡©¨©¨¨

äôeøò äìâòa äøîàðåoeylïläl äî ,äøtkdtexr dlbra §¤¤§¨§¤§¨£¨©¨¨©§©¨
miceezn mipdkdad zxkfd,íMxn`py(g `k mixac)LOrl xRM' §¥©¥§©§

,''d zicR xW` l`xUiïàk óàdceezn lecb odk.íMa ¦§¨¥£¤¨¦¨©¨©¥
:`xnbd dywnàîìLa ,éiaà øîàa dceezdy dynäìâòî ,áøBç ¨©©©¥¦§¨¨¥¥¤§¨
éìé àì äôeøòóc ,mya zeceezdl cnl `l -äåä äåäc éàî- £¨Ÿ¨¥©©£¨£¨

,dceezd xak `ed dtexr dlbr zyxt dxn`py dryai`e
.dxn`py xg` zeceezdl xefgl xyt`àlà,dywieciey ¤¨

a mipdkdéìéz äôeøò äìâòó[cnlz-],áøBçîeceezi mipdkde ¤§¨£¨¥¦¥¥
.'`p`'aénð éëä àîéz éëåaxegn dtexr dlbr micnel ok`y - §¦¥¨¨¦©¦

,`p`a miceezn mipdkdyïðúäå,dtexr dlbr dyrnaíéðäkä §¨§©©Ÿ£¦
øîà à÷ àì àpàa eléàå ,ìàøNé Enòì øtk íéøîBàexikfd `l - §¦©¥§©§¦§¨¥§¦§¨¨Ÿ¨¨©

.`p` mixne`y.àéL÷©§¨
,myd zxkfd ernyy :dpyna epipy' åéøçà ïéðBò ïäåmy jexa §¥¦©£¨

.'cre mlerl ezekln ceak,øîBà éaø ,àéðzxn`p(b al mixac)ék' ©§¨©¦¥¦
,'eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à 'ä íLy ,eyexiteäLî íäì øîà ¥¤§¨¨Ÿ¤¥Ÿ¥¨©¨¤Ÿ¤

ízà ,àeä Ceøa LBãwä ìL BîL øékæî éðàL äòLa ,ìàøNéì§¦§¨¥§¨¨¤£¦©§¦§¤©¨¨©¤
[l`xyi-]ìãâ eáä',edekxaze 'epidl`l'my jexa' mipery o`kne ¨Ÿ¤

.myd zxkfd xg`,øîBà òLBäé éaø éçà ïa äéððçn cnlpøëæ' £©§¨¤£¦©¦§ª©¥¥¤
'äëøáì ÷écö(f i ilyn),yéðàL äòLa ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ©¦¦§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥§¨¨¤£¦

íéîìBò ÷écö øékæî,[d"awd-]ízà[l`xyi-].äëøa eðz ©§¦©¦¨¦©¤§§¨¨

äðùî
:mixetikd mei ixiry ly dlxbdd zpkda zwqer epizpynBì àä

gafnde mle`d oian lecb odkdäøæòä çøæîìgztl jenq §¦§©¨£¨¨
,dxfrdçaænä ïBôöì.oetv cvl gafnd cbpkn jeyn -ïâqäcner ¦§©¦§¥©©§¨
Bðéîéî,lecbd odkd lyáà úéa LàøåcneríLå .Bìàîùî ¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ§¨

micner [gafnd oetva dxfrd gxfna-]éðLdíéøéòNcg` ,lxebl §¥§¦¦
,lf`frl cg`e mydlétì÷å[lelg ur ilk-]éðL dáe ,íL äúéä §©§¦¨§¨¨¨§¥

,úBìøBb.lf`frl aezk cg` lre mydl aezk cg` lrdligza ¨
òBøkLà ìL[yexa ur-]eéä,zelxebdïàNòåryediàìîb ïa ¤¤§§©¨©£¨¨¤©§¨

,dlecb dpedkl dpnzpykBúBà íéøékæî eéäå ,áäæ ìLjk lr ¤¨¨§¨©§¦¦
ì.çáL §¤©

ycwnd ilk zgaydl mixac eyry miyp` cer d`ian dpynd
:gayl mexikfdeïéè÷ ïa,lecb odk didyãc øNò íéðL äNò ¤¨¦¨¨§¥¨¨©

[mifxa-]L ,øBikìdligzaBì äéä àl[xeikl-]íéðL àlà.cala ©¦¤Ÿ¨¨¤¨§©¦
àeä óàå[oihw oa-]øBikì éðëeî äNòxeikd z` rwyl lblb - §©¨¨§¦©¦

ick ,oiirnl xaegnd xeal dlilaåéîéî eéäé àlLxeikd ly ¤Ÿ¦§¥¨
íBé ìL íéìkä úBãé ìk äNBò äéä Cìnä æaðeî .äðéìa ïéìñôð¦§¨¦§¦¨§©©¤¤¨¨¤¨§©¥¦¤

Bnà éðìéä .áäæ ìL íéøetkäfapen lyúLøáð äúNò[dxepn-]ìL ©¦¦¤¨¨©§¦¦¨§¨¦§¤¤¤
áäæn dzelzlçút ìòdàéä óàå .ìëéä[iplid-]ìL àìáè äúNò ¨¨©¤©¥¨§©¦¨§¨©§¨¤

,äéìò äáeúk äèBñ úLøtL áäæzyxt z` dpnn eazkiy ick ¨¨¤¨¨©¨§¨¨¤¨
ekxhvi `le ,dheqd z` wecal mixnd minl lihdl dheq

.jkl dxez xtq `ivedlåéúBúìãì íéqð eNòð ,øBðwð`iady ¦¨©£¦¦§©§¨
.ycwnlïúBà ïéøékæî eéäå[exkfedy el` z`-]ìçáLlr §¨©§¦¦¨§¤©

.ycwnl mznexz

àøîâ
zwiicn .gafnd oetvl dxfrd gxfnl el `a :dpyna epipy

:`xnbdøîà÷cîmixiryd zlxbdl `ay `pzdçaænä ïBôöì ¦§¨¨©¦§©¦§¥©
,gafnd gxfnl `le ,`weecììkî[jkn rnyn-]ïBôva åàì çaæîc ¦§¨§¦§¥©¨©¨

éà÷eilr jkle ,dxfrd mexca elek `l` ,llk oetva cner epi` - ¨¥
zx`an .dxfrd oetva epi` gafnd gxfny ,gafnd oetvl `al

:`xnbdépî,mexca elek gafny xaeqd `pzd in -øæòéìà éaø ©¦©¦¡¦¤¤
,àéðúc .àéä á÷òé ïaxn`p(`i ` `xwie)gAfOd Kxi lr Fz` hgWe' ¤©£Ÿ¦§©§¨§¨©Ÿ©¤¤©¦§¥©

,''ä éðôì äðôörnyn 'oetv' `le 'dpetv' xn`pdneïBôö àäiL ¨Ÿ¨¦§¥¤§¥¨

éeðt Blek,gafndn,mexca cenri eleke.á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác ¨¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
:`xnbd dywnàLéø àäåzncewd dpyna -(:dl)xtdy epipy §¨¥¨

did gafndy ixd .gafnd axrna `ede ,gafnl mle`d oia cnr
dfe .dxfrd oetvl aygp eaxrnae ,dxfrd oetva mbkøæòìà éaø©¦¤§¨¨

aøa,àéä ïBòîL ézvxzn .oetva cnr gafnd ivgy xaeqd §©¦¦§¦
:`xnbddlekk `tiqde `yixd -,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaølky ¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

,mexca cnr gafndéðúåcnr xtdy zncewd dpyna [dpyYe-] §¨¥¦
,'çaænìå íìeàä [ïéák] (ïéáá)'oia cbpk gafnd oetva xnelk §¥¨¨§©¦§¥©

.ynn gafnl mle`d oia cnr `l ok`e ,gafnl mle`d
:dpyna epipyïâqäcner.BìàîNa áà úéa Làøå Bðéîéad`ian ©§¨¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ

:`xnbdøea äæ éøä Baø ïéîéì Clänä ,äãeäé áø øîàelit` - ¨©©§¨©§©¥¦¦©£¥¤
:`xnbd dywn .iwa epi` ux` jxcaïðz,epizpynaBðéîéa ïâqä §©©§¨¦¦

.BìàîNa áà úéa Làøå,lecbd odkd oinia obqd didy ixd`ly §Ÿ¥¨¦§Ÿ
.dcedi axkãBòåc ,dywàéðz(c"t ux` jxc),ìLïéëläî eéäL äL §©§¨§Ÿ¨¤¨§©§¦

,Cøca,dfd xcqa ekli,òöîàa áøäd cinlzdå Bðéîéa ìBãbdïè÷ ©¤¤¨©§¤§©¨¦¦§¨¨
ìLa eðéöî ïëå .Bìàîùîíäøáà ìöà eàaL úøMä éëàìî äL ¦§Ÿ§¥¨¦¦§Ÿ¨©§£¥©¨¥¤¨¥¤©§¨¨

,dfd xcqa eilr eavipy ,ezlinl iyilya exwal,òöîàa ìàëéî¦¨¥§¤§©
àîebøz :àøîâä úöøúî .BìàîNa ìàôøe ,Bðéîéa ìàéøáb[yxit-] ©§¦¥¦¦§¨¥¦§Ÿ©§¨

àcà áøc dén÷ àtt øa ìàeîL áø`ly ,`ziixade dpynd z` ©§¥©¨¨©¥§©©¨
,l`nyn dfe oinin df eixeg`n `l` maxl dey ecnréãk§¥

Baø Ba äqkúiL:`xnbd dywn .eixeg`nyxtl xyt` ji` ¤¦§©¤©
,eixeg`n ecnryãâðk Clänä ,àéðúäå[cvl-],øea äæ éøä Baø §¨©§¨©§©¥§¤¤©£¥¤

jldnde:àøîâä úöøúî .çeøä éqbî äæ éøä Baø éøBçàyexitd £¥©£¥¤¦©¥¨©
,`ed,éãeãöà ãcöîceax dqkziy oeqkl`a cnery xnelk ¦§©¥©§¥

.ynn eiccvn e` eixeg`n cner `le ,zvwna
:dpyna epipyúøàáî àúééøáä .úBìøBb éðL dáe íL äúéä étì÷å§©§¦¨§¨¨¨§¥¨

,ïðaø eðz :úåìøåâä úãåáò äúéä ãöéëxn`p(g fh `xwie)ïøäà ïúðå' ¨©¨¨§¨©©£Ÿ
úBìøb íéøéòNä éðL ìòzyxec ,'lf`frl cg` lxFbe 'dl cg` lxFB ©§¥©§¦¦Ÿ̈¨¤¨©§¨¤¨©£¨¥

`ziixadøác ìk ìL [úBìøBb]lkn -'zelxeb' xn`pdne .xneg ¨¤¨¨¨
iziid miax oeylìBëéy xnelíéðL ïzéaezky zelxeb ipy - ¨¦¥§©¦

mydl mdilrìòxiryíéðLe ,äælf`frl mdilr aezkyìò ©¤§©¦©
xiry,'ìæàæòì ãçà ìøBâå 'äì ãçà ìøBb' øîBì ãeîìz .äærnyn ¤©§©¨¤¨©§¨¤¨©£¨¥

yàlà ìæàæòì ïàk ïéàå ,ãçà ìøBb àlà íMì ïàk ïéàlxeb.ãçà ¥¨©¥¤¨¨¤¨§¥¨©£¨¥¤¨¤¨
oiicreìBëéyïzé'cg`' lxebå íL ìLcg`' lxebìò ìæàæò ìL ' ¨¦¥¤¥§¤£¨¥©
xiryìò ìæàæò ìLå íL ìLå ,äæxiry,äælr mdipy z` ozi la` ¤§¤¥§¤£¨¥©¤

.mixirydn cg` lk,''äì] ãçà ìøBb' øîBì ãeîìz,xzein 'cg`'e ©§©¨¤¨©
y cnll `ae ,cg` rnyn 'lxeb'yïàk ïéàlxeb [mixiryd lr-] ¥¨

ïàk ïéàå ,ãçà àlà ''äì'lxebúøàáî .[ãçà àlà 'ìæàæòì' ©¤¨¤¨§¥¨©£¨¥¤¨¤¨
ïk íà :àúééøáä,cg` lk lr cg` lxeb wx yiyøîBì ãeîìz äî ¦¥©©§©

.'úBìøb'epicnlleéäiLmdipyäNòé àlL ,ïéåLlxebáäæ ìL ãçà Ÿ̈¤¦§¨¦¤Ÿ©£¤¤¨¤¨¨
,óñk ìL ãçàådyri `l oke.ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà §¤¨¤¤¤¤¨¨§¤¨¨¨

:`ziixaa epipyàèéLt :àøîâä äù÷î .øác ìk ìL úBìøBb¨¤¨¨¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .xneg lkn mzeyrl xyt`yàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨

`l` z`f ycgl aezkd jxvedíMäL õéva eðéönL éôì ,àéðúãëì§¦§©§¨§¦¤¨¦©¦¤©¥
àeäå ,åéìò áeúkn ieyr [uivd-]äæ óà ìBëé ,áäæ ìL[lxebd-],ïk ¨¨¨§¤¨¨¨©¤¥

.eilr aezk myd ixdy'ìøBb' 'ìøBb' ,øîBì ãeîìz,miinrt,äaéø ©§©¨¨¦¨
òBøkLà ìL äaéø ,æBâà ìL äaéø ,úéæ ìL äaéømb edfe .yexa - ¦¨¤©¦¦¨¤¡¦¨¤¤§§©

.o`k `ziixad yecig
:dpyna epipy,àðz .'åëå øBikì ãc øNò íéðL äNò ïéè÷ ïamrhd ¤¨¦¨¨§¥¨¨©©¦¨¨

,mifxa xyr mipy `weec dyryåéçà øNò íéðL eéäiL éãk§¥¤¦§§¥¨¨¤¨
ãéîza ïé÷eñòä íéðäkämei lk lyúáa ïäéìâøå ïäéãé ïéLc÷î ©Ÿ£¦¨£¦©¨¦§©§¦§¥¤§©§¥¤§©

.úçà¤¨
,àðz,dfn dlrnl df mifxad eid ,mifxa ipy wx xeikl didyk ¨¨

aeúéøçLxeikd didy,ïBéìòä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ,Bàeléîa ©£¦§¦§©¥¨¨§©§¨¦¨¤§
aeúéáøòxeikdy,Búãéøéa,meid jyna mind ehrnzpyLc÷î ©§¦¦¦¨§©¥

.ïBzçzä ïî åéìâøå åéãé̈¨§©§¨¦©©§
:dpyna epipyàeä óàå[oihw oa-]úøàáî .'åëå øBikì éðëeî äNò §©¨¨§¦©¦

déì àòwLî äåäc àìbìéb éiaà øîà ,éðëeî éàî :àøîâälblb - ©§¦¨©©©¥¦§¨¨©£¨§©§¨¥
xeikd z` ea mirwyn eidy.oiirnl xaegnd xead jezl

:dpyna epipyíéìkä úBãé ìk äNò Cìnä æaðeîmixetkd mei ly §©©¤¤¨¨¨§©¥¦
e :`xnbd dywn .adf lyáäæc eäãéãì eäðéãáòðz` mb dyriy - ¤¤§¦§§¦§§¨¨
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ezny in` cenr fl sc ± iyily wxt`nei
àðàáù ïéðîå.df iecie `di Ðáøåçá äøôë øîàðile`" (al zeny) lbr dyrna Ð

."mkz`hg cra dxtk`àðàá ïìäì äî.'ebe "dfd mrd `hg `p`" Ðíùáù ïéðîåÐ

.'d `p`äôåøò äìâòá'd zict xy` l`xyi jnrl xtk" Ð.(`k mixac) "áøåç àîìùá
éìé àì äìâòîó.myd zxkfd my `diy xnel Ðäåä äåäã éàîxyt` i`e ,xar xak Ð ¨¥

.xefgláøåçî óìéð äôåøò äìâò àìàiraize Ð

.`p`ïðúäådtexr dlbr dyrn `icda Ð

ikd .'ek mixne` mipdkd (`,en) dheq zkqna

yecwd ly eny xikfn ip`y drya Ð opiqxb

.'ek `ed jexaäðùîçøæîì åì àáeixeg` xfeg Ð

oiqipkn eid `ly ,gztl jenq gxfn cvl

,dxfrd llg jeza eidiy `l` lixbdl mixiryd

'd iptl mze` cinrde" (fh `xwie) aizkck"

cvl jk lk oaxwl `l la``edy cr ,lkidd

onwl opzck ,eze` oiaixwn eid ehgeyl `a

.'eke ehgy xiryd z` el e`iad :(a,bp)ïåôöì
çáæîäcvl gafnd cbpkn jeyn xnelk Ð

s`c ,oetvl gafn oiay xie` cbpk `diy ,oetv

`kd dil higy `lc ab lrlk mewn lkn Ð

cbpk oetv oi`y opireny`e ,oetv oiperh eiyrn

.gafn ly egxfnéôì÷.frla o"xewy` Ðìù
òåøëùà.yexa Ðàìîâ ïá òùåäéÐ

.dlecb dpedka dpnzpykïéè÷ ïálecb odk Ð

.didãã øùò íéðù äùò.mind zwivil Ð

éðëåî,xeaa ea erwyl lblb :`xnba yxtn Ð

eed `l i`e .xeikd ininl mixaegn einin ediy

ceak `le .ilka eycwy itl ,dpila ilqtin

.miyecw min lqtil `ed miycwàúùøáð=

lawl" (d l`ipc) xtqa el dnece ,dxepn

.xv`yla dyrna "`adcc `zyxapúùøôù
äéìò äáåúë äèåñdxez `iadl jxhvi `le Ð

.ycwna dheq zlibn epnn aezklåùòð øåð÷ð
åéúåúìãì íéñðely qpe ,xepwp yi`d my Ð

.`xnba yxetnàøîâçáæîä ïåôöì øîà÷ãîÐ

.oetvle gafnd cbpkn ekyenl jxvedyììëî
éà÷ éåä ïåôöá åàì çáæîãon melk oi` Ð

cbpk iniiw eed i`e ,dxfrd oetva gafnd

`zxet gafn ly dgxfn.iniiw oetva e`l Ð

çáæîä êøé ìò äðåôöxie` oeyl dpetv Ð

xie`d `edy ,oetv l` dxizi 'd jd ,rnyn

.ieptdïåòîù éáøá øæòìà 'ø àùéø àäåÐ

zhigy xiykdy ,oetva ezvwn gafn xn`c

.gafnle mle`d oia xtdäìåëïá øæòéìà 'ø
á÷òééðúåmle`d oiaa cner did xt :`yixa Ð

revwn lv` gafnle mle`d oial jenq gafnle

lka gztd lv` oaxwn didy ,gafn ly zipetv

leki `l o`kn xzeie .odkc `yleg meyn zleki

gafnd gxfn cbpk dil liirn i`c oaxwle`l Ð

.`ed oetvaxea df ixdux` jxca elit` Ð

.iwa epi`åéäù äùìùêøãá ïéëìäî`l Ð

epivn oke ,zg` dxeya `l` df xg` df ekli

dyly" (gi ziy`xa) aizkcn ,zxyd ik`lna

"eilr miavpiniiw eed zg` dxeyay llkn Ð

iniiw df xg` df i`c .df lv` dfdf oi` Ð

.oey`x `l` ,eilr miavpåáø åá äñëúéù éãë
`l` ,elv` jliy `l epinin ipzwc `d Ð

l`ny cvl ohwe oinil lecb ,edine .eixeg`n

ikd .ynn axd ixeg` mdipye ,lecb lv`

:opiqxbøåá äæ éøä åáø ãâðë êìäîä àéðúäå
éãåãöà ããöîã .çåøä éñâî äæ éøä åáø éøåçà
dqkiy `l` ,ynn ixeg` `le ynn lv` `l Ð

.eax cv zvwn eax eaäæ ìò íéðùå äæ ìò íéðù ïúé ìåëé.mipy rnync zelxeb mdipyn cg` lk lr ozpe :`xw xn`w ikde Ð'äì ãçà ìøåâ øîåì ãåîìú`l` my aizk oi` Ð

.mdn cg` lr `l` lf`fr aizk oi`e ,mdn cg` lräæ ìò ìæàæò ìùå íù ìù ïúé ìåëé.myl dyri dvxiy dfi`e ,mdipyn cg` lk lr mipy zelxeb ozpe miiwl Ðøîåì ãåîìú
ãçà'dl lxeb" xn`py rnynn Ðcg` aizk ike "cg`" `edy ip` rcei ".diazk dyxcl Ðïë äæ óà ìåëé.eilr aezk mydy lxeb Ðåäãéãì.milkl Ð
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ìåëé,my ly lr ozi myl mdilr aezky mipy :eyexit ikdc rnyn Ð df lr mipy ozi

my ly ozi leki xn`wc `d` jixt inlyexia la` .lf`fr ly lr lf`fr ly mipye

my ly epiid df lr 'ae df lr 'ac rnyn !`ziinw `id `c e`le ,df lre df lr lf`fr lye

ly lr lf`fr lye my ly lr my ly ozep `edyn leki :ikd uxzne .df lre df lr lf`fre

lye lf`fr ly lr my ly ozie silgi lf`fr

.my ly lr lf`fr

ãåîìúdniz ,edin Ð daix lxeb lxeb xnel

"zelxeb"nc xn`w `xwirnc :il

"lxeb" "lxeb"nc `ziixa iziin xcde ol `wtp

"zelxeb" aizkcn opiyxc lirlc :cere !dil `wtp

zelxeb ipzwc `dc :xnel yie !oiey odipy ediy

`wtp zelxebc zernynn e`l Ð xac lk ly

dxez dxn`y zelxeb :`pz xn`w ikd `l` ,dil

lxebn `l` ,`wtp `kdn e`l ,od xac lk ly Ð

.daix lxeb

ìåëéyxit Ð 'ek df lr lf`fr lye my ly ozi

dfi`e ,myl dvxiy dfi` xexaie :i"yx

`ly `vnpc ,ok yxtl jixv oi`e .lf`frl dvxiy

edyre" aizk `xwe ,myd `l` zraew lxebd did

onwl) "itlwa sxh" wxta dipin opiyxce "z`hg

`l` .lxebd `l` z`hg edyer myd `lc (a,n

yiy enk 'ek my ly ozi leki :yxtl il d`xp

lye ,my ly lr my ly ozpy xg`l inlyexia

ly lr df ly ozie silgi ,lf`fr ly lr lf`fr

lr zelxeb rnync zelxeb xn`py dn miiwl ,df

ipy cer `iai erawpy xg`l :inp i` .cg` lk

ly lr my ly gipie ,lf`fr lye my ly zelxeb

.lf`fr ly lr lf`fr lye ,my
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קל
ezny ina cenr fl sc ± iyily wxt`nei

ïéðéëñ úåãéá.adf ly onvr oipikq zeyrl xyt` i`y Ðíéìë éðë.oayen iqiqa Ð

íéìë éðâåàå.ozfig` zia Ðíéìë úåãéå ïéðéëñ úåãéå.milk ipzwe oipikq ipzw Ðàúú÷á
éðéöçå éâøðã.zelbne zenecxwd zeci Ðúåöåöéðgxfnd on zgxef dngdy ,zixexdf Ð

`edy lkidd gzt lr dhepe.iaxrn cvlòîù úàéø÷ ïîæ òéâäùzekxa) `ipzck Ð

.dngd upd mr dzevn ,(`,ekøîùî éùðàùÐ

oinicwn mdilr zlhen dceardy mipdkdy

meid mcew dzexwlodilr jynz `ny Ð

.zexwl erpnie dceardãîòî éùðàål`xyi Ð

xn`py ,oaxwd lr xeavd zegilya micnerd

eidiy devn "il aixwdl exnyz" (gk xacna)

dil yixc ikd .mpaxw lr micnere mixnyn

.(`,ek) ziprz zkqnae ixtqaïéøçàîzexwl Ð

.cinzd zcear zelk cràîò øàùìmi`ad Ð

.rny z`ixw onf ricedl oniq `ed ,dxfraòîù
'åë äðéîoihib zkqna `id `zbelte Ð

.(`,q) oiwfipd wxtaúéá óìàázeize` Ð

.zeaizd iy`x lyáúåë àåäùëodk Ð

.dzewydl dlibnd z` azekdáåúëù äîë
àìáèá.zeize`d ipniq itl Ð
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øîà:(a,h) zekxac `nw wxta xn` diteb iia`c :dniz Ð milyexiac `nr x`yl iia`

epiide ,dngd upd mr dze` oixneb oiwizee :opgei iax xn`c ,oiwizeek rny z`ixwl

leki m` leahl cxi ixw lra iab opzc ,(a,ak my) "ezny in" wxta rnynck ,upd mcew

`nil :(a,dk) `xnba xn`we ,`xwie dlri Ð dngd upd `dz `ly cr zeqkzdle zelrl

!dngd upd cr xn`c xfril` iaxk `nzq opz

xn`c .oiwizeek `nlic ,ryedi iax `niz elit`

dngd upd mr dze` oixnebc `nl` .'ek opgei iax

,mzdc oizipzn iwenc .upd mcew epiid Ð

cere .oiwizeek upd mcew dzexwl jixvc `gkenc

xg` dze` oixew ep`y oikneq ep` dn lr ,dyw

cr ryedi iax xn`c ab lr s`c .daxd upd

:mzd l`eny xn` dcedi ax xn`e ,zery yly

xn`c iia`k dkldc d`xp ,ryedi iaxk dkld

xne`e .d`xza `edc ,oiwizeek rny z`ixwl

yly cr dpnfc ecen inp oiwizeec :wgvi epiax

upd mr dzexwl oixdnn eidy it lr s` ,zery

(a,dk my) "ezny in" wxta rnyn oke .dngd

oiwizeek `nlic ryedi iax `niz elit` :xn`wc

.ryedi iaxk mixaeq mdy `icda rnyn .'ek

`l` oiwizeek rny z`ixwl hwp `l inp iia`e

rny z`ixwl mixg`k dkldc ab lr s`c xnel

ick ,oiwizeek updl jenq cr hrn exg`l jixv Ð

rny z`ixw onf oicd one .dltzl dle`b jenql

zery yly cr dpnf jynpe ,mixg`k ligzn

zevnl oinicwn oiwizeey `l` .ryedi iaxk

dltz `dzy ick ,upd mcew dzexwl oinikyne

:yexit .mixg`k dltzl mzd xn`wck ,oilitzl oke .dniw onf `ed f`y ,mixg`k dnicwdl did oicd one .ynyd zgixf xg` `edy "yny mr je`xii" (ar mildz) aizkck ,upd xg` meia

:xn`wc inlyexia rnyn oke .meia lltzn `vnpe ,dltzl dle`b jenql ick updl jenq cr hrn rny z`ixw oixg`ny `l` ,oda giti `ny opiyiig `l eze ,dniw onf `ed f`y ,oilitzl

"yny mr je`xii" i`wc rnyn (a,hk) "xgyd zltz" wxtae .'eke jenqiy ick dngd upd cr dzevn exn` la` cr 'ek epxikie zen` rax` wegxa exiag z` d`ex `diy ick xn`c o`n

e` eiptln e` el jenqa rnyn mrc ,dgixf xg` opiyxtn "yny mr"e ,mcew opiyxtn "dngd upd mr"c dnzz l`e .'ebe "yny mr je`xii" aizkc ,dng inecnc mr lltzn iab ,dltz`

onf eze` rawp Ð oiwizeek zeyrl oi`iwa lkd oi`y itle ,oiwizeek upd mr micwdl `id devnc .milyexiac `nr x`yl `kd xn`wc `gip ziyixtc i`nl ,`zyde .eixg`lnxg` cin

rny z`ixw `xew mc`y minrt :`aiwr iax meyn igei oa oerny iax xn` (a,g) zekxac `nw wxta opixn` `de :xn`z m`e .oiwizeek oiekl oircei oi`y ,milyexiac `nr x`yl dgixf

dpnf zlgze ,`ed `ilil upd mcew :`nl` .dizeek iel oa ryedi iax wiqte .mei meyn zg`e dlil meyn zg` ,da `veie dngd upd xg`l zg`e dngd upd mcew zg` ,meia minrt izy

oerny iaxk iel oa ryedi iax wiqt `lc :xnel yi ,cere .d`xza `edc ,iia`k ol iniiw Ð iia`` iel oa ryedi iax bilt i` elit` :xnel yie !`kdc oizipznk dngd upd xg` ied meic

.llk wiqt `l `da Ð upd xg` meic epnf ligzny dna la` .'ek xekzy`c opaxc `bef `eddc ,xnz` `llkn :xn`wc ,ikd xza gkenck ,dlil lya `vei upd mcew xaqc ,`da `l`

dedc ,dlil lyae mei lya `veie upd mcew minrt izy rny z`ixw `xew mc`y minrt xn`w `lc `de ,upd mcew mei ly rny z`ixw onfy dcen oerny iax elit`c :xnel yi ,inp i`

ipd lkk `lce ,dizeek `kdc oizipzn cinrdl oi` Ð upd xg` rny z`ixw onfc xaq oerny iaxc xn`p elit`e .upd xg` dlil lya `vei oi`y opireny`l irac xnel yi Ð ith `zeax

izeede .oerny iaxke ,`kdc oizipznk ,dngd upd xg` ied rny z`ixw onfc yxit mz epiaxe .`icda dizeek inwe`le wcwcl `xnbl dil ded Ð ok m`c .i`pzoick `ly oixdnn eid oiw

dltz onf mewn lkn Ð xgyd cenra upd mcew did cinzde ,mepwz oicinz cbpk zeltzc ab lr s` yny mr `dzy dltzl dle`b jenql ick ,dltzd zaeg liaya dngd upd mcew

oixew ikdle .upd zrya dltzd zeaiag xwirc `nl` ,zevg cr `le yexit ,'ek jenqiy ick dngd upd mr dzevn :edpinxe (`,ek zekxa) "xgyd zltz" wxta jixtc epiide .upd zrya

,upd xg` `edy epnf mcew eze` oixdnne ,zeaiag liaya oick `ly eze` oixew eidy rcei didy Ð rny z`ixw iab dil jixt `l ikdle .dltzd zeaiag liaya oick `ly rny z`ixw

,edin .d`xza `edc iia`k dkld `di `ly xnel dyw cer .rny z`ixw zevn xwir dfc rnyn dngd upd mr dzevnc :dywe .`aiwr iax meyn xn`y oerny iaxke `kdc oizipznk

oixg`n ep`e ,oinicwn oiwizee eli`c ,ixnbl oiwizeek `le ,oiwizeek updl jenq :xnelk .`nlra `pniq Ð oiwizeek rny z`ixwl xn`wc `de .dil `xiaq ikd inp iia`c yxit mz epiax

xg` ezevn meia epnfy xac :`nl` .xyk Ð xgyd cenr dlryn eyry oleke ,dngd upd cr leahz `l mei cbpk mei zxney oke :(`,k) dlibnc ipy wxtn di`x `iad cere .upd xg`

zekln zlaw epiid Ð "yny mr je`xii" yxtne ,oixew Ð "oixneb" yxtne .cin dngd upd mr dze` oixneb oiwizeec :yxit l`ppg epiax axde .wgvi epiax yexitk yxit z"xet axde .upd

,cere ."xgyd zltz" wxta dltz iab dil inwen "yny mr je`xii"c `xwc ,cere .dltz xwira ixii`c rnyn dltzl dle`b jenqiy ickc `pyilc :dywe .rny z`ixw epiidc miny

.upd zlgza elltziy ick upd zlgza dze` oixneby jk oipeekne upd mcew zexwl oiligzny rnyn oixneb oeylcíàopiqxbe ,dl iziin (`,q oihib) "oiwfipd" wxta Ð aky `l m` aky

.llk aizk `l aky m`e ,"zihy `l m`e [aky `l m`]" aizk `yixac [iaizk] ikd e`l i`xwc ab lr s` "zihy `l m`e" "zihy m`e" "aky `l m`" "aky m`" :mixtqd lka mzd

ïéâåøéñámzd opixyck ,ixy Ð dphw dyxt `idy cere ,miweqt iy`xe zeaiz iy`x iaizkc oeik ,azkd on `ly zg` ze` elit` aezkl xeq` (a,gi) dlibnc ipy wxta xn`c `d Ð

.oqixb qxbinc meyn zefefne oilitz
`lc
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äNò àeä óà :éáéúéî .ïéðékñ úBãéa :ééaà øîà̈©©©¥¦©¦¦¥¦¦©¨¨
ïéðékñ úBãéå íéìk úBãéå ,íéìë éðâBàå ,íéìë épk©¥¥¦§§¥¥¦¦¥¦¦©¦¦

!áäæ ìL íéøetkä íBé ìL¯àîeâøzàúz÷a ééaà ¤©¦¦¤¨¨©§¨©©¥§©¨¨
"áäæ ìL úLøáð äúNò Bnà éðìéä" .éðéöçå ébøðc§©§¥©£¦¦¥¤¥¦¨§¨¦§¤¤¤¨¨

åëåïéàöBé úBöBöéð úçøBæ änçäL äòLa :àðz .'¨¨§¨¨¤©©¨©©¦§¦
:éáéúéî .òîL úàéø÷ ïîæ òébäL ïéòãBé ìkäå ,äpnî¦¤¨§©Ÿ§¦¤¦¦©§©§¦©§©¥¦¦
éLðàå øîLî éLðà íò úéøçL òîL úà àøBwä©¥¤§©©£¦¦©§¥¦§¨§©§¥

ãîòî¯éLðàå ïéîékLî øîLî éLðàL éðtî ,àöé àì ©£¨Ÿ¨¨¦§¥¤©§¥¦§¨©§¦¦§©§¥
.íéøçàî ãîòî¯ì :ééaà øîà.íéìLeøéác ànò øàL ©£¨§©£¦¨©©©¥¦§¨©¨§¦¨©¦

äléâî ïéáúBk dpéî zòîL ."àìáè äúNò àéä óàå"§©¦¨§¨©§¨¨§©§¦¨§¦§¦¨
÷Bðézì!da ãnìúäì¯éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà ©¦§¦§©¥¨¨©¥¨¦¦©¦

"ìàa :éàpéóú"éááúBk àeäLk :éáéúéî .¯äàBø ©©§¥¦¦§¤¥¤
!àìáha áeúkM äî áúBëå¯áúBëå äàBø :àîéà §¥©¤¨©©§¨¥¨¤§¥

áúBk àeäLk :éáéúéî .àìáha áeúkM äîk¯áeúk äîe ,àìáha áeúkM äî áúBëå äàBø §¨¤¨©©§¨¥¦¦§¤¥¤§¥©¤¨©©§¨©¨
àìáha¯!"úéèN àì íà" "úéèN íà" "[áëL àì íàå] Cúà Léà áëL íà"¯íúä ©©§¨¦¨©¦Ÿ¨§¦Ÿ¨©¦¨¦¦Ÿ¨¦¨¨

ïéâåøéñá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc `nei(oey`x meil)

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàz` fapen dyry dpyna aezky dn ¨©©©¥
xaecn adfn milkd zeciúBãéaly,ïéðékñjiiy `l dfay ¦©¦¦

mpi` adfn mipikq oky ,adf ly mnvr milkd z` zeyrl
.dti mikzeg

,éáéúéî,`ziixaa epipyàeä óà[fapen-]épk äNò[iqiqa-] ¥¦¥©¨¨©¥
díéìk éðâBàå ,íéìk,mzfig` zia -ìL ïéðékñ úBãéå ,íéìk úBãéå ¥¦§§¥¥¦¦¥¦¦©¦¦¤

.áäæ ìL íéøetkä íBémb fapen dyr mipikqd zecin uegy gkene ©¦¦¤¨¨
milk zeci mb xikfdl `pzd ltk jk meyny ,adf ly milk zeci
dyr `l recn dywe .od mixac ipy i`ce `l` ,mipikq zeci mbe

.adfn mnvr milkd z` mbàîebøz[yxit-],éiaàxn`y dn ©§¨©©¥
dpeekd 'milk zeci' `pzdéðéöçå ébøðc àúz÷aly zeicia - §©¨¨§©§¥©£¦¥

milkd z` dyr `l okle ,jezig ilk md s`y ,zelbne zenecxw
.adf ly mnvr

:dpyna epipyBnà éðìéä,jlnd fapen lyúLøáð äúNò[dxepn-] ¦§¦¦¨§¨¦§¤¤
'eëå áäæ ìL`ziixa d`ian `xnbd .lkidd gztldnl zx`any ¤¨¨§

:zynyn zyxapd dzidúçøBæ änçäL äòLa ,àðz,dngd upa - ¨¨§¨¨¤©©¨©©
úBöBöéðynyd ipxwn xe` lyäpnî ïéàöBé,lkidd gzt lråjka ¦§¦¦¤¨§

,òîL úàéø÷ ïîæ òébäL ïéòãBé ìkä.dngd upd mr dzeevny ©Ÿ§¦¤¦¦©§©§¦©§©
:dngd upa rny z`ixw e`xw ycwnay gken `ziixad ixacn

,éáéúéî,`ziixaa epipyòîL úà àøBwälyéLðà íò úéøçL ¥¦¥©¥¤§©©£¦¦©§¥
øîLî[meid eze` ly xnyna micaerd mipdk-]ãîòî éLðàå ¦§¨§©§¥©£¨

,[xnynl oaxwd lr xeaivd zegilya micnerd l`xyi-]àöé àìŸ¨¨
,rny z`ixw zaeg iciïéîékLî øîLî éLðàL éðtîmcew `exwl ¦§¥¤©§¥¦§¨©§¦¦

,zexwln erpnie dceard mdilr jynz `ny ,dceardéLðàå§©§¥
íéøçàî ãîòîmiwqerdy ixd .cinzd zcear meiq xg`l `exwl ©£¨§©£¦

up onf epiidc ,dpnfa rny z`ixw e`xw `l ycwnd zceara
ok m`e ,zery yly xg`l oixg`n e` minicwn e` `l` ,dngd

.zynyn lkiday zyxapd dzid inl,éiaà øîàdzid zyxapd ¨©©©¥
zynynìíéìLeøéác ànò øàL`exwl mdilry ,dxfra mi`ad ¦§¨©¨§¦¨©¦

zyxapd ici lre ,dngd upa epiidc ,dpnf xwira rny z`ixw
.dngd up izn erci

:dpyna epipyàéä óàå[iplid-]àìáè äúNòzyxty adf ly §©¦¨§¨©§¨
:dpyndn `xnbd dgiken .dilr daezk dheqdpéî úòîL- ¨§©¦¨

,adf ly `laha dheq zyxt z` eazky dnn cenll xyt`
yäléâî ïéáúBk[dxezdn dyxt-],da ãnìúäì ÷Bðéúìdf mrhne §¦§¦¨§¦§¦§©¥¨

xteqd lkeiy ick ,dheq zyxt z` `lahd lr eazk o`k mb
:`xnbd dgec .dpnn wizrdl,éàpé éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà`l ¨©¥¨¦¦©¦©©

eazk `l` ,`lahd iab lr dheq zyxt lk z` eazkúéa óìàa§¨¤¥
.dyxtd zeaiz xekfl xteql xefrl ick ,cala zeaiz iy`xa -

l dlibn la`.xeq`y xnel xyt` ,dyxtd lk z` azeky wepiz
,éáéúéî,`ziixaa epipyàeäLk[xteqd-]áúBkdheq zyxt z` ¥¦¥§¤¥

,dheqd zwicaläàBø,`lahd jezn.àìáha áeúkM äî áúBëå ¤§¥©¤¨©©§¨
oi` ok m`e ,`laha aezk didy itk weica wizrn didy ixd
miazeky gkene .zeaiz iy`x wx `laha aezk didy xnel

:`xnbd dgec .da cnlzdl wepizl dlibnàîéà,uxzz - ¥¨
,`ziixad ixaca dpeekdyäîk áúBëå äàBø[dnl dneca-] ¤§¥§©

,àìáha áeúkM.zeize`d ipniq itl ¤¨©©§¨
,éáéúéî,`ziixaa epipyàeäLk[xteqd-]áúBk,dheq zyxt z` ¥¦¥§¤¥

äàBø,`lahd jezn,àìáha áeúk äîe ,àìáha áeúkM äî áúBëå ¤§¥©¤¨©©§¨©¨©©§¨
.'úéèN àì íà úéèN íà ,[áëL àì íàå] Cúà Léà áëL íà'ixd ¦¨©¦Ÿ¨§¦Ÿ¨©¦¨¦¦Ÿ¨¦

gkene ,dheq zyxta aezky enk weica `laha aezk didy
:`xnbd dgec .da cnlzdl ick wepizl dlibn miazekyíúä- ¨¨

,dheq zyxt ly `laha
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קלי ezny ina cenr fl sc ± iyily wxt`nei
ïéðéëñ úåãéá.adf ly onvr oipikq zeyrl xyt` i`y Ðíéìë éðë.oayen iqiqa Ð

íéìë éðâåàå.ozfig` zia Ðíéìë úåãéå ïéðéëñ úåãéå.milk ipzwe oipikq ipzw Ðàúú÷á
éðéöçå éâøðã.zelbne zenecxwd zeci Ðúåöåöéðgxfnd on zgxef dngdy ,zixexdf Ð

`edy lkidd gzt lr dhepe.iaxrn cvlòîù úàéø÷ ïîæ òéâäùzekxa) `ipzck Ð

.dngd upd mr dzevn ,(`,ekøîùî éùðàùÐ

oinicwn mdilr zlhen dceardy mipdkdy

meid mcew dzexwlodilr jynz `ny Ð

.zexwl erpnie dceardãîòî éùðàål`xyi Ð

xn`py ,oaxwd lr xeavd zegilya micnerd

eidiy devn "il aixwdl exnyz" (gk xacna)

dil yixc ikd .mpaxw lr micnere mixnyn

.(`,ek) ziprz zkqnae ixtqaïéøçàîzexwl Ð

.cinzd zcear zelk cràîò øàùìmi`ad Ð

.rny z`ixw onf ricedl oniq `ed ,dxfraòîù
'åë äðéîoihib zkqna `id `zbelte Ð

.(`,q) oiwfipd wxtaúéá óìàázeize` Ð

.zeaizd iy`x lyáúåë àåäùëodk Ð

.dzewydl dlibnd z` azekdáåúëù äîë
àìáèá.zeize`d ipniq itl Ð

ïéâåøéñá
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øîà:(a,h) zekxac `nw wxta xn` diteb iia`c :dniz Ð milyexiac `nr x`yl iia`

epiide ,dngd upd mr dze` oixneb oiwizee :opgei iax xn`c ,oiwizeek rny z`ixwl

leki m` leahl cxi ixw lra iab opzc ,(a,ak my) "ezny in" wxta rnynck ,upd mcew

`nil :(a,dk) `xnba xn`we ,`xwie dlri Ð dngd upd `dz `ly cr zeqkzdle zelrl

!dngd upd cr xn`c xfril` iaxk `nzq opz

xn`c .oiwizeek `nlic ,ryedi iax `niz elit`

dngd upd mr dze` oixnebc `nl` .'ek opgei iax

,mzdc oizipzn iwenc .upd mcew epiid Ð

cere .oiwizeek upd mcew dzexwl jixvc `gkenc

xg` dze` oixew ep`y oikneq ep` dn lr ,dyw

cr ryedi iax xn`c ab lr s`c .daxd upd

:mzd l`eny xn` dcedi ax xn`e ,zery yly

xn`c iia`k dkldc d`xp ,ryedi iaxk dkld

xne`e .d`xza `edc ,oiwizeek rny z`ixwl

yly cr dpnfc ecen inp oiwizeec :wgvi epiax

upd mr dzexwl oixdnn eidy it lr s` ,zery

(a,dk my) "ezny in" wxta rnyn oke .dngd

oiwizeek `nlic ryedi iax `niz elit` :xn`wc

.ryedi iaxk mixaeq mdy `icda rnyn .'ek

`l` oiwizeek rny z`ixwl hwp `l inp iia`e

rny z`ixwl mixg`k dkldc ab lr s`c xnel

ick ,oiwizeek updl jenq cr hrn exg`l jixv Ð

rny z`ixw onf oicd one .dltzl dle`b jenql

zery yly cr dpnf jynpe ,mixg`k ligzn

zevnl oinicwn oiwizeey `l` .ryedi iaxk

dltz `dzy ick ,upd mcew dzexwl oinikyne

:yexit .mixg`k dltzl mzd xn`wck ,oilitzl oke .dniw onf `ed f`y ,mixg`k dnicwdl did oicd one .ynyd zgixf xg` `edy "yny mr je`xii" (ar mildz) aizkck ,upd xg` meia

:xn`wc inlyexia rnyn oke .meia lltzn `vnpe ,dltzl dle`b jenql ick updl jenq cr hrn rny z`ixw oixg`ny `l` ,oda giti `ny opiyiig `l eze ,dniw onf `ed f`y ,oilitzl

"yny mr je`xii" i`wc rnyn (a,hk) "xgyd zltz" wxtae .'eke jenqiy ick dngd upd cr dzevn exn` la` cr 'ek epxikie zen` rax` wegxa exiag z` d`ex `diy ick xn`c o`n

e` eiptln e` el jenqa rnyn mrc ,dgixf xg` opiyxtn "yny mr"e ,mcew opiyxtn "dngd upd mr"c dnzz l`e .'ebe "yny mr je`xii" aizkc ,dng inecnc mr lltzn iab ,dltz`

onf eze` rawp Ð oiwizeek zeyrl oi`iwa lkd oi`y itle ,oiwizeek upd mr micwdl `id devnc .milyexiac `nr x`yl `kd xn`wc `gip ziyixtc i`nl ,`zyde .eixg`lnxg` cin

rny z`ixw `xew mc`y minrt :`aiwr iax meyn igei oa oerny iax xn` (a,g) zekxac `nw wxta opixn` `de :xn`z m`e .oiwizeek oiekl oircei oi`y ,milyexiac `nr x`yl dgixf

dpnf zlgze ,`ed `ilil upd mcew :`nl` .dizeek iel oa ryedi iax wiqte .mei meyn zg`e dlil meyn zg` ,da `veie dngd upd xg`l zg`e dngd upd mcew zg` ,meia minrt izy

oerny iaxk iel oa ryedi iax wiqt `lc :xnel yi ,cere .d`xza `edc ,iia`k ol iniiw Ð iia`` iel oa ryedi iax bilt i` elit` :xnel yie !`kdc oizipznk dngd upd xg` ied meic

.llk wiqt `l `da Ð upd xg` meic epnf ligzny dna la` .'ek xekzy`c opaxc `bef `eddc ,xnz` `llkn :xn`wc ,ikd xza gkenck ,dlil lya `vei upd mcew xaqc ,`da `l`

dedc ,dlil lyae mei lya `veie upd mcew minrt izy rny z`ixw `xew mc`y minrt xn`w `lc `de ,upd mcew mei ly rny z`ixw onfy dcen oerny iax elit`c :xnel yi ,inp i`

ipd lkk `lce ,dizeek `kdc oizipzn cinrdl oi` Ð upd xg` rny z`ixw onfc xaq oerny iaxc xn`p elit`e .upd xg` dlil lya `vei oi`y opireny`l irac xnel yi Ð ith `zeax

izeede .oerny iaxke ,`kdc oizipznk ,dngd upd xg` ied rny z`ixw onfc yxit mz epiaxe .`icda dizeek inwe`le wcwcl `xnbl dil ded Ð ok m`c .i`pzoick `ly oixdnn eid oiw

dltz onf mewn lkn Ð xgyd cenra upd mcew did cinzde ,mepwz oicinz cbpk zeltzc ab lr s` yny mr `dzy dltzl dle`b jenql ick ,dltzd zaeg liaya dngd upd mcew

oixew ikdle .upd zrya dltzd zeaiag xwirc `nl` ,zevg cr `le yexit ,'ek jenqiy ick dngd upd mr dzevn :edpinxe (`,ek zekxa) "xgyd zltz" wxta jixtc epiide .upd zrya

,upd xg` `edy epnf mcew eze` oixdnne ,zeaiag liaya oick `ly eze` oixew eidy rcei didy Ð rny z`ixw iab dil jixt `l ikdle .dltzd zeaiag liaya oick `ly rny z`ixw

,edin .d`xza `edc iia`k dkld `di `ly xnel dyw cer .rny z`ixw zevn xwir dfc rnyn dngd upd mr dzevnc :dywe .`aiwr iax meyn xn`y oerny iaxke `kdc oizipznk

oixg`n ep`e ,oinicwn oiwizee eli`c ,ixnbl oiwizeek `le ,oiwizeek updl jenq :xnelk .`nlra `pniq Ð oiwizeek rny z`ixwl xn`wc `de .dil `xiaq ikd inp iia`c yxit mz epiax

xg` ezevn meia epnfy xac :`nl` .xyk Ð xgyd cenr dlryn eyry oleke ,dngd upd cr leahz `l mei cbpk mei zxney oke :(`,k) dlibnc ipy wxtn di`x `iad cere .upd xg`

zekln zlaw epiid Ð "yny mr je`xii" yxtne ,oixew Ð "oixneb" yxtne .cin dngd upd mr dze` oixneb oiwizeec :yxit l`ppg epiax axde .wgvi epiax yexitk yxit z"xet axde .upd

,cere ."xgyd zltz" wxta dltz iab dil inwen "yny mr je`xii"c `xwc ,cere .dltz xwira ixii`c rnyn dltzl dle`b jenqiy ickc `pyilc :dywe .rny z`ixw epiidc miny

.upd zlgza elltziy ick upd zlgza dze` oixneby jk oipeekne upd mcew zexwl oiligzny rnyn oixneb oeylcíàopiqxbe ,dl iziin (`,q oihib) "oiwfipd" wxta Ð aky `l m` aky
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מנר השלישי, בו כותב ר"פ מפעולותיו מהשתתפותו 

בפעולות צעירי אגו"ח ואת"ה בכלל.

דא,  בכגון  והובטחנו  היא  השעה  ודרישת  הכרח  שהרי  וכהנה,  כהנה  בזה  שיוסיף  רצון  ויהי 

יגעת ומצאת, ובפרט שזכות הרבים מסייעתו, וביחוד שהרי נמצאים אנו בשנת המאתים להסתלקות-

הילולא של הבעש"ט ז"ל, שנת סגולה להפצת המעינות שהיא היא תורת החסידות.

במ"ש בסיום מכתבו, שכל הנ"ל אין פועל בו בעניניו הפרטים.

אלף  זכים  ולבו  מוחו  נעשים  כהאמורות,  פעולה  כל  ע"י  אשר  כותב,  הזקן  שרבנו  כיון  הנה 

פעמים ככה, בודאי ובודאי שכן הוא במציאות, אלא שמובן מלשונו, נעשים זכים, ז. א. שעכ"פ איזה 

פעולה צריכה להיות בשביל לנצל הכשרה הכי מעולה של המוח והלב ואז הצלחת פעולה זו היא אלף 

פעמים ככה, ובודאי שכן יהי' בהנוגע אליו, ולא יתרשם מפיתוי היצר שרוצה לפעול בו איזה נפילת רוח 

ח"ו, ומבואר הענין והעצה לזה בכ"מ בדא"ח, ומהם בתניא קדישא כמסומן במפתח ענינים שבסופו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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"äeöé øLà ïòîì åézòãé ék" áéúëc ,íéòLøì äìì÷åâåøîàiå" déøúa áéúëe 'äék äøîòå íãñ ú÷òæ 'äaøìL ïúììwîe ." §¨¨¦§¨¦¦§¦¦§©§¦§©©£¤§©¤§¦©§¥©Ÿ¤©£©§Ÿ©£Ÿ̈¦¨¨¦¦§¨¨¤
èBì ãøtä éøçà íøáà ìà øîà 'äå 'äì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå" áéúëc ,íé÷écvì äëøa ãîì äzà íéòLø"Bnòîøîà . §¨¦©¨¨¥§¨¨©©¦¦¦§¦§©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦©©¨©¤©§¨©£¥¦¨¥¥¦¨©

eøîà" øîàpL ÷écö àlà áBè ïéàå "áBè ék øBàä úà íéäìà àøiå" øîàpL ,àøáð íìBò ãçà ÷écö ìéáLa eléôà :øæòìà éaø©¦¤§¨¨£¦¦§¦©¦¤¨¨¦§¨¤¤¡©©©§¡Ÿ¦¤¨¦§¥¤¨©¦¤¤¡©¦§
éäìà úøBz çkLzå" øîàpL ,åéðáì úeìb íøBb Bãeîìzî øác çkLîä ìk :øæòìà éaø øîà ."áBè ék ÷écöéða çkLà Eíb E ©¦¦¨©©¦¤§¨¨¨©§©¥©¨¨¦©§¥¨§¨¨¤¤¡©©¦§©©¡Ÿ¤¤§©¨¤©

BúBà ïéãéøBî :øîà eäaà éaø ."éðàBúìeãbîøîà àaà øa àéiç éaø øîà ."éì ïäkî Eñàîàå zñàî úòcä äzà ék" øîàpL , ¨¦©¦©¨¨©¦¦¦§¨¤¤¡©¦©¨©©©¨©§¨¨¤§¨§¦©¥¦¨©©¦¦¨©©¨¨©
ìL BLîL äúák àlL ãò ,"LîMä àáe LîMä çøæå" øîàpL ,BúBîk ÷écö àøápL ãò íìBòä ïî øèôð ÷écö ïéà :ïðçBé éaø©¦¨¨¥©¦¦§¨¦¨¨©¤¦§¨©¦§¤¤¡©§¨©©¤¤¨©¤¤©¤Ÿ¨§¨¦§¤

îøä ìàeîL ìL BLîL äçøæ éìòíé÷écvL àeä Ceøa LBãwä äàø :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ,éúãîò ,ïéèòeî ¥¦¨§¨¦§¤§¥¨¨¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¨¨¤©¦¦¨¦¨©
ìéáLa eléôà :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ."ìáz íäéìò úLiå õøà é÷öî 'äì ék" øîàpL ,øBãå øBc ìëa ïìúLe§¨¨§¨¨¤¤¡©¦©§ª¥¤¤©¨¤£¥¤¥¥¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¦¦§¦

."øîLé åéãéñç éìâø" :àëäî ,øîà déãéc àéiç éaø ."íìBò ãBñé ÷écöå" øîàpL ,íéi÷úî íìBòä ãçà ÷écö¯"åéãéñç"¯àáeè ©¦¤¨¨¨¦§©¥¤¤¡©§©¦§¨©¦¦¨¦¥¨©¥¨¨©§¥£¦¨¦§Ÿ£¦¨¨
!òîLî¯ìL åéúBðL áBø eàöiL ïåék :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .áéúk Bãéñç :÷çöé øa ïîçð áø øîàíãà ©§©¨©©©§¨©¦§¨£¦§¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥¨¤¨§§¨¤¨¨

àèç àìå¯íòt äøéáò øác Bãéì äàaL ïåék :éøîà àìéL éaø éác ."øîLé åéãéñç éìâø" øîàpL ,àèBç Bðéà áeLäðBLàø §Ÿ¨¨¥¥¤¤¡©©§¥£¦¨¦§Ÿ§¥©¦¥¨¨§¦¥¨¤¨¨§¨§©£¥¨©©¦¨
àèBç Bðéàå äiðLe¯íéåðòìå õéìé àeä íéölì íà" áéúëc éàî :Lé÷ì Léø øîà ."øîLé åéãéñç éìâø" øîàpL ,àèBç Bðéà áeL §¦¨§¥¥¥¥¤¤¡©©§¥£¦¨¦§Ÿ¨©¥¨¦©¦§¦¦©¥¦¨¦§©£¨¦

ànèì àa ."ïç ïzé¯øäèì àa ,Bì ïéçúBt¯ïBîñøôàå èôð øëBî äéäL íãàì ìLî :ìàòîLé éaø éác àðz .BúBà ïéòéiñî ¦¥¥¨§©¥§¦¨§©¥§©§¦¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¨¨¤¨¨¥¥§§©£©§§
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc `nei(ipy meil)

ElMîe[jl miaevwd zepefnn-]Eì eðzéjl daevw jzqpxt - ¦¤§¦§§
,dpzn jl mipzep md `le minyny,Bøéáçì ïëena òâBð íãà ïéà¥¨¨¥©©¨©£¥

åoka úòâBð úeëìî ïéàzekln,dzøáçletil zekln onf ribdyne §¥©§©©§£¤§¨
dpey`xd zlitp xg`zi `l ,cenrl dipyde.àîéð àìîk eléôà£¦¦§Ÿ¦¨

:dpyna epipyéåì ïa ñøâeä.cnll dvx `le xiya wxt rcei did §©¤¥¦
àeäLk ,àéðz[iel oa qxbed-]äîéòða BìB÷ ïúBð,lewa jix`n - ©§¨§¤¥¦§¦¨

y ici lrïéîépä ïéa Bòaöà çépîe ,åét CBúì Bìceb ñéðëîoia - ©§¦¨§¦©¦©¤§¨¥©¦¦
dk zewizna elew diabne ,s`d zvign len enty zexry zwelg

,dlecbíéø÷æð íéðäkä åéçà eéäL ãò[mirzxp-]Làø úáa ©¤¨¤¨©Ÿ£¦¦§¨¦§©Ÿ
[rzta-]íäéøBçàì.lewd zrxkdn ©£¥¤

:xvnw oa ly ezepne` xe`iaìò ãnìì äöø àì øöî÷ ïa ,ïðaø eðz̈©¨¨¤©§¨Ÿ¨¨§©¥©
ïéa ïéñeîìe÷ äòaøà ìèBð äéäL åéìò eøîà .áúkä äNòî©£¥©§¨¨§¨¨¤¨¨¥©§¨¨§¦¥

úBiúBà òaøà ìL äáéz äúéä íàå ,åéúBòaöà[died my-]äéä ¤§§¨§¦¨§¨¥¨¤©§©¦¨¨
,úçà úáa dáúBkevxe ,dzxag `la zazkp ze` dzid `ly cr §¨§©©©

.xqg didi mydy rbx elit` didi `lyBì eøîàoal minkg ¨§
,xvnw.ãnìì àlL úéàø äîznkqn .jk lr daeyz dpr `le ¨¨¦¨¤Ÿ§©¥

:`ziixadïlek[qxbede qpiha` zia enxb zia-]äáeLz eàöî ¨¨§§¨
íäéøáãìeli`e ,cnll evx `l dnläáeLz àöî àì øöî÷ ïa §¦§¥¤¤©§¨Ÿ¨¨§¨
.åéøáãìjkitleíéðBLàøä ìò[qxbede qpiha` zia enxb zia-] ¦§¨¨©¨¦¦

íéòLø íLå' øîàð åéøéáçå øöî÷ ïa ìòå ,'äëøáì ÷écö øëæ' øîàð¤¡©¥¤©¦¦§¨¨§©¤©§¨©£¥¨¤¡©§¥§¨¦
.'á÷øé¦§¨

:`xnbd zx`an,øæòìà éaø øîà .'á÷øé íéòLø íLå' éàîxnel ©§¥§¨¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨
yúeáéa÷ø[dcelg-],ïúBîLa äìòzici lreäééîLa ïðé÷qî àìc ©§¦©£¤¦§¨§Ÿ©§¦¨¦§©§

my lr `exwl oi`y ,mny lr mdipal mi`xew miyp` oi`y -
.ryx

àðéáø áéúî:`ziixaa epipy .ryx my lr `exwl oi`y xn`pd lr ¥¦¨¦¨
åéáà] BçépäL ,óñBé ïa âàBca äNòîezzina[didyk,Bnàì ïè÷ ïa ©£¤§¥¤¥¤¦¦¨¦¤¨¨§¦

eíéçôèa BzããBî Bnà äúéä íBé ìëa,ea sqep dnk zrcleitk §¨¨§¨¦©§¦§¨¦
dzid sqepy lwyndáäæ ìL Bì÷Lî úðúBðdnexz.Lc÷nä úéáì ¤¤¦§¨¤¨¨§¥©¦§¨

áéBà øábLëemilyexi lr xevn dyre xvpckeap `ayk -dide §¤¨©¥
,arxezìëàå ezçáè.eze` dlk`e dpa b`ec z` m`d dhgy - §¨©©£¨©

äéîøé ïðB÷ äéìòå(k a dki`)ììò íéøt íéLð äðìëàz íà','íéçtè é §¨¤¨¥¦§§¨¦Ÿ©§¨¨¦¦§¨Ÿ§¥¦ª¦
.migtha ccnpd ller xnelk ,migth oeylnLãwä çeø äáéLî §¨¦§¦¨©©Ÿ¤

,jkl daeyz.'àéáðå ïäk 'ä Lc÷îa âøäé íà' úøîBàå,xnelk §¤¤¦¥¨¥§¦§©Ÿ¥§¨¦
didy rciedi oa dixkf z` ycwnd ziaa ebxdy oeik jk eyprpy
ryxd inec`d b`eck ,b`ec el `xw eia`y jkne .`iape odk
:`xnbd zvxzn .ryx my lr mi`xewy gken ,jlnd cec iaie`n

déa ÷éìñ éàî éæç,hgypy ,wepiz eze`a dzlr dn d`x - £¦©¨¦¥
.miryx mya `exwl oi`y gken o`kn ,`axc`e

÷écö ,øæòìà éaø øîàdaehl xkfpBîöòîmiaehd eiyrnn - ¨©©¦¤§¨¨©¦¥©§
,calaåeli`,òLøs` drxl xkfpîly mirx miyrn.Bøéáç §¨¨¦£¥

'äëøáì ÷écö øëæ' áéúëc ,Bîöòî ÷écö :øàáîå,cigi oeyla ©¦¥©§¦§¦¥¤©¦¦§¨¨
.dkxal xkfp `ed cal ezewcvnyíLå' áéúëc ,Bøéáçî òLøå§¨¨¥£¥¦§¦§¥

'á÷øé íéòLø.miax oeyla §¨¦¦§¨
ïðaøî àeääì àðéáø déì øîà[mkg cinlz-]àzãbà øcñî äåäc ¨©¥¨¦¨§©¥©¨¨©£¨§©¥©©§¨

dén÷,eiptl dcb` ixac xciqy -ïðaø øeîàc àúléî àä àðî- ©¥§¨¨¦§¨§¨©¨¨
minkg exn`y df xac cnlp oipn,déì øîà .'äëøáì ÷écö øëæ'¥¤©¦¦§¨¨¨©¥

áéúk àäcilyna(f i),'äëøáì ÷écö øëæ',el xn` .jzl`y dne §¨§¦¥¤©¦¦§¨¨
le`yl izpeekïì àðî àúééøBàãîzxkfday dxeza epivn okid - ¦§¨§¨§¨¨

,el xn` .eze` mikxan wicvdáéúëc(fi gi ziy`xa)øîà 'äå' ¦§¦©¨©
e ,'äNBò éðà øLà íäøáàî éðà äqëîäcináéúk(gi my)íäøáàå' ©§©¤£¦¥©§¨¨£¤£¦¤§¦§©§¨¨

,'íeöòå ìBãb éBâì äéäé Béä.ekxa wicvd z` xikfdyky ixd ¨¦§¤§¨§¨
:el`y cerøîà .'á÷øé íéòLø íL' ïðaø øeîàc àúléî àä àðî§¨¨¦§¨§¨©¨¨¥§¨¦¦§¨¨©

òLø íLå' áéúk àäc ,déì.'á÷øé íé,el xn`.ïì àðî àúééøBàãî ¥§¨§¦§¥§¨¦¦§¨¦§¨§¨§¨¨
,el xn`áéúëchel iab(ai bi my)e ,'íBãñ ãò ìäàiå'xkfpy cin ¦§¦©¤¡©©§

mecqáéúkmzepb(bi my).'ãàî 'äì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå' §¦§©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦©§Ÿ
÷écö ,øæòìà éaø øîàdid cg`ãîì àìå íéòLø éðL ïéa øc ¨©©¦¤§¨¨©¦¨¥§¥§¨¦§Ÿ¨©

,íäéNònîeòLødid cg`.íäéNònî ãîì àìå íé÷écö éðL ïéa øc ¦©£¥¤¨¨¨¥§¥©¦¦§Ÿ¨©¦©£¥¤
,íäéNònî ãîì àìå íéòLø éðL ïéa øc ÷écö :øàáîådf,äéãáBò ©¦¨¥§¥§¨¦§Ÿ¨©¦©£¥¤©§¨

.mdn cnl `le miryxd lafi`e a`g` mr xcyéðL ïéa øc òLø̈¨¨¥§¥
,åNò äæ ,íäéNònî ãîì àìå íé÷écödwaxe wgvi eixed mr xcy ©¦¦§Ÿ¨©¦©£¥¤¤¥¨

.mdn cnl `le
íéòLøì äìì÷ ãîì äzà íé÷écö ìL ïúkøaî ,øæòìà éaø øîà[å]§¨©©¦¤§¨¨¦¦§¨¨¤©¦¦©¨¨¥§¨¨¦§¨¦
,miryxd z` llwn `ed my miwicvd z` jxan 'dy mewna -

ø ìL ïúììwîe:êëì øå÷î àéáîå .íé÷écöì äëøa ãîì äzà íéòL ¦¦§¨¨¤§¨¦©¨¨¥§¨¨§©¦¦
áéúëc ,íéòLøì äìì÷ ãîì äzà íé÷écö ìL ïúkøaî(hi gi ziy`xa) ¦¦§¨¨¤©¦¦©¨¨¥§¨¨¦§¨¦¦§¦

äeöé øLà ïòîì åézòãé ék'ornl 'ebe eixg` FziA z`e eipA z` ¦§©§¦§©©£¤§©¤¤¨¨§¤¥©£¨§©©
.'eilr xAC xW` z` mdxa` lr 'd `iaddéøúa áéúëe[eixg`-] ¨¦©©§¨¨¥£¤¦¤¨¨§¦©§¥

(k my)íéòLø ìL ïúììwîe .'äaø ék äøîòå íãñ ú÷òæ 'ä øîàiå'©Ÿ¤©£©§Ÿ©£Ÿ̈¦¨¨¦¦§¨¨¤§¨¦
áéúëc ,íé÷écöì äëøa ãîì äzà(bi bi my)íéàhçå íéòø íãñ éLðàå' ©¨¨¥§¨¨§©¦¦¦§¦§©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦

,''äìxn`p jk xg`e(ci my)èBì ãøtä éøçà íøáà ìà øîà 'äå' ©©¨©¤©§¨©£¥¦¨¤
Bnòîcr LrxflE dPpY` Ll d`x dY` xW` ux`d lM z` iM 'ebe ¥¦¦¤¨¨¨¤£¤©¨Ÿ¤§¤§¤¨§©§£©

.wicvl dkxa ixd .'ebe 'ux`d xtrM Lrxf z` iYnUe .mlFr¨§©§¦¤©§£©£©¨¨¤
ãçà ÷écö ìéáLa eléôà ,øæòìà éaø øîà[å]d did,àøáð íìBò §¨©©¦¤§¨¨£¦¦§¦©¦¤¨¨¦§¨

ïéàå ,'áBè ék øBàä úà íéäìà àøiå' øîàpLdpeekdàlà áBè ¤¤¡©©©§¡Ÿ¦¤¨¦§¥¤¨
leøîà' øîàpL ,÷écö`edy inl.'áBè ék ÷écö ©¦¤¤¡©¦§©¦¦

k ,øæòìà éaø øîà[å]øác çkLîä ìcg`Bãeîìzî,cifnaíøBb §¨©©¦¤§¨¨¨©§©¥©¨¨¦©§¥
øîàpL ,åéðáì úeìb(e c ryed)éäìà úøBz çkLzå'éða çkLà Eíb E ¨§¨¨¤¤¡©©¦§©©¡Ÿ¤¤§©¨¤©

,øîà eäaà éaø .'éðà,ecenlzn xac gkyndBúBà ïéãéøBî ¨¦©¦©¨¨©¦¦
øîàpL ,Búleãbî(my).'éì ïäkî Eñàîàå zñàî úòcä äzà ék' ¦§¨¤¤¡©¦©¨©©©¨©§¨§¤§¨§¦©¥¦

íìBòä ïî øèôð ÷écö ïéà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥©¦¦§¨¦¨¨
,'LîMä àáe LîMä çøæå' øîàpL ,BúBîk ÷écö àøápL ãò,xnelk ©¤¦§¨©¦§¤¤¡©§¨©©¤¤¨©¤¤

ynyd gxfz xak wicvd zxiht epiidc ynyd `azy mcewy
.ezenk wicv z`ixa epiidcy epivny enkeBLîL äúák àlL ãò©¤Ÿ¨§¨¦§

.éúîøä ìàeîL ìL BLîL äçøæ ,éìò ìL¤¥¦¨§¨¦§¤§¥¨¨¨¦
àeä Ceøa LBãwä äàø ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà[å]§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¨¨

,ïéèòeî íé÷écvLjkitløîàpL ,øBãå øBc ìëa ïìúLe ãîòl`eny) ¤©¦¦¨¦¨©§¨¨§¨¨¤¤¡©
(g a '`,õøà é÷öî 'äì ék',miwicvd epiidc'ìáz íäéìò úLiå- ¦©§ª¥¤¤©¨¤£¥¤¥¥

.mlerl ceqie meiw eidiy zexecd lka oxft
ãçà ÷écö ìéáLa eléôà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà[å]§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¦¦§¦©¦¤¨

÷écöå' øîàpL ,íéi÷úî íìBòä[cigi oeyl]àéiç éaø .'íìBò ãBñé ¨¨¦§©¥¤¤¡©§©¦§¨©¦¦¨
øîà déãéc[z`f cnl-],àëäîxn`pyéìâø'[liaya-]åéãéñç ¦¥¨©¥¨¨©§¥£¦¨

'øîLé.mdnry el`l'åéãéñç' :àøîâä äù÷î,miax oeylàáeè ¦§Ÿ£¦¨¨
,òîLî.miiwzn mlerd cg` wicv liayay oipneïîçð áø øîà ©§©¨©©©§¨

'Bãéñç' ,÷çöé øac"ei `la,áéúk.cigi oeyl ©¦§¨£¦§¦
øîà àaà øa àéiç éaø øîà[å]åéúBðL áBø eàöiL ïåék ,ïðçBé éaø §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥¨¤¨§§¨

áeL ,àèç àìå íãà ìLe eriiqn 'déìâø' øîàpL ,àèBç Bðéàseq-] ¤¨¨§Ÿ¨¨¥¥¤¤¡©©§¥
[iig zepy'øîLé ,åéãéñç.`hgn 'däàaL ïåék ,éøîà àìéL éaø éác £¦¨¦§Ÿ§¥©¦¦¨¨§¥¥¨¤¨¨

äiðLe äðBLàø íòt äøéáò øác BãéìxabzneáeL ,àèBç Bðéàå'd §¨§©£¥¨©©¦¨§¦¨§¥¥
eriiqne'øîLé åéãéñç éìâø' øîàpL ,àèBç Bðéàcqga bdpyn - ¥¥¤¤¡©©§¥£¦¨¦§Ÿ

.`hgn 'd eilr xenyi ,miinrt epiidc ,milbx izy
.'ïç ïzé íéåðòìå õéìé àeä íéölì íà' áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©¦§¦¦©¥¦¨¦§©£¨¦¦¤¥

d mc`ànhì àazexiaraBì ïéçúBtoi`e `nhidl gzt minyn ¨¦©¥§¦
d eli`e ,epnn mirpenøäèì àael migzety dn caln zeevna ¨¦©¥

s` gzt,ìàòîLé éaø éác àðz .BúBà ïéòéiñîdf xacíãàì ìLî §©§¦¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¨¨
ïBîñøôàå èôð øëBî äéäL¤¨¨¥¥§§©£©§§
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קלה
ezny ina cenr gl sc ± iyily wxt`nei

êì åðúé êìùîå.minyd on jl miaevw zepefn `l` ,dpzn `ed mdlyn `l :xnelk Ð

äúøáçá úòâåð úåëìî ïéàåzxg` cenrze letil zeklnd onf ribdyn Ðxg`i `l Ð

dia" (d l`ipc) xn`py ,dlila zltep dlila letil dpnfy in `l` ,`nip `lnk onf
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.mdn cnl `le
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'øîLé.mdnry el`l'åéãéñç' :àøîâä äù÷î,miax oeylàáeè ¦§Ÿ£¦¨¨
,òîLî.miiwzn mlerd cg` wicv liayay oipneïîçð áø øîà ©§©¨©©©§¨

'Bãéñç' ,÷çöé øac"ei `la,áéúk.cigi oeyl ©¦§¨£¦§¦
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eriiqne'øîLé åéãéñç éìâø' øîàpL ,àèBç Bðéàcqga bdpyn - ¥¥¤¤¡©©§¥£¦¨¦§Ÿ

.`hgn 'd eilr xenyi ,miinrt epiidc ,milbx izy
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d mc`ànhì àazexiaraBì ïéçúBtoi`e `nhidl gzt minyn ¨¦©¥§¦
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc `nei(iyily meil)

àagweldèôð ãBcîì,rx egixyBì øîBà,gwell xkendãBãî ¨¦§¥§§¥§
.Eîöòì äzàm` la`ïBîñøôà ãBcîì àa,aeh egixy,Bì øîBà ©¨§©§§¨¦§£©§§¥

.äzàå éðà íqaúpL éãk ,Enò ãBcîàL ãò éì ïzîä`ad ,ok enke ©§¥¦©¤¤§¦§§¥¤¦§©¥£¦§©¨
.eze` oiriiqn xdhil `ad la` ,el oigzet wx `nhil

úîèîèî äøéáò ìàòîLé éaø éác àðzlkn znzeqe znhe`-] ¨¨§¥©¦¦§¨¥£¥¨§©§¤¤
z` [dnkgìL BaìdøîàpL ,íãàmivxy zlik` xeqi`a`i `xwie) ¦¤¨¨¤¤¡©

(bn,'ía íúîèðå íäa eànhú àìå''` xqg mznhpe aezky oeike §Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤¨
,jk yexcl yi,'íèîhðå' àlà 'íúàîèðå' éø÷z ìàepiidc ©¦§¥§¦§¥¤¤¨§¦©§¤

.mc`d al z` znzeqe znhnhn dxiardy
,ïðaø eðzxn`p,'ía íúîèðå íäa eànhú [àìå'] (ìà)zelitkne ¨©¨¨§Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤¨

y ,cnlp oeyldíãàdBúBà ïéànèî ,èòî Bîöò ànèîmigipn-] ¨¨§©¥©§§©§©§¦
[`nhil eze`.äaøäenvr `nhndBúBà ïéànèî ,ähîlî ©§¥¦§©¨§©§¦

.äìòîlîenvr `nhndàaä íìBòì BúBà ïéànèî ,äfä íìBòa. ¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨
,ïðaø eðzxn`py ,dyecwd oipra jk d`nehd oipra yxcpy enk ¨©¨¨

,'íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå'y ,cnlp oeyld zelitkneíãà §¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦¨¨
d.äaøä BúBà ïéLc÷î ,èòî Bîöò Lc÷îenvr ycwnde,ähîlî §©¥©§§©§©§¦©§¥¦§©¨

.äìòîlî BúBà ïéLc÷îenvr ycwndeBúBà ïéLc÷î ,äfä íìBòa §©§¦¦§©§¨¨¨©¤§©§¦
.àaä íìBòì̈¨©¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

éôì÷á óøè ¯ éòéáø ÷øô
drax`l welge ,lecbd odkd zcear ipic jynda wqer df wxt
xirya zixedf ly oeyl zxiywe mixiryd zlxbd .` :mipiipr
lr dceezny ipy ieciee ext lv` lecbd odkd zxfg .a .lf`frl
jxevl dzgnd zlihp .b .enc zlawe ext zhigy ,mipdkd eig`
.c .minid x`yn dpey did dnae da dyer did dn ,dxhwd

.minid x`yn df meia iepiy mda yiy mixac hexit

äðùî
hxtl dligzdy dna dkiynn epizpynly lxebd dyrp ji` (.fl lirl)

:mixirydepinil cg` cinrne ,mixiryd ipy lv` lecbd odkd `a
.el`nyl cg`eétìwa óøèdtihgae zexidna eici z` qipkde - ¨©©©§¦

,zelxebd eid eay fbx`a,úBìøBb éðL äìòäåcg`e epinia cg` §¤¡¨§¥¨
lxeb .el`nya.'ìæàæòì' åéìò áeúk ãçàå ,'íMì' åéìò áeúk ãçà¤¨¨¨¨©¥§¤¨¨¨¨©£¨¥

ïâqäcnerBðéîéa,lecbd odkd lyáà úéa Làøåcner.BìàîNî ©§¨¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ
íàlxebdBðéîéa äìò íL ìL,lecbd odkd lyéLéà ,Bì øîBà ïâqä ¦¤¥¨¨¦¦©§¨¥¦¦

daâä ìBãb ïäkci z`ðéîéíàå ,ElxebdBìàîNa äìò íL ìLly Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¤¥¨¨¦§Ÿ
,lecbd odkd.EìàîN daâä ìBãb ïäk éLéà ,Bì øîBà áà úéa LàøŸ¥¨¥¦¦Ÿ¥¨©§©§Ÿ§

d xg`l,lxebïðúðzelxebl lecbd odkd,íéøéòNä éðL ìòz` §¨¨©§¥©§¦¦
dlry lxebd z`e ,ipnid xiryd lr epinia dlry lxebd

,il`nyd xiryd lr el`nya,'úàhç 'äì' øîBàåef dxin`ae §¥©©¨
.my el `xewéøö äéä àì ,øîBà ìàòîLé éaøàlà 'úàhç' øîBì C ©¦¦§¨¥¥Ÿ¨¨¨¦©©¨¤¨

ïäå .''äì',dxfra micnerd mrd -åéøçà ïéðBòz` xikfny drya ©§¥¦©£¨
myd.'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa'¨¥§©§§¨¨¤

àøîâ
:`xnbd zl`ey .'zelxeb ipy dlrde itlwa sxh' :dpyna epipy

éì änìlecbd odkd recn -,étìwa óøèz` `ivedl leki epi`e ¨¨¦¨©©©§¦
:`xnbd daiyn .zgpa zelxebdìB÷Léìå ïéekéð àìc éëéä ék- ¦¥¦§Ÿ¦©¥§¦§

myd ly lxebd z` zelrdl oiekie zelxebd z` yyni `ly icka
.dlxbdd zevn z` dfa lhaie ,dti oniql epinia

:itlwd ipica dpc `xnbd,àáø øîàdétì÷,zelxebd egped da ¨©¨¨©§¦
äúéä õò ìL,dieyräúéä ìBç ìLåilkk dyecw dzid `l - ¤¥¨§¨§¤¨§¨

,zxyåy cr ,dlceba znvnevn dzid.íéãé ézL àlà ú÷æçî dðéà §¥¨©£¤¤¤¨§¥¨©¦
é÷úîdì ó[dywd-]àðéáø,`ax ixac lràîìLa`ax ixac - ©§¦¨¨¦¨¦§¨¨

itlwdy xn`y dna mipaen,íéãé ézL àlà ú÷æçî dðéàmeyn ¥¨©£¤¤¤¨§¥¨©¦
,`ed enrhyìB÷Léìå ïéekéì àìc éëéä ékyyni `ly icka - ¦¥¦§Ÿ¦©¥§¦§

.epinia 'dl lxebd z` zelrdl oiekie zelxebd z` lecbd odkd
àlà,xn`y dn lrìBç ìL,dyw ,dziddLc÷ðzvxzn .itlwl ¤¨¤§©§¨

:`xnbdïk íà,itlwd z` ycwp m` -dì äåäitlwdúøL éìk ¦¥£¨¨§¦¨¥
dãáòðå :àøîâä úìàåù .ïðéãáò àì õòc úøL éìëe ,õò ìL- ¤¥§¦¨¥§¥Ÿ©§¦¨§©©§¨

dpyrpe,óñëce`,áäæc dãáòðådaiyn .dycwl lkep jke §¤¤§©©§¨§¨¨

:`xnbd,ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç äøBzäz` zeyrl oi` okle ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥
dpi`e ,jk lk dcear dlxbdd oi`y meyn ,adf e` sqkn itlwd

.`ziixe`cn epi` itlwd aeig s`e ,dpya zg` mrt `l`
dlxbdd zxeva mi`pz zehiya dpc `xnbd:`xnbd zxne` .

ïéúéðúîeici izy z` qipkn lecbd odkdy da epipyy epizpyn - ©§¦¦
,itlwlàpz éàä ék àìc,`ziixaayíeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðúc §Ÿ¦©©¨§©§¨©¦§¨¥¦

ìBãb ïäëå ïâqä ,øæòéìà éaømdipyïéñéðëîz` cgiïãézipnid ©¦¡¦¤¤©§¨§Ÿ¥¨©§¦¦¨¨
,étìwa.cg` lxeb `iven cg` lkeäìBò ìBãb ïäk ìL Bðéîéa íà ©©§¦¦¦¦¤Ÿ¥¨¤

,'dl lxebdðéîé daâä ìBãb ïäk éLéà ,Bì øîBà ïâqäBðéîéa íàå .E ©§¨¥¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¦¦
äìBò ïâñ ìL,'dl lxebdøac ,ìBãb ïäkì Bì øîBà áà úéa Làø ¤§¨¤Ÿ¥¨¥©Ÿ¥¨©¥

Cléîmby meyn ,'z`hg 'dl' fxkd xnelk ,jixac xen` - ¦¨
.myd z` `xewy df `ed lecbd odkd ,dlxbda szzyn obqdyk
x`eank eici izy z` qipkn epi` lecbd odkd dcedi iaxly ixd

.mpini ci z` miqipkn obqde lecbd odkd `l` ,epizpyna
cia dlr 'dl lxebdyk recn :dcedi iax ixac lr `xnbd zl`ey

,'jlin xac' lecbd odkl xne` a` zia y`x ,obqddéì àîéðå- §¥¨¥
d xn`iyïâñ'dl lxebd dlryk enke ,'jlin xac' lecbd odkl §¨

:`xnbd daiyn .lecbd odkd ciadéãéa ÷éìñ àìc ïåékoeik - ¥¨§Ÿ¨¦§¨¥
,obqd cia `l` lecbd odkd cia 'dl lxebd dlr `lyìçàL ¨§¨

dézòcxac' obqd el xn`i m` zrcd zeyilg lecbd odkl yi - ©§¥
.ea dxbznk d`xpy oeik ,'jlin

:`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîaepizpyna `pzd ewlgp dna - §©¨¦§§¥
:`xnbd daiyn .`ziixaa `aend dcedi iaxeøî[dcedi iax-] ©

éãò ïâñc àðéîé ,øáñìBãb ïäëc déìàîNî ódyri lxebdy sicr - ¨©§¦¨¦§¨¨¦¦§¨¥§Ÿ¥¨
.lecbd odkd ly el`nya xy`n obqd ly epiniaøîe`pzd-] ©

[epizpyna,øáñobqd ly zipnid eciodkd ly zil`nyd ecie ¨©
lecbdeäðéð éããä éksicr jk meyne ,mzeaiyga md miey - ¦£¨¦¦§

pki lecbd odkdy.eici izy z` qi
:`xnbd zl`eyàpz éàä ïàîez` dpyy `pzd edin -,epizpyn ©©©¨

.äãeäé éaøc déìò âéìôc:`xnbd daiyníéðäkä ïâñ àðéðç éaø §¨¦£¥§©¦§¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦
ïâñ änì ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø ,àéðúc .àeäcinz jled §©§¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¨¨§¨

Bðéîéî,lecbd odkd lyìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàLleki epi`e ¦¦¤¦¥©§§Ÿ¥¨
,cearlñðëðdåézçz LnLîe ïâñ.[enewna-]iax ixaca x`eane ¦§¨§¨§©¥©§¨

m` eizgz ynyl icka wx lecbd odkd oinil cner obqdy ,`pipg
.enr lixbdl ick `le ,leqt ea rx`i

lr `ziixa `xnbd d`ian ,oinia 'dl lxebd ziilr oipr ab`
eidy zetqep zelrne ,oinia wx dler 'dl lxebd did mda mipnf

:df onfa ycwnaïðaø eðzlk ,`ziixaaLnML äðL íéòaøà ¨©¨¨©§¨¦¨¨¤¦¥
÷écvä ïBòîL,dlecb dpedkaìøBbä äéä'dl,ïéîéa äìBò`edy ¦§©©¦¨¨¨¤§¨¦

.dti oniqCìéàå ïàkî,ef dtewz xg`l -íéîòtdid,ïéîéa äìBò ¦¨§¥¨§¨¦¤§¨¦
eíéîòtdid.ìàîNa äìBò §¨¦¤¦§Ÿ
åeini lkì äéäúéøBäæ ìL ïBLglzynd xiry y`xayïéaìî §¨¨¨¤§¦©§¦

.xiryd geliy onfa eil`níéîòt ,Cìéàå ïàkîdid,ïéaìî ¦¨§¥¨§¨¦©§¦
íéîòtåy.ïéaìî Bðéà §¨¦¥©§¦

åeini lkéáøòî øð äéädxepnay÷ìBcx`y eaky xg`l s` §¨¨¥©£¨¦¥
.zexpdíéîòt ,Cìéàå ïàkîdid÷ìBczexpd x`y eaky xg`l s` ¦¨§¥¨§¨¦¥
íéîòtådidäák.zexpd x`y mr §¨¦¨¤

åeini lkäëøòî ìL Là äéä,gafnd iab lryøabúîeil`n wlece §¨¨¥¤©£¨¨¦§©¥
,zixgya edexciqy xg`leéä àìådíéöò àéáäì ïéëéøö íéðäk §Ÿ¨Ÿ£¦§¦¦§¨¦¥¦

siqedl meid jynaíéöò éøéæb éðMî õeç ,äëøònìmitiqen eidy ©©£¨¨¦§¥§¦¥¥¦
,miiaxrd oiaíéîòt ,Cìéàå ïàkî .íéöò úåöî íéi÷ì éãkdid §¥§©¥¦§©¥¦¦¨§¥¨§¨¦

øabúîe,øabúî ïéà íéîòta egk yz did `l`,zixgyeok zngn ¦§©¥§¨¦¥¦§©¥
eéä àìdïéòðîð íéðäk[miwiqtn-]íBiä ìk äëøònì íéöò àéáälî Ÿ¨Ÿ£¦¦§¨¦¦§¨¦¥¦©©£¨¨¨©
,Blek.y`d z` xiabdl icka

åeini lkìëå ,íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîBòa äëøa äçlzLð §¦§©§¨§¨¨¨¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨
L ïäkdidúéæk Bòébn,mgld zwelgnLéyLéå ,òáNå BìëBà Ÿ¥¤©¦§©¦¥§§¨¥©§¥

y,øéúBîe BìëBàzegta s` riayn did dkxad zngny oeik §¦
.zifknäøéàî äçlzLð ,Cìéàå ïàkî[dllw-]íçlä ézLáe øîBòa ¦¨§¥¨¦§©§¨§¥¨¨¤¦§¥©¤¤

ïäk ìëå ,íéðtä íçìáedidBòébîwxkxeriyìBô,ziphw oin - §¤¤©¨¦§¨Ÿ¥©¦§
,riayn epi` df xeriye xg`ne .zifkn daxda zegt `edeïéòeðvä©§¦

eidïéðøbøbäå ,ïäéãé úà ïéëLBîeid ,[millefd-]ïéìèBðly s` §¦¤§¥¤§©©§§¨¦§¦
mixg`.ïéìëBàåBøéáç ÷ìçå B÷ìç ìèpL ãçàa äNòîe,oxbxbd §§¦©£¤§¤¨¤¨©¤§§¥¤£¥

ejk zngnïa BúBà ïéøB÷ eéä̈¦¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

ezny in` cenr hl sc ± iyily wxt`nei
àá.jnvrl cecn :xkend el xne` ,rx egixy iptn .htp cecnl ,gweld Ðúîèîèî.dnkg lkn znzeqe znhe` Ðíúîèðå.'` xqg Ðäáøä åúåà ïéàîèî`nhil eze` oigipn Ð

e`nhz m`e ,oda e`nhz l` :`xw xn`w ikde .daxd.mznhpe seq Ðíúùã÷úäåmiyecw mziide ,hrn Ð.eze` oiriiqn xdhil `ad ,daxd Ð

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä
äðùîéôì÷á óøè.my dzid itlwe (`,fl) dlrnly wxta epipy Ðóøè.dtihgae dtixha ,me`zt Ðúåìøåâ éðù äìòäåmicner mixiryde ,l`nya cg`e oinia cg` Ð

dlery lxeb ozepe ,l`ny cg`e oinil cg`

.oini ly xiryl oiniaåéøçà ïéðåò ïäåÐ

.myd z` xikfnykàøîâïéåëéð àìãÐ

my ly dfi` eyenyna oiadl ynyni `ly

`edyk dti oniq `edy itl ,oinia eplhie

dzid leg lye oinia dler.zycewn dpi` Ð

'åë äñç äøåúädeve" (ci `xwie) xn`py Ð

dxez dqg dn lr 'ebe "ziad z` epte odkd

dxdh mdl oi`y qxg ilk ly oikt lr Ð

lr oky lk ,lw oenn lr dqg ok m` .dewna

ixv] ly openn lr dqg ok m` ,aeyg oenn

.miwicv ly openn lr xnege lw [oiríàå
åì øîåà áà úéá ùàø äìò ïâñ ìù åðéîéá

êìéî øáã ìåãâ ïäëì'dl" :jixac xac Ð

."z`hgäéãéá ÷éìñ àìã ïåéë,lecb odkc Ð

i` lecb odkc dizrc ylg ,wilq obqc diciae

.obq el xne`'ek epinin obq dnljledy Ð

ip`e .ield wgvi 'x mya exn` jk .epinil cinz

obq dnl :dcedi xa wgvi epiaxn izrny

`ly onf lk la` .leqt rx`i m`y Ð dpenn

dcear mey caer obqd oi` Ð leqt ea rx`i

.mleraúéøåäæ ìù ïåùìjeyne wexq xnv Ð

y`xa eze` oixyewe ,mec` reave ,oeyl oink

oniq `ede ,eili`n oialn dide glzynd xiry

xn`py ,l`xyil `ed jexa yecwd lgny

blyk mipyk mki`hg eidi m`" (` diryi)

."epiali÷ìåã éáøòî øð äéäåeaky xg`l Ð

ligzn epnny it lr s`e ,zexpd lk x`y

ziaxr wilcdlzexp zahd miiqn did ea Ð

.l`xyia dxey dpikydy zecr `ede ,zixgy

opixn`e "zecrd zkextl uegn" aizkck

mler i`a lkl `id zecr :(a,ak) zay zkqna

i`n (my) opixn`e .l`xyia dxey dpikydy

zecrzcnk ony da ozepy ,iaxrn xp df Ð

,miiqn did dae ligzn did dpnne dizexag

iaxrn xp edfi`e?(a,gv zegpn) xn`c o`nl

axrne gxfn mixecq zexpd zrayxp ixw Ð

opzck ,gxfnay oey`xl jenqy ipy xp iaxrn

`vne cg` qpkp :(` dpyn iyy wxt cinz)

xn`c o`nl .'eke zewlec zeigxfn zexp izy

oipezp mexce oetv 'ekeipt ozirvn` eid Ð

x`ye .iaxrn iexw `ede ,axrn itlk oiaeqn

aizkck ,irvn` itlk mdipt oiccvn zexpd

`id ,"dxepnd ipt len l`" (g xacna)

.mipw dyy ly zexp exi`i ,zirvn`ùà äéäå
øáâúî äëøòîäztqez `la eili`n wlece Ð

edexcqyn mivr `iadl oikixv eid `le ,mivr

.zixgyïéøéæâ éðùî õåç,miaxrd oia ly Ð

.lirl oiwxta ixn`ck ,daeg odyäçìúùð
äøéàî.eriayn epi`y Ðìåôë åòéâî ïäë ìëå

.mdici oikyen eid `l letk ribny in z` oerny iniae ,(mdici oikyen eid `l xizei m`e) odici z` oikyen oirepvd Ð riayn epi`y e`xy xg`n .zifk epi`y Ð
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óøèÐ eini lk ovng eze` e`xwe 'eke itlwa

mitheg mixg` oipxbxb mby it lr s`

xwc i`d ,ezenk milke`eith ovng eze` e`

.xg` ovngn shg `edy itl :xnel yi ipixg`n

,dfn df oitheg eidyk ecitwd `l mixg` :inp i`

.citwd ecin shg dfyk Ð df la`
xive
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àa .Eîöòì äzà ãBãî :Bì øîBà ,èôð ãBcîì àä¦§¥§§¥§©¨§©§§¨
ãBcîàL ãò éì ïzîä :Bì øîBà ,ïBîñøôà ãBcîì¦§£©§§¥©§¥¦©¤¤§

íqaúpL éãk ,Enò:ìàòîLé éaø éác àðz .äzàå éðà ¦§§¥¤¦§©¥£¦§©¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
àìå" øîàpL ,íãà ìL Baì úîèîèî äøéáòeànhú £¥¨§©§¤¤¦¤¨¨¤¤¡©§Ÿ¦©§

àlà "íúàîèðå" éø÷z ìà ,"ía íúîèðå íää¤§¦§¥¤¨©¦§¦§¦§¥¤¤¨
íúîèðå íäa eànhz ìà" :ïðaø eðz ."íèîhðå"§¦©§¤¨©¨©©¦©§¨¤§¦§¥¤

èòî Bîöò ànèî íãà ,"ía¯,äaøä BúBà ïéànèî ¨¨¨§©¥©§§©§©§¦©§¥
ähîlî¯äfä íìBòa ,äìòîìî BúBà ïéànèî¯:ïðaø eðz .àaä íìBòì BúBà ïéànèî ¦§©¨§©§¦¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨¨©¨©

"íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå"¯èòî Bîöò Lc÷î íãà¯ähîlî ,äaøä BúBà ïéLc÷î¯ §¦§©¦§¤¦§¦¤§¦¨¨§©¥©§§©§©§¦©§¥¦§©¨
äfä íìBòa ,äìòîìî BúBà ïéLc÷î¯.àaä íìBòì BúBà ïéLc÷î §©§¦¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨

ïøãääðåîîä íäì øîà êìò

äðùîè."ìæàæòì" åéìò áeúk ãçàå "íMì" åéìò áeúk ãçà ,úBìøBâ éðL äìòäå étìwa óø ¨©©©§¦§¤¡¨§¥¨¤¨¨¨¨©¥§¤¨¨¨¨©£¨¥
Bðéîéa äìò íL ìL íà .BìàîOî áà úéa Làøå Bðéîéa ïâqä¯:Bì øîBà ïâqä ©§©¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ¦¤¥¨¨¦¦©§©¥

ðéîé daâä ìBãb ïäk éLéàBìàîNa äìò íL ìL íàå .E¯éLéà :Bì øîBà áà úéa Làø ¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¤¥¨¨¦§ŸŸ¥¨¥¦¦
EìàîN daâä ìBãb ïäk"úàhç 'äì" øîBàå ,íéøéòOä éðL ìò ïðúð .¯:øîBà ìàòîLé éaø Ÿ¥¨©§©§Ÿ§§¨¨©§¥©§¦¦§¥©©¨©¦¦§¨¥¥

éøö äéä àì'äì" àlà ,úàhç øîBì CíìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa :åéøçà ïéðBò ïäå ." Ÿ¨¨¨¦©©¨¤¨©§¥¦©£¨¨¥§©§§¨
.ãòåàøîâétìwa óøè éì änì?¯ìL étì÷ :àáø øîà .ìB÷Léìå ïéekéð àìc éëéä ék ¨¤¨¨¦¨©©©§¦¦¥¦§¨¦©¥§¦§¨©¨¨©§¦¤

é÷úî .íéãé ézL àlà ú÷æçî dðéàå ,äúéä ìBç ìLå ,äúéä õòàîìLa :àðéáø dì ódðéà ¥¨§¨§¤¨§¨§¥¨©£¤¤¤¨§¥¨©¦©§¦¨¨¦¨¦§¨¨¥¨
íéãé ézL àlà ú÷æçî¯ìBç ìL àlà .ìB÷Léìå ïéekéì àìc éëéä ék¯!dLc÷ð¯äåä ïk íà ©£¤¤¤¨§¥¨©¦¦¥¦§¨¦©¥§¦§¤¨¤§©§¨¦¥£¨

.ïðéãáò àì õòc úøL éìëe ,õò ìL úøL éìk dì¯!áäæc dãaòðå ,óñëc dãaòðå¯äøBzä ¨§¦¨¥¤¥§¦¨¥§¥¨¨§¦©§©©§¨§¤¤§©©§¨§¨¨©¨
.ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñçíeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ;àpz éàä ék àìc ïéúéðúî ¨¨©¨¨¤¦§¨¥©§¦¦§¨¦©©¨§©§¨©¦§¨¥¦

äìBò ìBãb ïäk ìL Bðéîéa íà ,étìwa ïãé ïéñéðëî ìBãb ïäëå ïâqä :øæòéìà éaø¯ïâqä ©¦¡¦¤¤©§©§Ÿ¥¨©§¦¦¨¨©©§¦¦¦¦¤Ÿ¥¨¤©§©
ðéîé daâä ìBãb ïäk éLéà :Bì øîBàäìBò ïâñ ìL Bðéîéa íàå ,E¯Bì øîBà áà úéa Làø ¥¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¦¦¤§©¤Ÿ¥¨¥

!ïâñ déì àîéðå .Cléî øac :ìBãb ïäëì¯déãéa ÷éìñ àìc ïåék¯ìçà÷ éàîa .déúòc àL §Ÿ¥¨©¥¦¨§¥¨¥§©¥¨§¨¨¥¦¥¨§¨©£¥§©¨
:øáñ øî ?éâìtéîàðéîéïâñcéãòïàîe .eäðéð éããä ék :øáñ øîe ,ìBãb ïäëc déìàîOî ó ¦©§¦¨¨©¨¦¨¦§©¨¦¦§¨¥§Ÿ¥¨¨¨©¦£¨¥¦§©

äãeäé éaøc déìò âéìôc àpz éàä¯ïâñ àðéðç éaø ,àéðúc .àeä íéðäkä ïâñ àðéðç éaø ©©¨§¨¥£¥§©¦§¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦§©§¨©¦£¦¨§©
ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàL ,Bðéîéî ïâñ änì :øîBà íéðäkä¯.åézçz LnLîe ïâñ ñðëð ©Ÿ£¦¥¨¨§©¦¦¤¦¥©§§Ÿ¥¨¦§¨§©§©¥©§¨

Cìéàå ïàkî ,ïéîéa äìBò ìøBb äéä ÷écvä ïBòîL LnML äðL íéòaøà :ïðaø eðz¯íéîòt ¨©¨©©§¨¦¨¨¤¦¥¦§©©¦¨¨¨¤§¨¦¦¨§¥¨§¨¦
ìàîNa äìBò íéîòt ïéîéa äìBòì äéäå .Cìéàå ïàkî ,ïéaìî úéøBäæ ìL ïBL¯ïéaìî íéîòt ¤§¨¦§¨¦¤¦§Ÿ§¨¨¨¤§¦©§¦¦¨§¥¨§¨¦©§¦

Cìéàå ïàkî ,÷ìBc éáøòî øð äéäå .ïéaìî Bðéà íéîòt¯äák íéîòt ÷ìBc íéîòtäéäå . §¨¦¥©§¦§¨¨¥©£¨¦¥¦¨§¥¨§¨¦¥§¨¦¨¤§¨¨
,íéöò éøéæâ éðMî õeç äëøònì íéöò àéáäì ïéëéøö íéðäk eéä àìå ,øabúî äëøòî ìL Là¥¤©£¨¨¦§©¥§Ÿ¨Ÿ£¦§¦¦§¨¦¥¦©©£¨¨¦§¥§¦¥¥¦

Cìéàå ïàkî .íéöò úåöî íéi÷ì éãk¯íéðäk eéä àìå ,øabúî ïéà íéîòt øabúî íéîòt §¥§©¥¦§©¥¦¦¨§¥¨§¨¦¦§©¥§¨¦¥¦§©¥§Ÿ¨Ÿ£¦
íçìáe íçlä ézLáe øîBòa äëøa äçlzLðå .Blek íBiä ìk äëøònì íéöò àéáälî ïéòðîð¦§¨¦¦§¨¦¥¦©©£¨¨¨©§¦§©§¨§¨¨¨¤¦§¥©¤¤§¤¤

BìëBà Lé úéfk BòébnL ïäk ìëå ,íéðtäòáNåCìéàå ïàkî .øéúBîe BìëBà Léå ,¯äçlzLð ©¨¦§¨Ÿ¥¤©¦©©¦¥§§¨¥©§¥§¦¦¨§¥¨¦§©§¨
úà ïéëLBî ïéòeðvä ,ìBôk Bòébî ïäk ìëå ,íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîBòa äøéàî§¥¨¨¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨Ÿ¥©¦§©§¦§¦¤

äNòîe .ïéìëBàå ïéìèBð ïéðøbøbäå ïäéãéìèpL ãçàaïa BúBà ïéøB÷ eéäå ,Bøéáç ÷ìçå B÷ìç §¥¤§©©§§¨¦§¦§§¦©£¤§¤¨¤¨©¤§§¥¤£¥§¨¦¤
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc `nei(iyily meil)

àagweldèôð ãBcîì,rx egixyBì øîBà,gwell xkendãBãî ¨¦§¥§§¥§
.Eîöòì äzàm` la`ïBîñøôà ãBcîì àa,aeh egixy,Bì øîBà ©¨§©§§¨¦§£©§§¥

.äzàå éðà íqaúpL éãk ,Enò ãBcîàL ãò éì ïzîä`ad ,ok enke ©§¥¦©¤¤§¦§§¥¤¦§©¥£¦§©¨
.eze` oiriiqn xdhil `ad la` ,el oigzet wx `nhil

úîèîèî äøéáò ìàòîLé éaø éác àðzlkn znzeqe znhe`-] ¨¨§¥©¦¦§¨¥£¥¨§©§¤¤
z` [dnkgìL BaìdøîàpL ,íãàmivxy zlik` xeqi`a`i `xwie) ¦¤¨¨¤¤¡©

(bn,'ía íúîèðå íäa eànhú àìå''` xqg mznhpe aezky oeike §Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤¨
,jk yexcl yi,'íèîhðå' àlà 'íúàîèðå' éø÷z ìàepiidc ©¦§¥§¦§¥¤¤¨§¦©§¤

.mc`d al z` znzeqe znhnhn dxiardy
,ïðaø eðzxn`p,'ía íúîèðå íäa eànhú [àìå'] (ìà)zelitkne ¨©¨¨§Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤¨

y ,cnlp oeyldíãàdBúBà ïéànèî ,èòî Bîöò ànèîmigipn-] ¨¨§©¥©§§©§©§¦
[`nhil eze`.äaøäenvr `nhndBúBà ïéànèî ,ähîlî ©§¥¦§©¨§©§¦

.äìòîlîenvr `nhndàaä íìBòì BúBà ïéànèî ,äfä íìBòa. ¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨
,ïðaø eðzxn`py ,dyecwd oipra jk d`nehd oipra yxcpy enk ¨©¨¨

,'íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå'y ,cnlp oeyld zelitkneíãà §¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦¨¨
d.äaøä BúBà ïéLc÷î ,èòî Bîöò Lc÷îenvr ycwnde,ähîlî §©¥©§§©§©§¦©§¥¦§©¨

.äìòîlî BúBà ïéLc÷îenvr ycwndeBúBà ïéLc÷î ,äfä íìBòa §©§¦¦§©§¨¨¨©¤§©§¦
.àaä íìBòì̈¨©¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

éôì÷á óøè ¯ éòéáø ÷øô
drax`l welge ,lecbd odkd zcear ipic jynda wqer df wxt
xirya zixedf ly oeyl zxiywe mixiryd zlxbd .` :mipiipr
lr dceezny ipy ieciee ext lv` lecbd odkd zxfg .a .lf`frl
jxevl dzgnd zlihp .b .enc zlawe ext zhigy ,mipdkd eig`
.c .minid x`yn dpey did dnae da dyer did dn ,dxhwd

.minid x`yn df meia iepiy mda yiy mixac hexit

äðùî
hxtl dligzdy dna dkiynn epizpynly lxebd dyrp ji` (.fl lirl)

:mixirydepinil cg` cinrne ,mixiryd ipy lv` lecbd odkd `a
.el`nyl cg`eétìwa óøèdtihgae zexidna eici z` qipkde - ¨©©©§¦

,zelxebd eid eay fbx`a,úBìøBb éðL äìòäåcg`e epinia cg` §¤¡¨§¥¨
lxeb .el`nya.'ìæàæòì' åéìò áeúk ãçàå ,'íMì' åéìò áeúk ãçà¤¨¨¨¨©¥§¤¨¨¨¨©£¨¥

ïâqäcnerBðéîéa,lecbd odkd lyáà úéa Làøåcner.BìàîNî ©§¨¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ
íàlxebdBðéîéa äìò íL ìL,lecbd odkd lyéLéà ,Bì øîBà ïâqä ¦¤¥¨¨¦¦©§¨¥¦¦

daâä ìBãb ïäkci z`ðéîéíàå ,ElxebdBìàîNa äìò íL ìLly Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¤¥¨¨¦§Ÿ
,lecbd odkd.EìàîN daâä ìBãb ïäk éLéà ,Bì øîBà áà úéa LàøŸ¥¨¥¦¦Ÿ¥¨©§©§Ÿ§

d xg`l,lxebïðúðzelxebl lecbd odkd,íéøéòNä éðL ìòz` §¨¨©§¥©§¦¦
dlry lxebd z`e ,ipnid xiryd lr epinia dlry lxebd

,il`nyd xiryd lr el`nya,'úàhç 'äì' øîBàåef dxin`ae §¥©©¨
.my el `xewéøö äéä àì ,øîBà ìàòîLé éaøàlà 'úàhç' øîBì C ©¦¦§¨¥¥Ÿ¨¨¨¦©©¨¤¨

ïäå .''äì',dxfra micnerd mrd -åéøçà ïéðBòz` xikfny drya ©§¥¦©£¨
myd.'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa'¨¥§©§§¨¨¤

àøîâ
:`xnbd zl`ey .'zelxeb ipy dlrde itlwa sxh' :dpyna epipy

éì änìlecbd odkd recn -,étìwa óøèz` `ivedl leki epi`e ¨¨¦¨©©©§¦
:`xnbd daiyn .zgpa zelxebdìB÷Léìå ïéekéð àìc éëéä ék- ¦¥¦§Ÿ¦©¥§¦§

myd ly lxebd z` zelrdl oiekie zelxebd z` yyni `ly icka
.dlxbdd zevn z` dfa lhaie ,dti oniql epinia

:itlwd ipica dpc `xnbd,àáø øîàdétì÷,zelxebd egped da ¨©¨¨©§¦
äúéä õò ìL,dieyräúéä ìBç ìLåilkk dyecw dzid `l - ¤¥¨§¨§¤¨§¨

,zxyåy cr ,dlceba znvnevn dzid.íéãé ézL àlà ú÷æçî dðéà §¥¨©£¤¤¤¨§¥¨©¦
é÷úîdì ó[dywd-]àðéáø,`ax ixac lràîìLa`ax ixac - ©§¦¨¨¦¨¦§¨¨

itlwdy xn`y dna mipaen,íéãé ézL àlà ú÷æçî dðéàmeyn ¥¨©£¤¤¤¨§¥¨©¦
,`ed enrhyìB÷Léìå ïéekéì àìc éëéä ékyyni `ly icka - ¦¥¦§Ÿ¦©¥§¦§

.epinia 'dl lxebd z` zelrdl oiekie zelxebd z` lecbd odkd
àlà,xn`y dn lrìBç ìL,dyw ,dziddLc÷ðzvxzn .itlwl ¤¨¤§©§¨

:`xnbdïk íà,itlwd z` ycwp m` -dì äåäitlwdúøL éìk ¦¥£¨¨§¦¨¥
dãáòðå :àøîâä úìàåù .ïðéãáò àì õòc úøL éìëe ,õò ìL- ¤¥§¦¨¥§¥Ÿ©§¦¨§©©§¨

dpyrpe,óñëce`,áäæc dãáòðådaiyn .dycwl lkep jke §¤¤§©©§¨§¨¨

:`xnbd,ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç äøBzäz` zeyrl oi` okle ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥
dpi`e ,jk lk dcear dlxbdd oi`y meyn ,adf e` sqkn itlwd

.`ziixe`cn epi` itlwd aeig s`e ,dpya zg` mrt `l`
dlxbdd zxeva mi`pz zehiya dpc `xnbd:`xnbd zxne` .

ïéúéðúîeici izy z` qipkn lecbd odkdy da epipyy epizpyn - ©§¦¦
,itlwlàpz éàä ék àìc,`ziixaayíeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðúc §Ÿ¦©©¨§©§¨©¦§¨¥¦

ìBãb ïäëå ïâqä ,øæòéìà éaømdipyïéñéðëîz` cgiïãézipnid ©¦¡¦¤¤©§¨§Ÿ¥¨©§¦¦¨¨
,étìwa.cg` lxeb `iven cg` lkeäìBò ìBãb ïäk ìL Bðéîéa íà ©©§¦¦¦¦¤Ÿ¥¨¤

,'dl lxebdðéîé daâä ìBãb ïäk éLéà ,Bì øîBà ïâqäBðéîéa íàå .E ©§¨¥¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¦¦
äìBò ïâñ ìL,'dl lxebdøac ,ìBãb ïäkì Bì øîBà áà úéa Làø ¤§¨¤Ÿ¥¨¥©Ÿ¥¨©¥

Cléîmby meyn ,'z`hg 'dl' fxkd xnelk ,jixac xen` - ¦¨
.myd z` `xewy df `ed lecbd odkd ,dlxbda szzyn obqdyk
x`eank eici izy z` qipkn epi` lecbd odkd dcedi iaxly ixd

.mpini ci z` miqipkn obqde lecbd odkd `l` ,epizpyna
cia dlr 'dl lxebdyk recn :dcedi iax ixac lr `xnbd zl`ey

,'jlin xac' lecbd odkl xne` a` zia y`x ,obqddéì àîéðå- §¥¨¥
d xn`iyïâñ'dl lxebd dlryk enke ,'jlin xac' lecbd odkl §¨

:`xnbd daiyn .lecbd odkd ciadéãéa ÷éìñ àìc ïåékoeik - ¥¨§Ÿ¨¦§¨¥
,obqd cia `l` lecbd odkd cia 'dl lxebd dlr `lyìçàL ¨§¨

dézòcxac' obqd el xn`i m` zrcd zeyilg lecbd odkl yi - ©§¥
.ea dxbznk d`xpy oeik ,'jlin

:`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîaepizpyna `pzd ewlgp dna - §©¨¦§§¥
:`xnbd daiyn .`ziixaa `aend dcedi iaxeøî[dcedi iax-] ©

éãò ïâñc àðéîé ,øáñìBãb ïäëc déìàîNî ódyri lxebdy sicr - ¨©§¦¨¦§¨¨¦¦§¨¥§Ÿ¥¨
.lecbd odkd ly el`nya xy`n obqd ly epiniaøîe`pzd-] ©

[epizpyna,øáñobqd ly zipnid eciodkd ly zil`nyd ecie ¨©
lecbdeäðéð éããä éksicr jk meyne ,mzeaiyga md miey - ¦£¨¦¦§

pki lecbd odkdy.eici izy z` qi
:`xnbd zl`eyàpz éàä ïàîez` dpyy `pzd edin -,epizpyn ©©©¨

.äãeäé éaøc déìò âéìôc:`xnbd daiyníéðäkä ïâñ àðéðç éaø §¨¦£¥§©¦§¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦
ïâñ änì ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø ,àéðúc .àeäcinz jled §©§¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¨¨§¨

Bðéîéî,lecbd odkd lyìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàLleki epi`e ¦¦¤¦¥©§§Ÿ¥¨
,cearlñðëðdåézçz LnLîe ïâñ.[enewna-]iax ixaca x`eane ¦§¨§¨§©¥©§¨

m` eizgz ynyl icka wx lecbd odkd oinil cner obqdy ,`pipg
.enr lixbdl ick `le ,leqt ea rx`i

lr `ziixa `xnbd d`ian ,oinia 'dl lxebd ziilr oipr ab`
eidy zetqep zelrne ,oinia wx dler 'dl lxebd did mda mipnf

:df onfa ycwnaïðaø eðzlk ,`ziixaaLnML äðL íéòaøà ¨©¨¨©§¨¦¨¨¤¦¥
÷écvä ïBòîL,dlecb dpedkaìøBbä äéä'dl,ïéîéa äìBò`edy ¦§©©¦¨¨¨¤§¨¦

.dti oniqCìéàå ïàkî,ef dtewz xg`l -íéîòtdid,ïéîéa äìBò ¦¨§¥¨§¨¦¤§¨¦
eíéîòtdid.ìàîNa äìBò §¨¦¤¦§Ÿ
åeini lkì äéäúéøBäæ ìL ïBLglzynd xiry y`xayïéaìî §¨¨¨¤§¦©§¦

.xiryd geliy onfa eil`níéîòt ,Cìéàå ïàkîdid,ïéaìî ¦¨§¥¨§¨¦©§¦
íéîòtåy.ïéaìî Bðéà §¨¦¥©§¦

åeini lkéáøòî øð äéädxepnay÷ìBcx`y eaky xg`l s` §¨¨¥©£¨¦¥
.zexpdíéîòt ,Cìéàå ïàkîdid÷ìBczexpd x`y eaky xg`l s` ¦¨§¥¨§¨¦¥
íéîòtådidäák.zexpd x`y mr §¨¦¨¤

åeini lkäëøòî ìL Là äéä,gafnd iab lryøabúîeil`n wlece §¨¨¥¤©£¨¨¦§©¥
,zixgya edexciqy xg`leéä àìådíéöò àéáäì ïéëéøö íéðäk §Ÿ¨Ÿ£¦§¦¦§¨¦¥¦

siqedl meid jynaíéöò éøéæb éðMî õeç ,äëøònìmitiqen eidy ©©£¨¨¦§¥§¦¥¥¦
,miiaxrd oiaíéîòt ,Cìéàå ïàkî .íéöò úåöî íéi÷ì éãkdid §¥§©¥¦§©¥¦¦¨§¥¨§¨¦

øabúîe,øabúî ïéà íéîòta egk yz did `l`,zixgyeok zngn ¦§©¥§¨¦¥¦§©¥
eéä àìdïéòðîð íéðäk[miwiqtn-]íBiä ìk äëøònì íéöò àéáälî Ÿ¨Ÿ£¦¦§¨¦¦§¨¦¥¦©©£¨¨¨©
,Blek.y`d z` xiabdl icka

åeini lkìëå ,íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîBòa äëøa äçlzLð §¦§©§¨§¨¨¨¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨
L ïäkdidúéæk Bòébn,mgld zwelgnLéyLéå ,òáNå BìëBà Ÿ¥¤©¦§©¦¥§§¨¥©§¥

y,øéúBîe BìëBàzegta s` riayn did dkxad zngny oeik §¦
.zifknäøéàî äçlzLð ,Cìéàå ïàkî[dllw-]íçlä ézLáe øîBòa ¦¨§¥¨¦§©§¨§¥¨¨¤¦§¥©¤¤

ïäk ìëå ,íéðtä íçìáedidBòébîwxkxeriyìBô,ziphw oin - §¤¤©¨¦§¨Ÿ¥©¦§
,riayn epi` df xeriye xg`ne .zifkn daxda zegt `edeïéòeðvä©§¦

eidïéðøbøbäå ,ïäéãé úà ïéëLBîeid ,[millefd-]ïéìèBðly s` §¦¤§¥¤§©©§§¨¦§¦
mixg`.ïéìëBàåBøéáç ÷ìçå B÷ìç ìèpL ãçàa äNòîe,oxbxbd §§¦©£¤§¤¨¤¨©¤§§¥¤£¥

ejk zngnïa BúBà ïéøB÷ eéä̈¦¤
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ezny in` cenr hl sc ± iyily wxt`nei
àá.jnvrl cecn :xkend el xne` ,rx egixy iptn .htp cecnl ,gweld Ðúîèîèî.dnkg lkn znzeqe znhe` Ðíúîèðå.'` xqg Ðäáøä åúåà ïéàîèî`nhil eze` oigipn Ð

e`nhz m`e ,oda e`nhz l` :`xw xn`w ikde .daxd.mznhpe seq Ðíúùã÷úäåmiyecw mziide ,hrn Ð.eze` oiriiqn xdhil `ad ,daxd Ð

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä
äðùîéôì÷á óøè.my dzid itlwe (`,fl) dlrnly wxta epipy Ðóøè.dtihgae dtixha ,me`zt Ðúåìøåâ éðù äìòäåmicner mixiryde ,l`nya cg`e oinia cg` Ð

dlery lxeb ozepe ,l`ny cg`e oinil cg`

.oini ly xiryl oiniaåéøçà ïéðåò ïäåÐ

.myd z` xikfnykàøîâïéåëéð àìãÐ

my ly dfi` eyenyna oiadl ynyni `ly

`edyk dti oniq `edy itl ,oinia eplhie

dzid leg lye oinia dler.zycewn dpi` Ð

'åë äñç äøåúädeve" (ci `xwie) xn`py Ð

dxez dqg dn lr 'ebe "ziad z` epte odkd

dxdh mdl oi`y qxg ilk ly oikt lr Ð

lr oky lk ,lw oenn lr dqg ok m` .dewna

ixv] ly openn lr dqg ok m` ,aeyg oenn

.miwicv ly openn lr xnege lw [oiríàå
åì øîåà áà úéá ùàø äìò ïâñ ìù åðéîéá

êìéî øáã ìåãâ ïäëì'dl" :jixac xac Ð

."z`hgäéãéá ÷éìñ àìã ïåéë,lecb odkc Ð

i` lecb odkc dizrc ylg ,wilq obqc diciae

.obq el xne`'ek epinin obq dnljledy Ð

ip`e .ield wgvi 'x mya exn` jk .epinil cinz

obq dnl :dcedi xa wgvi epiaxn izrny

`ly onf lk la` .leqt rx`i m`y Ð dpenn

dcear mey caer obqd oi` Ð leqt ea rx`i

.mleraúéøåäæ ìù ïåùìjeyne wexq xnv Ð

y`xa eze` oixyewe ,mec` reave ,oeyl oink

oniq `ede ,eili`n oialn dide glzynd xiry

xn`py ,l`xyil `ed jexa yecwd lgny

blyk mipyk mki`hg eidi m`" (` diryi)

."epiali÷ìåã éáøòî øð äéäåeaky xg`l Ð

ligzn epnny it lr s`e ,zexpd lk x`y

ziaxr wilcdlzexp zahd miiqn did ea Ð

.l`xyia dxey dpikydy zecr `ede ,zixgy

opixn`e "zecrd zkextl uegn" aizkck

mler i`a lkl `id zecr :(a,ak) zay zkqna

i`n (my) opixn`e .l`xyia dxey dpikydy

zecrzcnk ony da ozepy ,iaxrn xp df Ð

,miiqn did dae ligzn did dpnne dizexag

iaxrn xp edfi`e?(a,gv zegpn) xn`c o`nl

axrne gxfn mixecq zexpd zrayxp ixw Ð

opzck ,gxfnay oey`xl jenqy ipy xp iaxrn

`vne cg` qpkp :(` dpyn iyy wxt cinz)

xn`c o`nl .'eke zewlec zeigxfn zexp izy

oipezp mexce oetv 'ekeipt ozirvn` eid Ð

x`ye .iaxrn iexw `ede ,axrn itlk oiaeqn

aizkck ,irvn` itlk mdipt oiccvn zexpd

`id ,"dxepnd ipt len l`" (g xacna)

.mipw dyy ly zexp exi`i ,zirvn`ùà äéäå
øáâúî äëøòîäztqez `la eili`n wlece Ð

edexcqyn mivr `iadl oikixv eid `le ,mivr

.zixgyïéøéæâ éðùî õåç,miaxrd oia ly Ð

.lirl oiwxta ixn`ck ,daeg odyäçìúùð
äøéàî.eriayn epi`y Ðìåôë åòéâî ïäë ìëå

.mdici oikyen eid `l letk ribny in z` oerny iniae ,(mdici oikyen eid `l xizei m`e) odici z` oikyen oirepvd Ð riayn epi`y e`xy xg`n .zifk epi`y Ð
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óøèÐ eini lk ovng eze` e`xwe 'eke itlwa

mitheg mixg` oipxbxb mby it lr s`

xwc i`d ,ezenk milke`eith ovng eze` e`

.xg` ovngn shg `edy itl :xnel yi ipixg`n

,dfn df oitheg eidyk ecitwd `l mixg` :inp i`

.citwd ecin shg dfyk Ð df la`
xive
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àa .Eîöòì äzà ãBãî :Bì øîBà ,èôð ãBcîì àä¦§¥§§¥§©¨§©§§¨
ãBcîàL ãò éì ïzîä :Bì øîBà ,ïBîñøôà ãBcîì¦§£©§§¥©§¥¦©¤¤§

íqaúpL éãk ,Enò:ìàòîLé éaø éác àðz .äzàå éðà ¦§§¥¤¦§©¥£¦§©¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
àìå" øîàpL ,íãà ìL Baì úîèîèî äøéáòeànhú £¥¨§©§¤¤¦¤¨¨¤¤¡©§Ÿ¦©§

àlà "íúàîèðå" éø÷z ìà ,"ía íúîèðå íää¤§¦§¥¤¨©¦§¦§¦§¥¤¤¨
íúîèðå íäa eànhz ìà" :ïðaø eðz ."íèîhðå"§¦©§¤¨©¨©©¦©§¨¤§¦§¥¤

èòî Bîöò ànèî íãà ,"ía¯,äaøä BúBà ïéànèî ¨¨¨§©¥©§§©§©§¦©§¥
ähîlî¯äfä íìBòa ,äìòîìî BúBà ïéànèî¯:ïðaø eðz .àaä íìBòì BúBà ïéànèî ¦§©¨§©§¦¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨¨©¨©

"íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå"¯èòî Bîöò Lc÷î íãà¯ähîlî ,äaøä BúBà ïéLc÷î¯ §¦§©¦§¤¦§¦¤§¦¨¨§©¥©§§©§©§¦©§¥¦§©¨
äfä íìBòa ,äìòîìî BúBà ïéLc÷î¯.àaä íìBòì BúBà ïéLc÷î §©§¦¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨

ïøãääðåîîä íäì øîà êìò

äðùîè."ìæàæòì" åéìò áeúk ãçàå "íMì" åéìò áeúk ãçà ,úBìøBâ éðL äìòäå étìwa óø ¨©©©§¦§¤¡¨§¥¨¤¨¨¨¨©¥§¤¨¨¨¨©£¨¥
Bðéîéa äìò íL ìL íà .BìàîOî áà úéa Làøå Bðéîéa ïâqä¯:Bì øîBà ïâqä ©§©¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ¦¤¥¨¨¦¦©§©¥

ðéîé daâä ìBãb ïäk éLéàBìàîNa äìò íL ìL íàå .E¯éLéà :Bì øîBà áà úéa Làø ¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¤¥¨¨¦§ŸŸ¥¨¥¦¦
EìàîN daâä ìBãb ïäk"úàhç 'äì" øîBàå ,íéøéòOä éðL ìò ïðúð .¯:øîBà ìàòîLé éaø Ÿ¥¨©§©§Ÿ§§¨¨©§¥©§¦¦§¥©©¨©¦¦§¨¥¥

éøö äéä àì'äì" àlà ,úàhç øîBì CíìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa :åéøçà ïéðBò ïäå ." Ÿ¨¨¨¦©©¨¤¨©§¥¦©£¨¨¥§©§§¨
.ãòåàøîâétìwa óøè éì änì?¯ìL étì÷ :àáø øîà .ìB÷Léìå ïéekéð àìc éëéä ék ¨¤¨¨¦¨©©©§¦¦¥¦§¨¦©¥§¦§¨©¨¨©§¦¤

é÷úî .íéãé ézL àlà ú÷æçî dðéàå ,äúéä ìBç ìLå ,äúéä õòàîìLa :àðéáø dì ódðéà ¥¨§¨§¤¨§¨§¥¨©£¤¤¤¨§¥¨©¦©§¦¨¨¦¨¦§¨¨¥¨
íéãé ézL àlà ú÷æçî¯ìBç ìL àlà .ìB÷Léìå ïéekéì àìc éëéä ék¯!dLc÷ð¯äåä ïk íà ©£¤¤¤¨§¥¨©¦¦¥¦§¨¦©¥§¦§¤¨¤§©§¨¦¥£¨

.ïðéãáò àì õòc úøL éìëe ,õò ìL úøL éìk dì¯!áäæc dãaòðå ,óñëc dãaòðå¯äøBzä ¨§¦¨¥¤¥§¦¨¥§¥¨¨§¦©§©©§¨§¤¤§©©§¨§¨¨©¨
.ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñçíeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ;àpz éàä ék àìc ïéúéðúî ¨¨©¨¨¤¦§¨¥©§¦¦§¨¦©©¨§©§¨©¦§¨¥¦

äìBò ìBãb ïäk ìL Bðéîéa íà ,étìwa ïãé ïéñéðëî ìBãb ïäëå ïâqä :øæòéìà éaø¯ïâqä ©¦¡¦¤¤©§©§Ÿ¥¨©§¦¦¨¨©©§¦¦¦¦¤Ÿ¥¨¤©§©
ðéîé daâä ìBãb ïäk éLéà :Bì øîBàäìBò ïâñ ìL Bðéîéa íàå ,E¯Bì øîBà áà úéa Làø ¥¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¦¦¤§©¤Ÿ¥¨¥

!ïâñ déì àîéðå .Cléî øac :ìBãb ïäëì¯déãéa ÷éìñ àìc ïåék¯ìçà÷ éàîa .déúòc àL §Ÿ¥¨©¥¦¨§¥¨¥§©¥¨§¨¨¥¦¥¨§¨©£¥§©¨
:øáñ øî ?éâìtéîàðéîéïâñcéãòïàîe .eäðéð éããä ék :øáñ øîe ,ìBãb ïäëc déìàîOî ó ¦©§¦¨¨©¨¦¨¦§©¨¦¦§¨¥§Ÿ¥¨¨¨©¦£¨¥¦§©
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ïöîç.olfb Ðõåîç åøùà.lfbpd ewifgd Ðõîåç àìå`l` `kd jiiy `l Ð
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ïåùàø éåãéåá,"iz`hg myd `p`" :xt ly Ð

."exdhz 'd iptl" ,"xtk myd `p`"ãçàå
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."dì ïzð ïBðálä ãBák ïpøå úìéb óà ìâúå çøôz çøt" øîàpL eðì døéæçäììò ïðúð" §©£¦¨¨¤¤¡©¨Ÿ©¦§©§¨¥©¦©§©¥§©§¨¦©¨§¨¨©

eðz ."íéøéòOä éðLìL :íBia Ba íMä úà ìBãb ïäk øékæî íéîòt øNò :ïðaøéecéåa äL §¥©§¦¦¨©¨©¤¤§¨¦©§¦Ÿ¥¨¤©¥©§¨§¦
ìLe ,ïBLàøìLe ,éðL éecéåa äLíMä øîà øáëe .úBìøBâa ãçàå ,çlzLnä øéòNa äL ¦§¨§¦¥¦§¨§¨¦©¦§©¥©§¤¨§¨§¨¨©©¥

úBúìc øéöå ,úBàñøt äøNò Bçéøéì íéìLeøéî :äðç øa øa äaø øîà .Bçéøéa BìB÷ òîLðå§¦§©¦¦¨©©¨©©¨¨¦¨©¦¦¦£¨¨©§¨§¦©§
éîeçz äðBîLa òîLð ìëéää.úaLíéLð ,úøBèwä çéøî úBLhòúî eéä BçéøéaL íéfò ©¥¨¦§©¦§¨§¥©¨¦¦¤¦¦¨¦§©§¥¥©©§¤¨¦

íOaúäì úBëéøö ïðéà BçéøéaLäëéøö dðéà íéìLeøéaL älk ,úøBè÷ çéøîèM÷úäì ¤¦¦¥¨§¦§¦§©¥¥¥©§¤©¨¤¦¨©¦¥¨§¦¨§¦§©¥
úBLhòúî eéäå (øîëî) éøäa àaàì eéä íéfò :éàbìBc ïa éñBé éaø øîà .úøBè÷ çéøî¥¥©§¤¨©©¦¥¤§©¦¦¨§©¨§¨¥¦§¨§¨¦§©§
íòt :ãçà ï÷æ éì çñ :äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîà .úøBèwä çéøî¥¥©©§¤¨©©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨¨¦¨¥¤¨©©

ì ézëìä úçà.äéìúBk ïéaî úøBè÷ çéø ézçøäå ,äìéLøîàCBzî ìøBb úéiìò :éàpé éaø ©©¨©§¦§¦Ÿ§¥©§¦¥©§¤¦¥¨¤¨¨©©¦©©£¦©¨¦
étì÷¯äçpä ,úákòî¯éaøc àaélà .úákòî dðéà äéiìò óà :øîà ïðçBé éaøå .úákòî dðéà ©§¦§©¤¤©¨¨¥¨§©¤¤§©¦¨¨¨©©£¦¨¥¨§©¤¤©¦¨§©¦

íéøác :øîàc ,äãeäéïéNòpäàákòî àì õeçaî ïáì éãâáa¯àìc éâéìt àì àîìò élek §¨§¨©§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©¨§©§¨¥¨§¨¨§¦¦§¨
éâéìt ék .àákòî¯àákòî øîàc ïàî .äéîçð éaøc àaélà¯àì øîàc ïàîe ,äéîçð éaøk §©§¨¦§¦¦©¦¨§©¦§¤§¨©§¨©§©§¨§©¦§¤§¨©§¨©¨

àákòî¯øîàc äéîçð éaøc àaélà :éøîàc àkéà .àéä äãBáò åàì äìøâä ,äãBáò éléî éðä §©§¨¨¥¦¥£¨©§¨¨¨£¨¦¦¨§¨§¦©¦¨§©¦§¤§¨§¨©
àákòî¯éâéìt ék ,àákòîc éâéìt àì àîìò élek¯àì øîàc ïàî .äãeäé éaøc àaélà §©§¨¥¨§¨¨§¦¦¦§©§¨¦§¦¦©¦¨§©¦§¨©§¨©¨
àákòî¯àákòî øîàc ïàîe ,äãeäé éaøk¯,ìéøâäì äåöî :éáéúéî .éðîéæ éøz "äìò øLà" "äìò øLà" àø÷ déa àðúc àëä éðàL §©§¨§©¦§¨©§¨©§©§¨¨¥¨¨§¨¨¥§¨£¤¨¨£¤¨¨§¥¦§¥¥¦¦¦§¨§©§¦

ìéøâä àì íàå¯àákòî àìc éâéìt àì àîìò élek äãeäé éaøc àaélà zøîàc àðMéì Cäì àîìLa .øLk¯.àéä äãeäé éaø épî àä §¦Ÿ¦§¦¨¥¦§¨¨§©¦¨¨§¨§©§©¦¨§©¦§¨¥¨§¨¨§¦¦§¨§©§¨¨©¦©¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc `nei(iyily meil)

ïöîç,olfb -àø÷ éàî ,àìéL (øa) øa äaø øîà .BúBî íBé ãò- ©§¨©¨©©¨©©¦¨©§¨
jlnd cec zlitza xn`p .olfb `ed ovngy fnxp ea weqtd edn

(c `r mildz),éðèlt ,éäìà'[iplivd-]'õîBçå ìeòî ókî ,òLø ãiî ¡Ÿ©©§¥¦¦©¨¨¦©§©¥§¥
.oqnge ler dyer icin -,àëäî ,øîà àáøxn`py(fi ` ediryi) ¨¨¨©¥¨¨

'õBîç eøMà ètLî eLøc áèéä eãîì',edrxl yi` aihidl ecnl - ¦§¥¥¦§¦§¨©§¨
.lfbpd gk z` ewifgde ,wyrpl wyer oia hetyl

xn`p :df weqtn cnlpd oic `xnbd d`ian ,weqtd `aedy ab`
,weqta'õBîç eøMà'wx wfgl yiy df oeyln wiicl yie ,[lfbpd-] ©§¨

,lfbpd z`õîBç eøMàz ìàåmiwwfp oic zia ,xnelk ,[olfb-] §©§©§¥
.raezd ixac z` dligz renyl

ïðaø eðz,`ziixaaíäì øîà ,÷écvä ïBòîL da únL äðL dúBà ¨©¨¨¨¨¨¤¥¨¦§©©¦¨©¨¤
,mixetikd mei xg`l eicinlzl,úî àeä Bæ äðLaenvr lre §¨¨¥

.oiekzdäéä íéøetkä íBé ìëa ,íäì øîà .òãBé äzà ïéépî ,Bì eøîà̈§¦©¦©¨¥©¨©¨¤§¨©¦¦¨¨
,íéðáì óeèòå íéðáì Leáì ãçà ï÷æ éì ïncæîdideénò ñðëðiptl ¦§©¥¦¨¥¤¨¨§¨¦§¨§¨¦¦§©¦¦

,miptleóeèòå íéøBçL Leáì ãçà ï÷æ éì ïncæð ,íBiäå .énò àöéå§¨¨¦¦§©¦§©¥¦¨¥¤¨¨§¦§¨
íéøBçLe ,zela` oniq `edy.énò àöé àìå énò ñðëðmiiepiyne §¦¦§©¦¦§Ÿ¨¨¦¦

.zeni dpyd dze`ay ,oiad el`,úîå íéîé äòáL äìç ,ìâøä øçà©©¨¤¤¨¨¦§¨¨¦¨¥
ejlide o`knCøálî íéðäkä åéçà eòðîðmipdk zkxaíMa ¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§¨¥©¥

.jkl miie`x eid `ly oeik ,yxetnd
an ,wicvd oerny onfa eidy zelrnd zxkfd ab``xnbd d`i

:oaxegl jenq l`xyi ipa ly ltyd mavn z` zhxtnd `ziixa
äéä àì ,úéaä ïaøeç íãB÷ äðL íéòaøà ,ïðaø eðzdìøBb'dläìBò ¨©¨¨©§¨¦¨¨¤§©©©¦Ÿ¨¨¨¤

ïéîéa.llkì äéä àìåïéaìî úéøBäæ ìL ïBL,llkéáøòî øð äéä àìå §¨¦§Ÿ¨¨¨¤§¦©§¦§Ÿ¨¨¥©£¨¦
÷ìBc,zexpd x`yn xzeiïäéìàî úBçzôð ìëéää úBúìc eéäå ¥§¨©§©¥¨¦§¨¥£¥¤

,qpkidl miaie`l oniqk,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïäa øòbL ãòeBì øîà ©¤¨©¨¤©¨¨¨¤©©¨©
,lkidl,Eîöò úéòáî äzà äî éðtî ,ìëéä ìëéäcgtd zngne ¥¨¥¨¦§¥¨©¨©§¦©§§

,jilr `eal cizry z` mqxtl micwn dz`EôBqL Ea éðà òãBé¥©£¦§¤§
éìò àaðúð øáëe ,áøçéì ãéúòàBcò ïa äéøëæ E`id ef dgizty ¨¦¥¨¥§¨¦§©¥¨¤§©§¨¤¦

xn`py ,oaxegl oniq(` `i dixkf)éúìc ïBðáì çút'Là ìëàúå E §©§¨§¨¤§Ÿ©¥
éæøàa,'Esxyi ,eizezlc z` gzti ycwnd ziay ici lr ,xnelk ©£¨¤

.y`d ici lrBîL àø÷ð änì ,éàìáè ïa ÷çöé éaø øîàzia ly ¨©©¦¦§¨¤©§©¨¨¦§¨§
ycwnd,ïBðáìiptnìàøNé ìL ïäéúBðBò ïéaìnL.zepaxwd ici lr §¨¤©§¦£¥¤¤¦§¨¥

recn `xnbd zx`an ,oepal `xwp ycwnd zia recn xe`iad ab`
:xri `xwpBîL àø÷ð änì ,äiáBè øa àøèeæ áø øîàzia ly ¨©©§¨©¦¨¨¨¦§¨§

ycwndáéúëc ,øòéycwnd zia oipaa(fi i '` mikln)øòé úéa' ©©¦§¦¥©©
áìáìî øòi äî ,Eì øîBì .'ïBðálä,migxt `iven -Lc÷nä úéa óà ©§¨©§©©©§©§¥©¥©¦§¨

.áìáìîepiideäîìL äðaL äòLa ,àéòLBä áø øîàcz`úéa §©§¥§¨©©©§¨§¨¨¤¨¨§ŸŸ¥
úBøt ïéàéöBî eéäå ,áäæ ìL íéãâî éðéî ìk Ba òèð ,Lc÷näadf ly ©¦§¨¨©¨¦¥§¨¦¤¨¨§¨¦¦¥

ïäépîæa,zexit `ivedl zepli`d jxcy onfa -çeøäL ïåéëå ¦§©¥¤§¥¨¤¨©
øîàpL ,ïäéúBøét ïéøLBð eéä ,ïäa úáMðî(fh ar mildz)Lòøé' §©¤¤¨¤¨§¦¥¥¤¤¤¡©¦§©

'Béøt ïBðálkzexitd exype eyirxd ,oepal `xwpd ycwnd ziaa - ©§¨¦§
.zaypnd gexd zngnäpeäkì äñðøt äúéä ïäîelr ,mipdkl - ¥¤¨§¨©§¨¨©§¨

.oze` exkny iciøîàpL ,eLáé ,ìëéäì íéáëBk éãáBò eñðëpL ïåéëå§¥¨¤¦§§§¥¨¦©¥¨¨§¤¤¡©
l`xyi zeprxet lr megp z`eapa(c ` megp)'ììîà ïBðáì çøôe'- ¤©§¨ª§¨

.yaiizze zxkz ycwnd ziaa dgixtdàeä Ceøa LBãwä ãéúòå§¨¦©¨¨
eðì døéæçäì,`eal cizrløîàpLzle`b lr diryi z`eapa §©£¦¨¨¤¤¡©

l`xyi(a dl diryi),ïpøå úìéb óà ,ìâúå çøôz çøt'ïBðálä ãBák ¨Ÿ¦§©§¨¥©¦©§©¥§©§¨
'dì ïzðopxze libz s`e ,lbze gxtz dnneyde daxgd ux`d - ¦©¨

xefgi oepal `xwpd ycwnd zia ceake ,wqtd ila dlib xg` dlib
.dligzak zeidl

dpyna epipyïðaø eðz .íéøéòNä éðL ìò ïðúð,`ziixaaøNò §¨¨©§¥©§¦¦¨©¨¨¤¤
íéîòtdidøékæîdïäkdíMä úà ìBãbyxetndaíBia Bmeia - §¨¦©§¦Ÿ¥¨¤©¥©

.mixetikdìLäLminrtïBLàø éecéåacra xtd lr dcezny §Ÿ¨§¦¦
,eziaìLeäLminrtéðL éecéåacra xtd lr dcezne xfegy §Ÿ¨§¦¥¦

,mipdkdìLeäLminrtalr l`xyi lk cra dcezny dry §Ÿ¨§
da ãçàå ,çlzLnä øéòNd zgpdúBìøBb'dl' xne`y mixiryd lr ¨¦©¦§©¥©§¤¨§¨

.'z`hg
øáëey ,dyrn didøîàz` lecbd odkdBìB÷ òîLðå ,íMä §¨¨©©¥§¦§©

Bçéøéì íéìLeøéî ,äpç øa øa äaø øîà .BçéøéawgxnäøNò ¦¦¨©©¨©©©¨¦¨©¦¦¦£¨¨
,úBàñøt.myd zxkfd my drnyp ,axd wgxnd s` lre ©§¨

:`ziixad zxne` cerøéöåmiielz eilry,ìëéää úBúìcdid §¦©§©¥¨
didy cr ,dgizta yirxnðòîLlewd.úaL éîeçz äðBîLaeíéfò ¦§©¦§¨§¥©¨¦¦

úøBèwä çéøî úBLhòúî eéä BçéøéaL,egixil cr ribn didy ¤¦¦¨¦§©§¥¥©©§¤
e,íùaúäì úBëéøö ïðéà BçéøéaL íéLðzenyean eidy iptnçéøî ¨¦¤¦¦¥¨§¦§¦§©¥¥¥©

,úøBè÷e ,egixil cr ribdyèM÷úäì äëéøö dðéà íéìLeøéaL älk §¤©¨¤¦¨©¦¥¨§¦¨§¦§©¥
îzngçéødúøBè÷zxehwdn xzeia wfg gix milyexia didy -. ©¥©§¤

éøäa àaàì eéä íéfò [éàìâc ïa øæòìà] (éàâìåã ïá éñåé) éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤¦§©¦¦¨§©¨§¨¥
[øååëî] (øîëî),fegnd my -eéäåmifirdçéøî úBLhòúî ¦§¨§¨¦§©§¥¥©

.úøBèwä©§¤
çñ ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîà[xtiq-]éì ¨©©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨¨¦

ì ézëìä úçà íòt ,ãçà ï÷æïéaî úøBè÷ çéø ézçøäå äìéL ¨¥¤¨©©©©¨©§¦§¦Ÿ§¥©§¦¥©§¤¦¥
,äéìúBkmyex mda xzep oiicr ,dliy oaxegn ax onf xary s`e ¨¤¨

.gixd
:zakrn dlxbdd m`d dpc `xnbdúéiìò ,éàpé éaø øîàdìøBb ¨©©¦©©£¦©¨

CBzîd,úákòî étì÷dyr `l ,lxeb `ll my mixiryl `xw m`e ¦©§¦§©¤¤
d la` .melkäçpä,mixiryd lr zelxebd ly,úákòî dðéà ©¨¨¥¨§©¤¤

.zelxebd ziilra erawp xaky meynçBé éaøåäéiìò óà ,øîà ïð §©¦¨¨¨©©£¦¨
.úákòî dðéà.devn xqig ,dlxbd `ll my `xw m`y `l` ¥¨§©¤¤

aekir oica mi`pz zwelgn it lr mzwelgn z` zx`an `xnbd
:dceard xcqïáì éãâáa ïéNòpä íéøác øîàc ,äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨§¨©§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨

,àákòî àì õeçaî,'dweg' mda xn`p `ly oeikàîìò élekoia - ¦©Ÿ§©§¨¥¨§¨
,opgei iax oiae i`pi iaxàákòî àìc éâéìt àìdyrp ixdy ,lxebd Ÿ§¦¥§Ÿ§©§¨

.uegaäéîçð éaøc àaélà ,éâéìt éklk lr xn`p 'dweg'y xaeqd ¦§¦¥©¦¨§©¦§¤§¨
,oal icbaa dyrpdøîàc ïàîdlxbddy,àákòîxaeqéaøk ©§¨©§©§¨§©¦

,äéîçð.oal icbaa ziyrp ixdy zakrn dlxbdd mb okleïàîe §¤§¨©
øîàcdlxbddy,àákòî àìc ,xaeq,éléî éðämdy miyrna §¨©Ÿ§©§¨¨¥¦¥

,äãBáòa la`äìøâä'dweg' da xn`p `ly dingp iax dcen £¨©§¨¨
c meyn ,aekirl.àéä äãBáò åàì̈£¨¦

:opgei iaxe i`pi iax zwelgn xe`iaa ztqep oeyl d`ian `xnbd
øîàc äéîçð éaøc àaélà ,éøîàc àkéàzeyrpd zecear s`y ¦¨§¨§¥©¦¨§©¦§¤§¨§¨©

uega oal icbaaàákòîc éâéìt àì àîìò élek ,àákòî.dlxbdd §©§¨¥¨§¨Ÿ§¦¥¦§©§¨
äãeäé éaøc àaélà ,éâéìt ékmipta zeyrpd zecear wxy xaeqd ¦§¦¥©¦¨§©¦§¨

.zeakrn,àákòî àì øîàc ïàîxaeq,äãeäé éaøkdlxbd jkle ©§¨©Ÿ§©§¨§©¦§¨
.zakrn dpi`àákòî øîàc ïàîe`l` ,dcedi iaxk xaeq mb ©§¨©§©§¨

càëä éðàL,dlxbdaàø÷ déa àðúcaezkd ea dpyy -øLà' ©¦¨¨§¨¨¥§¨£¤
éðîéæ éøz ,'äìò øLà' 'äìòdlxbddy cnlp df xeziine ,miinrt - ¨¨£¤¨¨§¥¦§¥

.uega ziyrpy s` lr ,zakrn
:`xnbd dywn .zakrn dlxbdy i`pi iax ixaca dpc `xnbd

,éáéúéî,`ziixaa epipy ixdeöî.øLk ìéøâä àì íàå ,ìéøâäì äå ¥¦¥¦§¨§©§¦§¦Ÿ¦§¦¨¥
eàðMéì Cäì àîìLa,oey`xd oeyll -zøîàccéaøc àaélà ¦§¨¨§©¦§¨§¨§©§©¦¨§©¦

,àákòî àìc éâéìt àì àîìò élek äãeäézhiyl `id mzwelgne §¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§©§¨
xnel yi ,dingp iaxépî àä,ef `ziixa dpyy `pzd edin -éaø ¨©¦©¦

,àéä äãeäé§¨¦
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc `nei(iriax meil)

zøîàc àðMéì Cäì àlàixacay ,d`aedy ipyd oeyll `l` - ¤¨§©¦§¨§¨§©§
dcedi iaxéâéìt,ok m` ,opgei iaxe i`pi iaxàîìLaixac - §¦¥¦§¨¨

mipaen ,zakrn dpi` dlxbddy da x`eany `ziixadìitïàî §©
øîàcdlxbdy,àákòî àì,xnel ozip eixacly meynépî àä- §¨©Ÿ§©§¨¨©¦

,ef `ziixa dpyy `pzd edin,àéä äãeäé éaøxn`p `l ezhiyly ©¦§¨¦
.zakrn dpi`e dlxbdd lr 'dweg'øîàc ïàîì àlàzhiyl s`y ¤¨§©§¨©

dlxbdd dcedi iax,àákòîxy`' zxin`a aezkd dpyy meyn §©§¨
dyw ,zakrn dlxbdd dingp iaxly oky lke ,'dlr,épî àäixd ¨©¦

.dingp iaxk `ly oky lke dcedi iaxk dcinrdl ozip `l
:`xnbd zayiinéðzda xn`py `ziixad ixac z` yxtz - §¥

`id dpeekdy ,'lixbdl devn''çépäì äåöî'lr zelxebd z` ¦§¨§©¦©
`l ixdy ,i`pi iax ixacl s` zakrn dpi` ef dgpde ,mixiryd

.weqta dpiipr ltkp
i`pi iax ixac lr zeywdl icka ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:ipyd oeylaäåöî ,òîL àzlecbd odkd lre ìéøâäìokn xg`l ¨§©¦§¨§©§¦
úBcåúäìxn`py enke ,glzynd xiryd lr(`k fh `xwie)dcezde' §¦§©§¦§©¨

.'ebe 'l`xUi ipA zFpFr lM z` eilr.øLk ,äcåúä àìå ìéøâä àì ¨¨¤¨£§¥¦§¨¥Ÿ¦§¦§Ÿ¦§©¨¨¥
zhiyk `lye ,zakrn dpi` dlxbddy `ziixaa x`eany ixd
zhiya `id opgei iaxe i`pi iax zwelgny ipyd oeyll] i`pi iax

.[dcedi iaxàîéz éëå,xnel dvxz m`e -çépäì énð àëämby - §¦¥¨¨¨©¦§©¦©
dpi` zelxebd zgpdy `id `pzd zpeeky yxtl yi ef `ziixaa

,ok m` .lirl `ziixaa epx`iay enke ,zakrnàôéñ àîéà- ¥¨¥¨
,ef `ziixa ly `tiqd z` xen`âä àì ,øîBà ïBòîL éaø,øLk ìéø ©¦¦§¥Ÿ¦§¦¨¥

la`,ìeñt äcåúä àì:`xnbd zxxane .akrn ieciedy meynéàî Ÿ¦§©¨¨©
xn`y oerny iax zpeek idn -ìéøâä àì','xykàîéìéàm` - Ÿ¦§¦¦¥¨

y `id ezpeeky ,xn`pçépä àìenke ,mixiryd lr zelxebd z` Ÿ¦¦©
,`nw `pz ixaca x`azdyììkî,dfn rnyn -øáñ ïBòîL éaøc ¦§¨§©¦¦§¨©

d la` ,zakrn dpi` dgpd `weecy,àákòî äìøâädid m` ixdy ©§¨¨§©§¨
dlxbda epic z` xnel el did ,zakrn dpi` dlxbdd s`y xaeq
zn`a m`y `l` .zakrn dpi`y dgpdn xzei yecig dfa yiy

,zeywdl yi ,zakrn dlxbddy xaeq `edàéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
`ziixaa,mixiryd iablïäî ãçà úîerawpe elxbedy xg`l ¥¤¨¥¤

,lf`frle 'dlàéáîedyere zny xiryd mewna cg` xiry ¥¦
lBøéáçigd xiryd ly [ebef oal-].ïBòîL éaø éøác ,äìøâäa àlL £¥¤Ÿ§©§¨¨¦§¥©¦¦§

jiiy `l ,ok m`e .zakrn dpi` dlxbddy oerny iax xaeqy ixd
ezpeeky ,'xyk lixbd `l' xn`y oerny iax ixac z` yxtl
lixbd `l elit`y yxtl yi `nw `pz ixaca s` `linne ,dgpdl

.i`pi iax lr dywe ,xyk llk
dpi` dgpddy `id `nw `pz zpeek mlerl :`xnbd zayiin
oi`e .i`pi iax zhiyke zakrn dnvr dlxbdd la` ,zakrn
df ixd ,'gipd `l' eixaca yxtp m`y oerny iax ixacn zeywdl

y meyn ,zakrn dpi` dlxbdd mby ezhiy z` xzeqïBòîL éaø©¦¦§
ïðaø éøîà÷ éàî ,òãé àìlixbd `l m`y minkg zpeek idn - Ÿ¨©©¨¨§¥©¨¨

,xykeäì øîà÷ éëäå.minkgl oerny iax xn` jke -äìøâä éà §¨¦¨¨©§¦©§¨¨
a ,mzxn`y 'xyk lixbd `l' m` -eúéøîà à÷ Lnî äìøâä- ©§¨¨©¨¨¨§¦

ok m` ,itlwd jezn lxebd z`lrd epiidc ,mkpic z` mzxn`
eëééìò àðâéìtmkilr ip` wleg -,àãçaip` dlxbday meyn ¨¦§¨£©§©£¨

g ip` ieciea la` ,zakrn dpi`y dcen.akrn ieciedy xaeqe wle
eeðééä ,eúéøîà÷c äìøâä éàdäçðädlxbdd eli`e ,zelxebd ly ¦©§¨¨§¨¨§¦©§£¨¨

,ok m` ,zakrn dnvrézøúa eëééìò àðâéìtmb ,mipic ipya - ¨¦§¨£©§§©§¦
ip`y ,iecied oica mbe .zakrn dpi`y xaeq ip`y dlxbdd oica

.akrny xaeq
:i`pi iax lr zeywdl icka ztqep `ziixa d`ian `xnbdàz̈

øéòùä úà ákòî øt ,òîL`ed dziiyr onfy xirya dcear lk - §©©§©¥¤©¨¦
ici `vi `l ,xtd zcearl dnicwd m` ,xtd zcear xg`l
dceard z` dyriy xg`l zipy dzeyrle xefgl jixve ,dzaeg

.xtaøtä úà ákòî ïéà øéòNåxtd zcear micwd m` la` - §¨¦¥§©¥¤©¨
df oice .xtd zcear zaeg ici `vi ,dl zncewd xiry zcearl

wx xn`p ,xiryd zcear z` zakrn xt zcearyúBðzîa§©¨
.íéðôaL¤¦§¦

:`xnbd zxxaneàîìLa`ziixad ly `yixdúà ákòî øt ¦§¨¨©§©¥¤
,øéòNäx`al yiy meynøt énwî øéòNì déîc÷à éàcm`y - ©¨¦§¦©§§¥©¨¦¦©¥©

,xtd mcn my ozpy mcew micad oia xiryd mcn ozpe micwdàìŸ
,íeìk àìå ãáò.dceard xcqn dpiyy oeikàlàepipyy dn ¨©§Ÿ§¤¨

`tiqaeäéð éàî ,øtä úà ákòî ïéà øéòNxiry zcear idn - ¨¦¥§©¥¤©¨©¦
m`y xn`p ef dcear lry ,xtd zcearl mcew mipta ziyrpd

.akrn xcqd oi` xtd zcear z` dl micwdàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨
ote`a exn`p `ziixad ixacyìëéäa øôc úBðzî íéc÷à éàc§¦©§¦©¨§©©¥¨

íéðôa øéòNc úBðzî énwîlr lkida xtd mcn ozp m`y - ¦©¥©¨§¨¦¦§¦
ixd .akrn xcqd oi` ,micad oia xiryd mcn ozpy mcew zkextd

eäa áéúk 'äweç'xn`p miptay zepzna -(cl fh `xwie)z`f dzide' ¨§¦§§¨§¨Ÿ
jk meyne ,akrn zeceard xcqy cnll ,'mlFr zwEgl mkl̈¤§©¨

.uegay xtd zepzn z` zakrn xiryd mc zpizp,åàì àlà¤¨¨
ote`a xaecnøôc úBðzî íéc÷àcmipzipd,äìøâä énwî ,íéðôa §©§¦©¨§©¦§¦¦©¥©§¨¨

.akrn epi`y `ziixaa xn`p df iepiy lreàøãñãîexcqy dfne - ¦§¦§¨
dlxbdd,àákòî àìmby gikedl yiäìøâä àøwéòmvr - Ÿ§©§¨¦¨¨©§¨¨
dlxbdd,àákòî àì énðiaxl s`y xaeqd i`pi iaxl dywe ©¦Ÿ§©§¨

lxbdd dcedi.zakrn d
:`xnbd dgec,àìakrn jkle ,zakrn dnvr dlxbdd mlerl Ÿ

xaecn `tiqae .dlxbdl mipta xtd zepzn z` micwd m`
c úBðzî íéc÷àcd mcøéòNc úBðzî énwî ,çaæna øôzkextd lr §©§¦©¨§©©¦§¥©¦©¥©¨§¨¦

å ,ìëéäazhiya ef `ziixaøîàc ,àéä äãeäé éaø(.q onwl)íéøác ©¥¨§©¦§¨¦§¨©§¨¦
,éákòî àì õeça ïáì éãâáa ïéNòpä,'dweg' xn`p `l mdilry oeik ©©£¦§¦§¥¨¨©Ÿ§©§¥

.xiryl xtd zepzn z` micwdy dn akrn `l jkle
mixaca zwqer `ziixady uxzl jiiy ji` :`xnbd dywn

,lkida miyrpdäá úøæåç êë íåùîå .éðz÷ 'íéðôaL úBðzîa' àäå§¨§©¨¤¦§¦¨¨¥
,àlà :úøàáîå àøîâäepx`iay itk `ed `tiqd xe`ia mlerl ¤¨

,mixiryd zlxbd iptl mipta xtd mc z` zzl micwdy ,dligza
zeywdl oi`y `l` ,zakrn dpi` dlxbddy jkn gikedl yie

,x`al xyt`y meyn ,i`pi iax lr `ziixadnépî àäedin - ¨©¦
,ef `ziixa dpyy `pzdøîàc ,àéä ïBòîL éaø(:bq onwl)àì äìøâä ©¦¦§¦§¨©©§¨¨Ÿ

,àákòîoi` ,xiryd zlxbdl mipta xtd zepzn micwd m` jkle §©§¨
.akrn xcqd.dcedi iax zhiya exn`p i`pi iax ixac eli`e

íìBòì ,àîéà úéòaéàåzhiya ef `ziixaàéä äãeäé éaøxaeqy §¦¨¥¥¨§¨©¦§¨¦
,zakrn dlxbddyàákòî àì àøãñác éäðexcq oi` mpn`e - §¦¦§¦§¨Ÿ§©§¨

lirl x`azpy mrhne ,`ziixaa x`eany enke akrn dlxbdd
(:hl)la` ,uega miyrpd mixaca 'dweg' xn`p `l dcedi iaxly

dàäéî äìøâämewn lkn -,àákòîizy aezkd dpy ixdy ©§¨¨¦¨§©§¨
.akrl icka 'dlr xy`' minrt

:oerny iaxe dcedi iax zwelgn z` x`al zxaer `xnbdeãæàå§©§
eäééîòèìmzhiyl ,`l e` akrn iecie m`d ea ewlgpy df xace - §©£©§

,ewlgp,àéðúc§©§¨
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ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei
úøîàã àðùéì êäì àìàoky lke ,`akrn :i`pi 'x xn`e ,ibilt dcedi 'xc `ail` Ð

ipn `d .dingp 'xl?.dingp 'x `le dcedi 'x `lçéðäì äåöî éðúgipd `l m`e Ð

aizkc `ed `pnif `cg `l` ,`xw da `pz `l dpizpac ecen `nlr ilek `dae .xyk

xy` xiryd z` oxd` aixwde" aizkc ,`xw da `pz diilra la` .'ebe "oxd` ozpe"

izke 'ebe "eilr dlr."dlr xy` xiryde" a

úåãåúäìåaizkck ,glzynd xiry lr Ð

.'ebe "eilr dcezde"çéðä àì àîéìéàÐ

la` ,xyk oerny 'x xn`wc `ed `edda

itlw jezn eziilroerny 'xl dil zi` Ð

.`akrncïäî ãçà úî àéðúäåxg`l Ð

ok m` `l` lixbdl cer xyt` i`c ,dlxbd

,ceai`l cg` jlie ,mixg` mipy `iai

:(`,aq onwl) "ixiry ipy" wxta opixn`ck

àéáî`die zny df zgz weyd on cg` Ð

.lixbdl jixv oi`e cnerd df ly exiag'ø
'åë òãé àì ïåòîùlixbd `l mlerl Ð

xyk `nw `pz xn`wc,`ed gipd `l Ð

`l dlr oerny 'x xn`w ikid jl `iywce

rnyn ,dgpd epiid ef dlxbd i` ,xyk lixbd

dlrd `l i`c.iywz `l ,oerny 'xl leqt Ð

ynn lixbd `l oerny 'x xn`wc lixbd `lc

`pz xn`wc lixbd `lc rci ded `le ,xn`w

'x edl xn`w ikde ,i`wc `ed dgpd` `nw

ezixn`wc xyk lixbd `l i` :opaxl oerny

ynn dlxbd `edc ,diilra epiid`pbilt Ð

.dcezd `la ,`cga ekiilräìøâä éàå
äçðä åðééä åúéøîà÷ãekcicl diilr la` Ð

`akrn`l dlxbd iciclc ,izxza `pbilt Ð

yxtn onwle .akrn ieciede ,llk `akrn

.ieciea ediiexzc `nrhøéòùä úà áëòî øô
xiry ly zeceard on zg` micwd m` Ð

xtd ,xtl mcew d`yre ,xt lyl zexge`nd

dl mcwil ie`x `edy,dlqete `akrn Ð

xg`l dzeyrle xefgl jixve ,el dler dpi`e

:dyxta `id jk odizecear xcqe .xtd

jk xg`e ,oey`x iecie xtd lr dcezn dligza

xtd lr dcezn jk xg`e ,xiryd lr lixbn

z` ozepe dzgne sk qipkne ,ehgye ,ipy iecie

lr xtd mcn ozepe ,('ebe) y`d lr zxehwd

ozepe ,xiryd z` hgey jk xg`e ,zxetkd

lr xtd mcn ozep jk xg`e ,zxetkd lr epnn

.iniptd gafn lr ozepe minc axrn jk xg`e ,xiryd mcn jk xg`e ,zkextdìáà
øôä úà áëòî åðéà øéòùälyl zexge`nd on `ede ,xtd zcear micwd m` Ð

xiry iptl d`yre ,xiry.dlqet dl mcwil ie`x didy xiryd oi` Ðúåðúîá
íéðôáù.xiryd z` akrn xtd xcqc ,ixn`w Ðxiryl dincw` i`micad oia lr Ð

xt inwn.melk dyr `l Ðåäéð éàî øôä úà áëòî åðéà øéòù àìàdcear dfi` Ð

ly z` micwdl dpiy m`y dlr `nipc ,mipt zepzna xt lyl zncewd xirya epivn

.dlqet dl mcwil ie`xd xiryd oi` diptl xtìëéäá.zkextd lr Ðàáéúë ä÷åç
åäádpiy ixde ,dweg aizk mipta oiyrpd mixac`c ,dcen dcedi 'x elit` `dc Ð

.dl zxge`n `idy ueg ly z` dl micwd ixdy mipt zeceara dfíéã÷àã åàì àìà
äìøâä éî÷î íéðôá øôã úåðúîmcew xiry zecear `ven jpi` jgxk lrc ,xiryc Ð

.`akrn `lc ipzwe ,ef `l` mipta xtc zepznàáëòî àì éîð äìøâä àáëòî àì àøãéñãîå`iywe ,`akrn `l dlxbd xn`c o`nl `ki` :`nl` .ixnbl dl xwr elit` Ð

?ipn `d ,dingp 'xl oky lke ,`akrn dcedi 'xl elit` xn`c o`nløôã úåðúî íéã÷àãel dide 'ebe "xiryd mcne xtd mcn gwle" (fh `xwie) aizkck ,iniptd gafn lr Ð

.zkextd zepzn xnb cr exg`làáëòî àì àøãñáã éäðåixnbl dl xwr ik `din dlxbd ,uega miyrpd mixac` dweg daizk `l dcedi 'xl `dc ,dlxbd Ð`pzc ,`akrn Ð

.oxn`ck ,`xw daåäééîòèì åãæàå.dil opiqxb "xiryd z` akrn xt rny `z" inwine ,i`w dcezd `lc `zbelt` Ð
ãîòé
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éðú`l dlxbd :xn`c `id oerny iax Ð ipn `d :iiepyl ivn ded inp ikd Ð gipdl devn

diepy dl jenqe [iyily wxt] `ztqeza diepy ef `ziixa iz`vn jk xg`e ,`akrn

oerny iaxe ,dcedi iax ixac wiqne ,'eke ig cnri oerny iaxe dcedi iaxc jenqac `zbelt

.oerny iax e`l `yix Ð oerny iax `tiqcne 'eke xne`àäÐ gipdl devn ipz xn`wc

i`n :yxtn `w iyext `l` ,`ziixad dibn epi`

.lxebd gipd `l Ð lixbd `léáø`l oerny

lixbd `le rci xityc `nil :xn`z m`e Ð rci

inp iyxtnc ikid ik ,dlr epiid oerny iaxc

`lc ab lr s` ,dlr dicic lixbd `ll `zyd

?dlr e` gipd ied i` dil `wtqn opaxc lixbd

lixbd `lc dil `hiyt oerny iax i` :xnel yie

xninl dil ded ok m` Ð gipd `l epiid opaxc

meyn ,`gip `zyd la` ,lxebd dlr `l edi`

exwe dlr `l ixn` opax `nlic dil `wtqnc

.lixbd `l inp hwp Ð lixbd `l dil

åãæàåyxit Ð 'ek ig cnri `ipzc ediinrhl

qexbl yiy xn`e .i`w iecie`c :i"yx

.xiryd z` akrn xt rny `z mcew ,lirl eze`

meyne .dlxbd` i`we ,mixtqd zqxibk d`xp ile

dlxbd xn`c oerny iax `ni` zira i` xn`wc

idp dcedi iax `ni` zira i`e ,`akrn `l

`lc `kid ,`akrn dlxbd `akrn `l `xciqac

ikid ikc ediinrhl ecf`e 'ek llk lxebd dlr

dlr `lc `kid oerny iax` dcedi iax biltc

dlrc `kid bilt inp `kd Ð mlern lxebd

xiryc minc ozn mcew glzynd zne lxebd

mcd jtyi dcedi iaxl dil `xiaqc .iniptd

.dligza mdilr lixbie mixg` mipy `iaie

cr Ð zeigl wewf `di izn cr "ig cnri" :`ipzc

ied `xwc "eilr xtkl"e .exiag ly minc ozn

oi` :xaq oerny iaxe .exiaga extkiy cr yexit

,i`w glzynd xiry` Ð "eilr xtkle" ,jixv

lxebd eilr dlr xy` xiryde" :xn`w ikde

zn m`e ,ieciea eilr xtkiy cr "ig cnri lf`frl

zn m`e ,dlxbd `la xg` `ian Ð iecie mcew

it lr s` xg` `iadl jixv oi` Ð iecie xg`

zn m`e .akrn epi` geliyc ,oiicr egliy `ly

Ð exiag inc zwixf mcewe iecie mcew glzynd

`la xg` xiry `iane ,exiag ly mcd wxfi

,devnl elit` lixbi `le ,eilr dcezne dlxbd

ipy lr" aizkck ,mipya `l` dlxbd oi`c

dlriy (enr) ipyd z` ca`l e` mcd jetyl jixv did Ð mipy `ian did m`e ."mixiryd

mixg` mipy `iadl jixv glzynd znyk dcedi iaxlc eyxity enke ,myl lxebd eilr

drxi ipyde dlr miiqne (`,aq) "ixiry ipy" wxta onwl opz ikd .dligza mdilr lixbdle

.mcd jtyi Ð glzynd zn :dcedi iax xn` cere ,zenz xne` dcedi iax ,a`zqiy cr

ki` inp mipdk zxezaeixac ,lixbie mixg` mipy `iai Ð lixbdyn mdn cg` zn :`icda `

oerny iaxe dcedi iaxc `zbelt xza cinc dcedi iaxl ol `wtp `xw i`dne .dcedi iax

i`de .mcd jtyi Ð glzynd zn ,glzynd zeni mcd jtyp m`y ,eze` glyl mzd opiqxb

exiag `ian odn cg` zn dil `xiaq oerny iaxc ,dcedi iaxl o`z` `zlin
`la
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øîàc ïàîì àîìLa ,éâéìt zøîàc àðMéì Cäì àlà¤¨§©¦¨¨§¨§©§§¦¦¦§¨¨§©§¨©
épî àä ,àákòî àì¯ïàîì àlà .àéä äãeäé éaø ¨§©§¨¨©¦©¦§¨¦¤¨§©

?épî àä àákòî øîàc¯àz .çépäì äåöî :éðz §¨©§©§¨¨©¦§¥¦§¨§©¦©¨
úBcåúäìe ìéøâäì äåöî :òîLäcåúä àìå ìéøâä àì , §©¦§¨§©§¦§¦§©Ÿ¦§¦§Ÿ¦§©¨

¯çépäì éîð éëä àîéz éëå .øLk¯àôéñ àîéà ¨¥§¦¥¨¨¦©¦§©¦©¥¨¥¨
äcåúä àì ,øLk ìéøâä àì :øîBà ïBòîL éaø"¯ ©¦¦§¥Ÿ¦§¦¨¥Ÿ¦§©¨

çépä àì àîéìéà ?ìéøâä àì éàî ."ìeñt¯ììkî ¨©Ÿ¦§¦¦¥¨Ÿ¦¦©¦§¨
ãçà úî :àéðúäå ?àákòî äìøâä øáñ ïBòîL éaøc§©¦¦§¨©©§¨¨§©§¨§¨©§¨¥¤¨

ïäî¯!ïBòîL éaø éøác ,äìøâäa àlL Bøéáç àéáî ¥¤¥¦£¥¤Ÿ§©§¨¨¦§¥©¦¦§
¯øîà÷ éëäå ,ïðaø éøîà÷ éàî òãé àì ïBòîL éaø©¦¦§Ÿ¨©©¨¨§¦©¨©§¨¦¨¨©

eúéøîà à÷ Lnî äìøâä äìøâä éà :eäì¯àðâéìt §¦©§¨¨©§¨¨©¨¨¨§¦¨¥§¨
äçpä eðééä eúéøîà÷c äìøâä éà ,àãça eëééìò¯ £©§©£¨¦©§¨¨§¨¨§¦©§©¨¨

úà ákòî øt :òîL àz .ézøúa eëééìò àðâéìẗ¥§¨£©§§©§¥¨§©©§©¥¤
,øéòOäúBðzna øtä úà ákòî ïéà øéòNå.íéðôaL ©¨¦§¨¦¥§©¥¤©¨©©¨¤¦§¦

øéòOä úà ákòî øt àîìLa¯éàcdéîc÷àøéòOì ¦§¨¨©§©¥¤©¨¦§¦©§§¥©¨¦
ákòî ïéà øéòN àlà ,íeìk àìå ãáò àì øt énwî¦©¥©¨£©§Ÿ§¤¨¨¦¥§©¥
øôc úBðzî íéc÷à éàc àîéìéà ?eäéð éàî øtä úà¤©¨©¦¦¥¨§¦©§¥©¨§©

øéòNc úBðzî énwî ìëéäaíéðôa¯áéúk äweç ©¥¨¦©¥©¨§¨¦¦§¦¨§¦
åàì àlà .eäa¯énwî íéðôa øôc úBðzî íéc÷àc §¤¨¨§©§¥©¨§©¦§¦¦©¥

àøãñcîe ,äìøâäàákòî àì¯éîð äìøâä àøwéò ©§¨¨¦§¦§¨¨§©§¨¦¨¨©§¨¨©¦
!àákòî àì¯çaæna øôc úBðzî íéc÷àc ,àì ¨§©§¨¨§©§¥©¨§©©¦§¥©

:øîàc ,àéä äãeäé éaøå .ìëéäa øéòNc úBðzî énwî¦©¥©¨§¨¦©¥¨§©¦§¨¦§¨©
.éákòî àì ,õeça ïáì éãâáa ïéNòpä íéøác¯àäå §¨¦©©£¦§¦§¥¨¨©¨§©§¦§¨

íéðôaL úBðzîa!éðú÷¯épî àä ,àlà¯ïBòîL éaø §©¨¤¦§¦¨¨¥¤¨¨©¦©¦¦§
:àîéà úéòaéàå .àákòî àì äìøâä :øîàc ,àéä¦§¨©©§¨¨¨§©§¨§¦¨¥¥¨

àøãñác éäðe ,àéä äãeäé éaø íìBòìàákòî àì §¨©¦§¨¦§¦¦§¦§¨¨§©§¨
¯:àéðúc ;eäééîòèì eãæàå .àákòî àäéî äìøâä©§¨¨¦¨§©§¨§¨§§©§©§§©§¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc `nei(iriax meil)

zøîàc àðMéì Cäì àlàixacay ,d`aedy ipyd oeyll `l` - ¤¨§©¦§¨§¨§©§
dcedi iaxéâéìt,ok m` ,opgei iaxe i`pi iaxàîìLaixac - §¦¥¦§¨¨

mipaen ,zakrn dpi` dlxbddy da x`eany `ziixadìitïàî §©
øîàcdlxbdy,àákòî àì,xnel ozip eixacly meynépî àä- §¨©Ÿ§©§¨¨©¦

,ef `ziixa dpyy `pzd edin,àéä äãeäé éaøxn`p `l ezhiyly ©¦§¨¦
.zakrn dpi`e dlxbdd lr 'dweg'øîàc ïàîì àlàzhiyl s`y ¤¨§©§¨©

dlxbdd dcedi iax,àákòîxy`' zxin`a aezkd dpyy meyn §©§¨
dyw ,zakrn dlxbdd dingp iaxly oky lke ,'dlr,épî àäixd ¨©¦

.dingp iaxk `ly oky lke dcedi iaxk dcinrdl ozip `l
:`xnbd zayiinéðzda xn`py `ziixad ixac z` yxtz - §¥

`id dpeekdy ,'lixbdl devn''çépäì äåöî'lr zelxebd z` ¦§¨§©¦©
`l ixdy ,i`pi iax ixacl s` zakrn dpi` ef dgpde ,mixiryd

.weqta dpiipr ltkp
i`pi iax ixac lr zeywdl icka ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:ipyd oeylaäåöî ,òîL àzlecbd odkd lre ìéøâäìokn xg`l ¨§©¦§¨§©§¦
úBcåúäìxn`py enke ,glzynd xiryd lr(`k fh `xwie)dcezde' §¦§©§¦§©¨

.'ebe 'l`xUi ipA zFpFr lM z` eilr.øLk ,äcåúä àìå ìéøâä àì ¨¨¤¨£§¥¦§¨¥Ÿ¦§¦§Ÿ¦§©¨¨¥
zhiyk `lye ,zakrn dpi` dlxbddy `ziixaa x`eany ixd
zhiya `id opgei iaxe i`pi iax zwelgny ipyd oeyll] i`pi iax

.[dcedi iaxàîéz éëå,xnel dvxz m`e -çépäì énð àëämby - §¦¥¨¨¨©¦§©¦©
dpi` zelxebd zgpdy `id `pzd zpeeky yxtl yi ef `ziixaa

,ok m` .lirl `ziixaa epx`iay enke ,zakrnàôéñ àîéà- ¥¨¥¨
,ef `ziixa ly `tiqd z` xen`âä àì ,øîBà ïBòîL éaø,øLk ìéø ©¦¦§¥Ÿ¦§¦¨¥

la`,ìeñt äcåúä àì:`xnbd zxxane .akrn ieciedy meynéàî Ÿ¦§©¨¨©
xn`y oerny iax zpeek idn -ìéøâä àì','xykàîéìéàm` - Ÿ¦§¦¦¥¨

y `id ezpeeky ,xn`pçépä àìenke ,mixiryd lr zelxebd z` Ÿ¦¦©
,`nw `pz ixaca x`azdyììkî,dfn rnyn -øáñ ïBòîL éaøc ¦§¨§©¦¦§¨©

d la` ,zakrn dpi` dgpd `weecy,àákòî äìøâädid m` ixdy ©§¨¨§©§¨
dlxbda epic z` xnel el did ,zakrn dpi` dlxbdd s`y xaeq
zn`a m`y `l` .zakrn dpi`y dgpdn xzei yecig dfa yiy

,zeywdl yi ,zakrn dlxbddy xaeq `edàéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
`ziixaa,mixiryd iablïäî ãçà úîerawpe elxbedy xg`l ¥¤¨¥¤

,lf`frle 'dlàéáîedyere zny xiryd mewna cg` xiry ¥¦
lBøéáçigd xiryd ly [ebef oal-].ïBòîL éaø éøác ,äìøâäa àlL £¥¤Ÿ§©§¨¨¦§¥©¦¦§

jiiy `l ,ok m`e .zakrn dpi` dlxbddy oerny iax xaeqy ixd
ezpeeky ,'xyk lixbd `l' xn`y oerny iax ixac z` yxtl
lixbd `l elit`y yxtl yi `nw `pz ixaca s` `linne ,dgpdl

.i`pi iax lr dywe ,xyk llk
dpi` dgpddy `id `nw `pz zpeek mlerl :`xnbd zayiin
oi`e .i`pi iax zhiyke zakrn dnvr dlxbdd la` ,zakrn
df ixd ,'gipd `l' eixaca yxtp m`y oerny iax ixacn zeywdl

y meyn ,zakrn dpi` dlxbdd mby ezhiy z` xzeqïBòîL éaø©¦¦§
ïðaø éøîà÷ éàî ,òãé àìlixbd `l m`y minkg zpeek idn - Ÿ¨©©¨¨§¥©¨¨

,xykeäì øîà÷ éëäå.minkgl oerny iax xn` jke -äìøâä éà §¨¦¨¨©§¦©§¨¨
a ,mzxn`y 'xyk lixbd `l' m` -eúéøîà à÷ Lnî äìøâä- ©§¨¨©¨¨¨§¦

ok m` ,itlwd jezn lxebd z`lrd epiidc ,mkpic z` mzxn`
eëééìò àðâéìtmkilr ip` wleg -,àãçaip` dlxbday meyn ¨¦§¨£©§©£¨

g ip` ieciea la` ,zakrn dpi`y dcen.akrn ieciedy xaeqe wle
eeðééä ,eúéøîà÷c äìøâä éàdäçðädlxbdd eli`e ,zelxebd ly ¦©§¨¨§¨¨§¦©§£¨¨

,ok m` ,zakrn dnvrézøúa eëééìò àðâéìtmb ,mipic ipya - ¨¦§¨£©§§©§¦
ip`y ,iecied oica mbe .zakrn dpi`y xaeq ip`y dlxbdd oica

.akrny xaeq
:i`pi iax lr zeywdl icka ztqep `ziixa d`ian `xnbdàz̈

øéòùä úà ákòî øt ,òîL`ed dziiyr onfy xirya dcear lk - §©©§©¥¤©¨¦
ici `vi `l ,xtd zcearl dnicwd m` ,xtd zcear xg`l
dceard z` dyriy xg`l zipy dzeyrle xefgl jixve ,dzaeg

.xtaøtä úà ákòî ïéà øéòNåxtd zcear micwd m` la` - §¨¦¥§©¥¤©¨
df oice .xtd zcear zaeg ici `vi ,dl zncewd xiry zcearl

wx xn`p ,xiryd zcear z` zakrn xt zcearyúBðzîa§©¨
.íéðôaL¤¦§¦

:`xnbd zxxaneàîìLa`ziixad ly `yixdúà ákòî øt ¦§¨¨©§©¥¤
,øéòNäx`al yiy meynøt énwî øéòNì déîc÷à éàcm`y - ©¨¦§¦©§§¥©¨¦¦©¥©

,xtd mcn my ozpy mcew micad oia xiryd mcn ozpe micwdàìŸ
,íeìk àìå ãáò.dceard xcqn dpiyy oeikàlàepipyy dn ¨©§Ÿ§¤¨

`tiqaeäéð éàî ,øtä úà ákòî ïéà øéòNxiry zcear idn - ¨¦¥§©¥¤©¨©¦
m`y xn`p ef dcear lry ,xtd zcearl mcew mipta ziyrpd

.akrn xcqd oi` xtd zcear z` dl micwdàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨
ote`a exn`p `ziixad ixacyìëéäa øôc úBðzî íéc÷à éàc§¦©§¦©¨§©©¥¨

íéðôa øéòNc úBðzî énwîlr lkida xtd mcn ozp m`y - ¦©¥©¨§¨¦¦§¦
ixd .akrn xcqd oi` ,micad oia xiryd mcn ozpy mcew zkextd

eäa áéúk 'äweç'xn`p miptay zepzna -(cl fh `xwie)z`f dzide' ¨§¦§§¨§¨Ÿ
jk meyne ,akrn zeceard xcqy cnll ,'mlFr zwEgl mkl̈¤§©¨

.uegay xtd zepzn z` zakrn xiryd mc zpizp,åàì àlà¤¨¨
ote`a xaecnøôc úBðzî íéc÷àcmipzipd,äìøâä énwî ,íéðôa §©§¦©¨§©¦§¦¦©¥©§¨¨

.akrn epi`y `ziixaa xn`p df iepiy lreàøãñãîexcqy dfne - ¦§¦§¨
dlxbdd,àákòî àìmby gikedl yiäìøâä àøwéòmvr - Ÿ§©§¨¦¨¨©§¨¨
dlxbdd,àákòî àì énðiaxl s`y xaeqd i`pi iaxl dywe ©¦Ÿ§©§¨

lxbdd dcedi.zakrn d
:`xnbd dgec,àìakrn jkle ,zakrn dnvr dlxbdd mlerl Ÿ

xaecn `tiqae .dlxbdl mipta xtd zepzn z` micwd m`
c úBðzî íéc÷àcd mcøéòNc úBðzî énwî ,çaæna øôzkextd lr §©§¦©¨§©©¦§¥©¦©¥©¨§¨¦

å ,ìëéäazhiya ef `ziixaøîàc ,àéä äãeäé éaø(.q onwl)íéøác ©¥¨§©¦§¨¦§¨©§¨¦
,éákòî àì õeça ïáì éãâáa ïéNòpä,'dweg' xn`p `l mdilry oeik ©©£¦§¦§¥¨¨©Ÿ§©§¥

.xiryl xtd zepzn z` micwdy dn akrn `l jkle
mixaca zwqer `ziixady uxzl jiiy ji` :`xnbd dywn

,lkida miyrpdäá úøæåç êë íåùîå .éðz÷ 'íéðôaL úBðzîa' àäå§¨§©¨¤¦§¦¨¨¥
,àlà :úøàáîå àøîâäepx`iay itk `ed `tiqd xe`ia mlerl ¤¨

,mixiryd zlxbd iptl mipta xtd mc z` zzl micwdy ,dligza
zeywdl oi`y `l` ,zakrn dpi` dlxbddy jkn gikedl yie

,x`al xyt`y meyn ,i`pi iax lr `ziixadnépî àäedin - ¨©¦
,ef `ziixa dpyy `pzdøîàc ,àéä ïBòîL éaø(:bq onwl)àì äìøâä ©¦¦§¦§¨©©§¨¨Ÿ

,àákòîoi` ,xiryd zlxbdl mipta xtd zepzn micwd m` jkle §©§¨
.akrn xcqd.dcedi iax zhiya exn`p i`pi iax ixac eli`e

íìBòì ,àîéà úéòaéàåzhiya ef `ziixaàéä äãeäé éaøxaeqy §¦¨¥¥¨§¨©¦§¨¦
,zakrn dlxbddyàákòî àì àøãñác éäðexcq oi` mpn`e - §¦¦§¦§¨Ÿ§©§¨

lirl x`azpy mrhne ,`ziixaa x`eany enke akrn dlxbdd
(:hl)la` ,uega miyrpd mixaca 'dweg' xn`p `l dcedi iaxly

dàäéî äìøâämewn lkn -,àákòîizy aezkd dpy ixdy ©§¨¨¦¨§©§¨
.akrl icka 'dlr xy`' minrt

:oerny iaxe dcedi iax zwelgn z` x`al zxaer `xnbdeãæàå§©§
eäééîòèìmzhiyl ,`l e` akrn iecie m`d ea ewlgpy df xace - §©£©§

,ewlgp,àéðúc§©§¨
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ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei
úøîàã àðùéì êäì àìàoky lke ,`akrn :i`pi 'x xn`e ,ibilt dcedi 'xc `ail` Ð

ipn `d .dingp 'xl?.dingp 'x `le dcedi 'x `lçéðäì äåöî éðúgipd `l m`e Ð

aizkc `ed `pnif `cg `l` ,`xw da `pz `l dpizpac ecen `nlr ilek `dae .xyk

xy` xiryd z` oxd` aixwde" aizkc ,`xw da `pz diilra la` .'ebe "oxd` ozpe"

izke 'ebe "eilr dlr."dlr xy` xiryde" a

úåãåúäìåaizkck ,glzynd xiry lr Ð

.'ebe "eilr dcezde"çéðä àì àîéìéàÐ

la` ,xyk oerny 'x xn`wc `ed `edda

itlw jezn eziilroerny 'xl dil zi` Ð

.`akrncïäî ãçà úî àéðúäåxg`l Ð

ok m` `l` lixbdl cer xyt` i`c ,dlxbd

,ceai`l cg` jlie ,mixg` mipy `iai

:(`,aq onwl) "ixiry ipy" wxta opixn`ck

àéáî`die zny df zgz weyd on cg` Ð

.lixbdl jixv oi`e cnerd df ly exiag'ø
'åë òãé àì ïåòîùlixbd `l mlerl Ð

xyk `nw `pz xn`wc,`ed gipd `l Ð

`l dlr oerny 'x xn`w ikid jl `iywce

rnyn ,dgpd epiid ef dlxbd i` ,xyk lixbd

dlrd `l i`c.iywz `l ,oerny 'xl leqt Ð

ynn lixbd `l oerny 'x xn`wc lixbd `lc

`pz xn`wc lixbd `lc rci ded `le ,xn`w

'x edl xn`w ikde ,i`wc `ed dgpd` `nw

ezixn`wc xyk lixbd `l i` :opaxl oerny

ynn dlxbd `edc ,diilra epiid`pbilt Ð

.dcezd `la ,`cga ekiilräìøâä éàå
äçðä åðééä åúéøîà÷ãekcicl diilr la` Ð

`akrn`l dlxbd iciclc ,izxza `pbilt Ð

yxtn onwle .akrn ieciede ,llk `akrn

.ieciea ediiexzc `nrhøéòùä úà áëòî øô
xiry ly zeceard on zg` micwd m` Ð

xtd ,xtl mcew d`yre ,xt lyl zexge`nd

dl mcwil ie`x `edy,dlqete `akrn Ð

xg`l dzeyrle xefgl jixve ,el dler dpi`e

:dyxta `id jk odizecear xcqe .xtd

jk xg`e ,oey`x iecie xtd lr dcezn dligza

xtd lr dcezn jk xg`e ,xiryd lr lixbn

z` ozepe dzgne sk qipkne ,ehgye ,ipy iecie

lr xtd mcn ozepe ,('ebe) y`d lr zxehwd

ozepe ,xiryd z` hgey jk xg`e ,zxetkd

lr xtd mcn ozep jk xg`e ,zxetkd lr epnn

.iniptd gafn lr ozepe minc axrn jk xg`e ,xiryd mcn jk xg`e ,zkextdìáà
øôä úà áëòî åðéà øéòùälyl zexge`nd on `ede ,xtd zcear micwd m` Ð

xiry iptl d`yre ,xiry.dlqet dl mcwil ie`x didy xiryd oi` Ðúåðúîá
íéðôáù.xiryd z` akrn xtd xcqc ,ixn`w Ðxiryl dincw` i`micad oia lr Ð

xt inwn.melk dyr `l Ðåäéð éàî øôä úà áëòî åðéà øéòù àìàdcear dfi` Ð

ly z` micwdl dpiy m`y dlr `nipc ,mipt zepzna xt lyl zncewd xirya epivn

.dlqet dl mcwil ie`xd xiryd oi` diptl xtìëéäá.zkextd lr Ðàáéúë ä÷åç
åäádpiy ixde ,dweg aizk mipta oiyrpd mixac`c ,dcen dcedi 'x elit` `dc Ð

.dl zxge`n `idy ueg ly z` dl micwd ixdy mipt zeceara dfíéã÷àã åàì àìà
äìøâä éî÷î íéðôá øôã úåðúîmcew xiry zecear `ven jpi` jgxk lrc ,xiryc Ð

.`akrn `lc ipzwe ,ef `l` mipta xtc zepznàáëòî àì éîð äìøâä àáëòî àì àøãéñãîå`iywe ,`akrn `l dlxbd xn`c o`nl `ki` :`nl` .ixnbl dl xwr elit` Ð

?ipn `d ,dingp 'xl oky lke ,`akrn dcedi 'xl elit` xn`c o`nløôã úåðúî íéã÷àãel dide 'ebe "xiryd mcne xtd mcn gwle" (fh `xwie) aizkck ,iniptd gafn lr Ð

.zkextd zepzn xnb cr exg`làáëòî àì àøãñáã éäðåixnbl dl xwr ik `din dlxbd ,uega miyrpd mixac` dweg daizk `l dcedi 'xl `dc ,dlxbd Ð`pzc ,`akrn Ð

.oxn`ck ,`xw daåäééîòèì åãæàå.dil opiqxb "xiryd z` akrn xt rny `z" inwine ,i`w dcezd `lc `zbelt` Ð
ãîòé
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éðú`l dlxbd :xn`c `id oerny iax Ð ipn `d :iiepyl ivn ded inp ikd Ð gipdl devn

diepy dl jenqe [iyily wxt] `ztqeza diepy ef `ziixa iz`vn jk xg`e ,`akrn

oerny iaxe ,dcedi iax ixac wiqne ,'eke ig cnri oerny iaxe dcedi iaxc jenqac `zbelt

.oerny iax e`l `yix Ð oerny iax `tiqcne 'eke xne`àäÐ gipdl devn ipz xn`wc

i`n :yxtn `w iyext `l` ,`ziixad dibn epi`

.lxebd gipd `l Ð lixbd `léáø`l oerny

lixbd `le rci xityc `nil :xn`z m`e Ð rci

inp iyxtnc ikid ik ,dlr epiid oerny iaxc

`lc ab lr s` ,dlr dicic lixbd `ll `zyd

?dlr e` gipd ied i` dil `wtqn opaxc lixbd

lixbd `lc dil `hiyt oerny iax i` :xnel yie

xninl dil ded ok m` Ð gipd `l epiid opaxc

meyn ,`gip `zyd la` ,lxebd dlr `l edi`

exwe dlr `l ixn` opax `nlic dil `wtqnc

.lixbd `l inp hwp Ð lixbd `l dil

åãæàåyxit Ð 'ek ig cnri `ipzc ediinrhl

qexbl yiy xn`e .i`w iecie`c :i"yx

.xiryd z` akrn xt rny `z mcew ,lirl eze`

meyne .dlxbd` i`we ,mixtqd zqxibk d`xp ile

dlxbd xn`c oerny iax `ni` zira i` xn`wc

idp dcedi iax `ni` zira i`e ,`akrn `l

`lc `kid ,`akrn dlxbd `akrn `l `xciqac

ikid ikc ediinrhl ecf`e 'ek llk lxebd dlr

dlr `lc `kid oerny iax` dcedi iax biltc

dlrc `kid bilt inp `kd Ð mlern lxebd

xiryc minc ozn mcew glzynd zne lxebd

mcd jtyi dcedi iaxl dil `xiaqc .iniptd

.dligza mdilr lixbie mixg` mipy `iaie

cr Ð zeigl wewf `di izn cr "ig cnri" :`ipzc

ied `xwc "eilr xtkl"e .exiag ly minc ozn

oi` :xaq oerny iaxe .exiaga extkiy cr yexit

,i`w glzynd xiry` Ð "eilr xtkle" ,jixv

lxebd eilr dlr xy` xiryde" :xn`w ikde

zn m`e ,ieciea eilr xtkiy cr "ig cnri lf`frl

zn m`e ,dlxbd `la xg` `ian Ð iecie mcew

it lr s` xg` `iadl jixv oi` Ð iecie xg`

zn m`e .akrn epi` geliyc ,oiicr egliy `ly

Ð exiag inc zwixf mcewe iecie mcew glzynd

`la xg` xiry `iane ,exiag ly mcd wxfi

,devnl elit` lixbi `le ,eilr dcezne dlxbd

ipy lr" aizkck ,mipya `l` dlxbd oi`c

dlriy (enr) ipyd z` ca`l e` mcd jetyl jixv did Ð mipy `ian did m`e ."mixiryd

mixg` mipy `iadl jixv glzynd znyk dcedi iaxlc eyxity enke ,myl lxebd eilr

drxi ipyde dlr miiqne (`,aq) "ixiry ipy" wxta onwl opz ikd .dligza mdilr lixbdle

.mcd jtyi Ð glzynd zn :dcedi iax xn` cere ,zenz xne` dcedi iax ,a`zqiy cr

ki` inp mipdk zxezaeixac ,lixbie mixg` mipy `iai Ð lixbdyn mdn cg` zn :`icda `
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קמב
ezny ina cenr n sc ± iyily wxt`nei

éç ãîòé`l i`c .xg` `iadl jixv dz` zn m`y epcnll .jgxk lr Ð`z` i`nl Ð?

minc ozn xg`l cr epglyi `ly xn`z m`ig ,eilr xtkl 'd iptl cnri aezkil Ð

il dnl?zn m`y ,`l`.xg` `iadl jixv Ðïúî úòù ãò éç úåéäì å÷é÷æä éúî ãòå
åøéáç ìù íéîãminc ozn zryn la` .exiag ly enca xtkiy cr "xtkl" aizkc Ð

xcq itl dcezd `l oiicry it lr s` ,jli`e

jnqe" (fh `xwie) 'ebe "xtkn dlke" ze`xwnd

iecie :`nl` ,xg` jixv oi` zn m` .'ebe "oxd`

.akrin `l'åë øîåà ïåòîù 'øyixtck Ð

ediinrhl ecf`e :izrny ip`e .onwl `nrh

xyt` i`e ,`akrin `le `akrin dlxbda

.dcinrdlúà øôëî äìëå øîåà àåä ïëå
ùãå÷äxiryd z` aixwde ,minc ozn `ed Ð

igd.ig zeidl jixv o`k cr Ðåéìò øôëìÐ

`ede ,xacn aezkd eilr zlhend dxtka

.ieciedìàîùá äìò.my lxeb Ðåðúú ìà
ïéðéîì íå÷îmiwlegd ixvepd eyi icinlzl Ð

mkz` gtwl ,oda leynle zecxl dxezd lr

.lkd miyer md mpevx itl :exn`iy ,mixaca

ïðéøãäî éëä åàì àä.my lf`fr ly Ðïåéë
äìòùefi`e myl efi` rceie ,itlw jezn Ð

eilr gpen zeidl jixv epi` aey ,lf`frl

(`id) devn dgpde diilr la` .devnl elit`e

.`ki` `diníùä ïéàå`la my el `xw m` Ð

.lxebìøåâä ùãé÷ àìù íå÷îáx`ya Ð

zeafe oiaf ipiw oebk ,yexit oikixvd zepaxw

dler odn cg`e z`hg odn cg`y ,zecleie

lr zelxeb ipy lr azk m` ,lxebd yciw `ly

mdilr opzpe dler cg` lre z`hg cg``l Ð

.ozepyl leki `le ,mraew lxebdy epivnùãé÷
íùäoi` dler efle z`hg efl `xwy xg`n Ð

(`,`n) onwl opixn`ck ,ozepyl i`yx odkd

cg` dpei ipa ipy e` mixez izy dgwle"n

"z`hgl cg`e dlerlod dgiwl zrya Ð

epivny o`k ,z`hgl efe dlerl ef oirawp

.oraew mydy oic epi` ,oraew lxebdy
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zn m`y oeik ,ea xtkl ick Ð "ig cnri" yixce ,`id dcedi iax i`ce `l` .dlxbd `la

,eze` glylÐ eilr xtkl inp yixce .mcd jtyi `l` exiaga cer xtkl lkei `l glzynd

zeni mcd jtyp m` la` ,exiaga xtk ok m` `l` eglyl leki epi` eze` glyl dvex m`y

opixwc `kid lk mixg` mipy `iadl jixve ,iccd` iakrin dcedi iaxlc oeike .glzynd

lr ozpe" inp dia ixw "mixiryd ipy egwle" dia

yixcc ,oerny iaxl la` ."zelxeb mixiryd ipy

`l` ,dfa df oiielz opi`c ,mixac zxtk zry cr

jtyp m`e etebay dyrna ielz glzynd xiry

oeik ,eilr dcezi `l` glzynd zeni `l mcd

opixw `lc ,dlxbda `ly xg` `ian ig `edy

inp dia opixw `l Ð mixiryd ipy z` gwle dia

m` :xn`z m`e ."zelxeb mixiryd ipy lr ozpe"

dcedi iaxc `ail` xn`c o`nl o`kn iywiz ok

xninl `ki`c :xnel yie !`akrn `l dlxbdc

epiid e`l Ð glzynd znyk mcd jtyic `d

ipy z` gwle" opirac meyn `l` ,dlxbd meyn

oeik ,inp i` .zg`k oigwip ediy "mixiryd

odn cg` zn m` ,zg`k xak erawedcmb Ð

`lc oeike ,mixg` `iadl jixv jkld .dgci ipyd

.devnl mdilr lixbn Ð ipixg` iziin `lc ibq

dil `xiaqc oeik ,`l inp devnl oerny iaxle

.dlxbd ea jiiy oi` ,cg` `l` `ian epi`c

ïåéë`nwe`l ira `le Ð 'ek l`ny dizrawc

iaxe dcedi iaxc oeik ,oerny iaxk `aiwr iax

lr `ad" wxta `zi`ck ,eicinlz eid inp dingp

.(a,aq) "eznai

åäùòåÐ 'eke z`hg edyer lxebd z`hg

`nlra slipe xcdip :xn`z m`e

mewna dne ,xnege lwn lxebd ycwiy `kdn

ycwy mewna ,lxebd ycw Ð myd ycw `ly

ikc :xnel yie !lxebd ycwiy oic epi` Ð myd

edyer lxebd "z`hg edyre"n opiyxcc ikid

yexcpc oky lk ,z`hg edyer myd oi`e z`hg

wxtac ,rcz .xg`l `le dfl Ð z`hg edyre

xknpd ixar car iab opixn` (a,eh) oiyecwc `nw

oi`y in dne :xnege lwn yya l`bp `diy ixkpl

ixar car oebk ,miaexwa yexit ,dl`a l`bp

dl`a l`bpy in ,yya l`bp ,l`xyil xknpd

xnel cenlz :ipyne ?yya l`bp `diy oic epi`

,yya l`bp epi`e l`bp `ed dl`a Ð "dl`a"

i`n` ,xiky xiky sili jzrc `wlq i`e :jixte

ip`y :ipyne !xiky xiky slip ?dl`a l`bp epi`

.xg`l `le dfl Ð "epl`bi" `xw xn`c mzd

lwa yya l`bil ixkpl xknp sili ded ikd elit` ,ixkpl xknpn xnege lwa l`xyil xknp opitli `l ikdle ,xg`l `le dfl epl`bic `herin opiyxcc dil `hiytc ab lr s` ,`nl`

`nlrae ,myd ycwn `l `kdc "edyre"n ediiexz opihrnn `kdc `py i`n :dniz la` .xg` xaca `le epl`bi exya x`yn e` ecec oae ecec yxcinle ,epl`bin dil hrnn `w `le ,xnege

epi`e l`bp `ed dl`a "dl`a l`bi `l m`e"n ,`pixg` `xwn dl sili Ð yya l`bp epi` `kdc la` ,miaexw zle`b ipdn `l `nlrac `l` epl`bin hrnn `l mzde ,lxebd ycwn `l

`l dweg dcedi iaxlc ab lr s`c ,dlxbd` inp i`wc dweg` iielbl lxeba aizkc edyre `z` "dweg" inp azke "z`hg edyre" aizkc oeikc ,`kd ip`yc :xnel yi `nye ?yya l`bp

dlxbd xn`c o`nl `zaeiz wiqnc ol `iywc i`n `gip inp `dae "dlr xy`" "dlr xy`" ipnif ixz `xw dia `pzc meyn ,inp i` .dlxbd` i`w inp dwegc ol ilbn edyre ,dlxbd` `niiw

rnync "edyre" e`l i`c ,`gip ziyixtc i`nle .`xw dia `pzcn lirl dil sili edi`e edyren `aekir sili `kdc :iywiz inp dicicl ?i`n`e .`gip `akrn xn`c o`nl la` ,`akrn `l

opiyxc ded `l `xw dia `pz `l i`e .edyre jixhvi` ikdl ,ieev oeyla `xw dia `pz `lc oeik ,`akrn `l dlxbdc xnel xnege lw opiyxc ded `xw dia `pzc ab lr s` ,`herin

xninl `ki`c ,`akrn xn`c o`nl jixt `lc xninl ivn ikd e`la ,edin .`xw dia `pzc jixhvi` ikdl izyxitck "epl`bi"c `edd ik ,`nlra dlxbd ipdn `lc ihernl `l` "edyre"

wxta yi `peeb i`d ike .edyrec `ziixa izk` rci `lc i`nl ,ikd `nrhl yxtn `w `xnbd lra `l` ,eixacn df oi` Ð `xw dia `pzc meyn lirl `nrh xn`wc `de `kdn dinrh

.mil xexv ipelt wxfy dreaya l`enye axc `zbelt iab (`,dk) zereayc iyilyäî?`kdn xnb ikid :l"vf mgpn xa l`eny epiax axd ixen dywd Ð 'ek lxebd yciw `ly mewna

"onewn edfi`"a dillkn xnb `l edi` `nlr ilekle .ellkl exifgdl leki dz` i` ,lxeba ycgd xaca oecil `vie ,myd mda yciwy zepaxwd lk llka didy xac mixetkd mei `de

elit`c :il d`xpe !(`,hn migaf)llkd on `vie llka didy xac la` .opixnb `l Ð aiydl yi m` la` .aiydl oi` m` ,epivn dna e` xnege lwa iccdn ixnb Ð ycgd xaca oecil `vi

:jixt (`,f) zenaic `nw wxtac rcz .odilr oiaiyn oi`y ywide dey dxfb lr enk oiaiyn oi` aiydl yi m` elit` ,dipin opixnb Ð da `veike dxrad enk 'ek `vi envr lr cnll `l

inc `l `d :jixte .'eke cnll `vie llka didy xac dil dedc ,g` zy`n iziz :jzrc `wlq `w .xqinl dilr jixhvi`c ,exzyilc iziz `kidn ?maiil zeixr xqinl dilr jixhvi` i`n

zy`n iziz xn`w ez xcd ikid ycgd xac dil dedc xak xn`c oeik ,`zyde ,g` zy`n epivn dna dy` zeg` iziz `pin` jzrc `wlq `l` cr ,'eke ycgd xaca oecil `vil `l`

`ki` i` ok m`e ,`ed ycgd xac `lde jixte ,opikxt `l `kxit `ki` elit`c ,cnll `vie llka didy xacn enk g` zy`n xnbipc xninl jzrc `wlq ded `xwirn jgxk lr `l` ?g`

epiide .ixeqi` ixz `kd `xeqi` cg mzd inc in :jixt ikdle .icin dipin jxtinl `kil `dc ,epivn dna dipin xnbip `ed ycgd xacc ab lr s`e :xn`w xcde .dipin opixnb `l Ð jxtinl

.`ed ycg xacc oeik ,dipin opixnb `l Ð jxtinl `ki`c oeike ,`kxit
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc `nei(iriax meil)
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m`e ,dxtkd zry cr ig didi xirydy jixvy ,epiide ,'dxAcOd©¦§¨¨
:`ziixad zl`ey .enewna xg` `iadl jixv znäéäé éúî ãò©¨©¦§¤

glzynd xiryd,éç ãBîòì ÷e÷æjixv ,df onf mcew zn m`y ¨©£©
:`ziixad daiyn .eizgz xg` `iadlBøéáç ìL Bîc ïzî úòL ãò©§©©©¨¤£¥

`iadl jixv oi` ,mincd ozn xg`l zn m`e ,iniptd xiryd ly -
,eilr dcezd `l oiicry s` lr ,xg` xiryéaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦
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éç ãîòé`l i`c .xg` `iadl jixv dz` zn m`y epcnll .jgxk lr Ð`z` i`nl Ð?
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xcq itl dcezd `l oiicry it lr s` ,jli`e

jnqe" (fh `xwie) 'ebe "xtkn dlke" ze`xwnd

iecie :`nl` ,xg` jixv oi` zn m` .'ebe "oxd`

.akrin `l'åë øîåà ïåòîù 'øyixtck Ð

ediinrhl ecf`e :izrny ip`e .onwl `nrh

xyt` i`e ,`akrin `le `akrin dlxbda

.dcinrdlúà øôëî äìëå øîåà àåä ïëå
ùãå÷äxiryd z` aixwde ,minc ozn `ed Ð

igd.ig zeidl jixv o`k cr Ðåéìò øôëìÐ

`ede ,xacn aezkd eilr zlhend dxtka

.ieciedìàîùá äìò.my lxeb Ðåðúú ìà
ïéðéîì íå÷îmiwlegd ixvepd eyi icinlzl Ð

mkz` gtwl ,oda leynle zecxl dxezd lr

.lkd miyer md mpevx itl :exn`iy ,mixaca

ïðéøãäî éëä åàì àä.my lf`fr ly Ðïåéë
äìòùefi`e myl efi` rceie ,itlw jezn Ð

eilr gpen zeidl jixv epi` aey ,lf`frl

(`id) devn dgpde diilr la` .devnl elit`e

.`ki` `diníùä ïéàå`la my el `xw m` Ð

.lxebìøåâä ùãé÷ àìù íå÷îáx`ya Ð

zeafe oiaf ipiw oebk ,yexit oikixvd zepaxw

dler odn cg`e z`hg odn cg`y ,zecleie

lr zelxeb ipy lr azk m` ,lxebd yciw `ly

mdilr opzpe dler cg` lre z`hg cg``l Ð

.ozepyl leki `le ,mraew lxebdy epivnùãé÷
íùäoi` dler efle z`hg efl `xwy xg`n Ð

(`,`n) onwl opixn`ck ,ozepyl i`yx odkd

cg` dpei ipa ipy e` mixez izy dgwle"n

"z`hgl cg`e dlerlod dgiwl zrya Ð

epivny o`k ,z`hgl efe dlerl ef oirawp

.oraew mydy oic epi` ,oraew lxebdy
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lr ozpe" inp dia ixw "mixiryd ipy egwle" dia

yixcc ,oerny iaxl la` ."zelxeb mixiryd ipy
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oeik ,eilr dcezi `l` glzynd zeni `l mcd

opixw `lc ,dlxbda `ly xg` `ian ig `edy

inp dia opixw `l Ð mixiryd ipy z` gwle dia

m` :xn`z m`e ."zelxeb mixiryd ipy lr ozpe"

dcedi iaxc `ail` xn`c o`nl o`kn iywiz ok

xninl `ki`c :xnel yie !`akrn `l dlxbdc

epiid e`l Ð glzynd znyk mcd jtyic `d

ipy z` gwle" opirac meyn `l` ,dlxbd meyn

oeik ,inp i` .zg`k oigwip ediy "mixiryd

odn cg` zn m` ,zg`k xak erawedcmb Ð

`lc oeike ,mixg` `iadl jixv jkld .dgci ipyd

.devnl mdilr lixbn Ð ipixg` iziin `lc ibq

dil `xiaqc oeik ,`l inp devnl oerny iaxle

.dlxbd ea jiiy oi` ,cg` `l` `ian epi`c

ïåéë`nwe`l ira `le Ð 'ek l`ny dizrawc

iaxe dcedi iaxc oeik ,oerny iaxk `aiwr iax

lr `ad" wxta `zi`ck ,eicinlz eid inp dingp

.(a,aq) "eznai

åäùòåÐ 'eke z`hg edyer lxebd z`hg

`nlra slipe xcdip :xn`z m`e

mewna dne ,xnege lwn lxebd ycwiy `kdn

ycwy mewna ,lxebd ycw Ð myd ycw `ly

ikc :xnel yie !lxebd ycwiy oic epi` Ð myd

edyer lxebd "z`hg edyre"n opiyxcc ikid

yexcpc oky lk ,z`hg edyer myd oi`e z`hg

wxtac ,rcz .xg`l `le dfl Ð z`hg edyre

xknpd ixar car iab opixn` (a,eh) oiyecwc `nw

oi`y in dne :xnege lwn yya l`bp `diy ixkpl

ixar car oebk ,miaexwa yexit ,dl`a l`bp
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xnel cenlz :ipyne ?yya l`bp `diy oic epi`

,yya l`bp epi`e l`bp `ed dl`a Ð "dl`a"
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ip`y :ipyne !xiky xiky slip ?dl`a l`bp epi`
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opiyxc ded `l `xw dia `pz `l i`e .edyre jixhvi` ikdl ,ieev oeyla `xw dia `pz `lc oeik ,`akrn `l dlxbdc xnel xnege lw opiyxc ded `xw dia `pzc ab lr s` ,`herin

xninl `ki`c ,`akrn xn`c o`nl jixt `lc xninl ivn ikd e`la ,edin .`xw dia `pzc jixhvi` ikdl izyxitck "epl`bi"c `edd ik ,`nlra dlxbd ipdn `lc ihernl `l` "edyre"

wxta yi `peeb i`d ike .edyrec `ziixa izk` rci `lc i`nl ,ikd `nrhl yxtn `w `xnbd lra `l` ,eixacn df oi` Ð `xw dia `pzc meyn lirl `nrh xn`wc `de `kdn dinrh

.mil xexv ipelt wxfy dreaya l`enye axc `zbelt iab (`,dk) zereayc iyilyäî?`kdn xnb ikid :l"vf mgpn xa l`eny epiax axd ixen dywd Ð 'ek lxebd yciw `ly mewna

"onewn edfi`"a dillkn xnb `l edi` `nlr ilekle .ellkl exifgdl leki dz` i` ,lxeba ycgd xaca oecil `vie ,myd mda yciwy zepaxwd lk llka didy xac mixetkd mei `de
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:jixt (`,f) zenaic `nw wxtac rcz .odilr oiaiyn oi`y ywide dey dxfb lr enk oiaiyn oi` aiydl yi m` elit` ,dipin opixnb Ð da `veike dxrad enk 'ek `vi envr lr cnll `l

inc `l `d :jixte .'eke cnll `vie llka didy xac dil dedc ,g` zy`n iziz :jzrc `wlq `w .xqinl dilr jixhvi`c ,exzyilc iziz `kidn ?maiil zeixr xqinl dilr jixhvi` i`n

zy`n iziz xn`w ez xcd ikid ycgd xac dil dedc xak xn`c oeik ,`zyde ,g` zy`n epivn dna dy` zeg` iziz `pin` jzrc `wlq `l` cr ,'eke ycgd xaca oecil `vil `l`

`ki` i` ok m`e ,`ed ycgd xac `lde jixte ,opikxt `l `kxit `ki` elit`c ,cnll `vie llka didy xacn enk g` zy`n xnbipc xninl jzrc `wlq ded `xwirn jgxk lr `l` ?g`

epiide .ixeqi` ixz `kd `xeqi` cg mzd inc in :jixt ikdle .icin dipin jxtinl `kil `dc ,epivn dna dipin xnbip `ed ycgd xacc ab lr s`e :xn`w xcde .dipin opixnb `l Ð jxtinl

.`ed ycg xacc oeik ,dipin opixnb `l Ð jxtinl `ki`c oeike ,`kxit
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¯éaø .äãeäé éaø éøác ,íéîc úøtëa ïàk óà©¨§©¨©¨¦¦§¥©¦§¨©¦
"åéìò øtëì" :øîBà ïBòîL¯íéøác úøtëa ¦§¥§©¥¨¨§©¨©§¨¦

éaø úà åéãéîìz eìàL ,òîL àz .øaãî áeúkä©¨§©¥¨§©¨£©§¦¨¤©¦
øîà ?ïéîéì øBæçiL eäî ìàîNa äìò :àáé÷ò£¦¨¨¨¦§Ÿ©¤©£§¨¦¨©

ïéðénì íB÷î eðzz ìà :ïäìàîòè .úBcøì¯ìàc ¨¤©¦§¨©¦¦¦§©§¨§©
éëä åàì àä ,úBcøì ïéðénì íB÷î eðzz¯ïðéøcäî ¦§¨©¦¦¦§¨¨¨¦§©§¦¨

dézòá÷c ïåéëå ,àákòî äìøâä zøîà àäå ,äéì¥§¨¨§©§©§¨¨§©§¨§¥¨¦§©§¥
?déì ïðéøcäî éëéä ìàîN¯,éøîà÷ éëä :àáø øîà §Ÿ¥¦§©§¦¨¥¨©¨¨¨¦¨¨§¦

BøéòNìå Bì eøéæçiL eäî ìàîNa ìøBbä äìò?ïéîéì ¨¨©¨¦§Ÿ©¤©§¦§¦§¦§¨¦
:òîL àz .úBcøì ïéðénì íB÷î eðzz ìà :íäì øîà̈©¨¤©¦§¨©¦¦¦§¨§©

åéìò øLà øéòOä úà øîàð eléà¯:øîBà éúééä ¦¤¡©¤©¨¦£¤¨¨¨¦¦¥
äìòL ïåék "äìò" øîBì ãeîìz ,åéìò epçépé¯ ©¦¤¨¨©§©¨¨¥¨¤¨¨

éøö Bðéà áeLäåöîì àîéìéà ?éàîì .C¯ììkî ¥¨¦§©¦¥¨§¦§¨¦§¨
åàì àlà ?àì éîð äåöî äçpäc¯òîLe ,ákòì §©¨¨¦§¨©¦Ÿ¤¨¨§©¥§©

äìøâä :dpéî¯äçpä ,àákòî¯.àákòî àì ¦¨©§¨¨§©§¨©¨¨¨§©§¨
"åéìò øLà" øîàð eléà :øîà÷ éëä ,àáø øîà̈©¨¨¨¦¨¨©¦¤¡©£¤¨¨
ãeîìz ,äèéçL úòL ãò åéìò epçépé øîBà éúééä̈¦¦¥©¦¤¨¨©§©§¦¨©§

éøö Bðéà áeL äìòL ïåék ,"äìò øLà" :øîBì.C ©£¤¨¨¥¨¤¨¨¥¨¦
" :òîL àzeäNòå"úàhç¯,úàhç eäNBò ìøBbä ¨§©§¨¨©¨©¨¥©¨

:àeä ïéc àìäå ,ìBëiL .úàhç eäNBò íMä ïéàå§¥©¥¥©¨¤¨©£Ÿ¦
ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa äîe¯LcéwL íB÷î ,íMä Lcé÷ìøBbä¯Lc÷iL ïéc Bðéà ©¦§¤Ÿ¦¥©¨¦¥©¥§¤¦¥©¨¥¦¤§©¥

"úàhç eäNòå" øîBì ãeîìz ?íMä¯.úàhç äNBò íMä ïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä ©¥©§©§¨¨©¨©¨¤©¨§¥©¥¤©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc `nei(iriax meil)

l xn`pglzynd xiryd iab(i fh `xwie)eilr dlr xW` xirUde' ,§©¨¦£¤¨¨¨¨
lf`frl lxFBdåéìò øtëì 'ä éðôì éç ãîòélf`frl Fz` gNWl ©¨©£¨¥¨¢©©¦§¥§©¥¨¨§©©Ÿ©£¨¥

m`e ,dxtkd zry cr ig didi xirydy jixvy ,epiide ,'dxAcOd©¦§¨¨
:`ziixad zl`ey .enewna xg` `iadl jixv znäéäé éúî ãò©¨©¦§¤

glzynd xiryd,éç ãBîòì ÷e÷æjixv ,df onf mcew zn m`y ¨©£©
:`ziixad daiyn .eizgz xg` `iadlBøéáç ìL Bîc ïzî úòL ãò©§©©©¨¤£¥

`iadl jixv oi` ,mincd ozn xg`l zn m`e ,iniptd xiryd ly -
,eilr dcezd `l oiicry s` lr ,xg` xiryéaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦

,øîBà ïBòîLig didiy jixv,íéøác éecéå úòL ãòmcew zn m`e ¦§¥©§©¦§¨¦
xiryd inca xtik xak m` elit`e ,xg` xiry `iadl jixv ,okl
zn m` s`y ,xaeq dcedi iax .iecie oica ewlgpy `vnp .iniptd
epi` ieciedy oeik ,xg` `iadl jixv oi` iecied iptl xiryd
cr glzynd xiryd digiy jixvy ,xaeq oerny iaxe .akrn

.akrn ieciedy oeik ,iecied xg`l
:`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîaly mzwelgn ceqi `id dn - §©¨¦§§¥

daiyn .ig xiryd didiy jixv izn cr oerny iaxe dcedi iax
`ed mzwelgn ceqi :`xnbdàéðúãkiabl xn`p ,`ziixaa ¦§©§¨

zelxebd(my)ig cnri lf`frl lxFBd eilr dlr xW` xirUde' ,§©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©£¨¥¨¢©©
'd iptløtëìeilr,'ig glzynd xiryd didiy jixvy ,xnelk ¦§¥§©¥¨¨

e ,dxtk zry críéîc úøtëahgypd xiry ly,øaãî áeúkä §©¨©¨¦©¨§©¥
minc ozn zry cr ig glzynd xiryd didiy jixv jk meyne

.iecied zry mcew `edy ,iniptd xiryd lyøîBà àeä ïëåoke - §¥¥
xiryde xtd ly minc ozn xcq xg`ly ,aezkd oeyla epivn

xn`p ,iniptd(k fh my),äî .'Lãwä úà øtkî älëå'dxtk oeyl §¦¨¦©¥¤©Ÿ¤©
y,ïläly x`al yi jgxk lríéîc úøtëa,aezkd xaic,ïàk óà §©¨§©¨©¨¦©¨

y x`al yi ,glzynd xiryd iabl dxn`py dxtk oeylaúøtëa§©¨©
íéîc,aezkd xaic hgypd xiryd lyïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ¨¦¦§¥©¦§¨©¦¦§
øîBà'd iptl ig cnri' weqta xn`p,'åéìò øtëìjixvy epiide ¥¨¢©©¦§¥§©¥¨¨

rldpeekd oi`y jgxk lre ,eilr zlhend dxtk jxevl ig cen
`l` ,iniptd xiryd inc oznlíéøác úøtëaeilr dceezny §©¨©§¨¦

,lecbd odkd.øaãî áeúkädidiy jixvy ,oerny iax xaeq jkle ©¨§©¥
.lecbd odkd eilr dceeziy xg`l cr ig glzynd xiryd

:zakrn dlxbdd m`d zwelgna oecl zxfeg `xnbd,òîL àz̈§©
äìò ,àáé÷ò éaø úà åéãéîìz eìàL'dl lxebdaciìàîNly ¨£©§¦¨¤©¦£¦¨¨¨§§Ÿ

,lecbd odkdïéîéì øBæçiL eäîzngn epinil exifgdl leki m`d - ©¤©£§¨¦
.`l e` ,oinia 'dl lxebd ziilr zeaiygïäì øîà,`aiwr iaxìà ¨©¨¤©

íé÷Bãvì íB÷î eðzz,dxezd lr miwlegdúBcøì,mka leynl - ¦§¨©§¦¦§
dxezd ieeiva miyer minkgy exn`iy ,mixaca mkz` gtwle

.mpevxk
:`xnbd zwiicneàîòèz` xifgdl `ly `aiwr iax ly enrh - ©£¨

`xaqd zngn wx `ed ,oinil lxebdíé÷Bãvì íB÷î eðzz ìàc§©¦§¨©§¦
éëä åàì àä ,úBcøì,df yyg `ll la` -déì ïðéøcäîmixifgn - ¦§¨¨¨¦§©§¦©¥

,i`pi iax lr dyw ok m`e .oinil l`nya dlry lxebd z`àäå§¨
úøîàdy ,xaeq dz` ixde -dézòá÷c ïåéëå ,àákòî äìøâä- ¨©©©§¨¨§©§¨§¥¨¦§©§¥

a 'dl xiryd rawpyìàîN,lxebd ziilr ici lrïðéøcäî éëéä §Ÿ¥¦§©§¦©
déìepinily xiryl my ly lxebd z` xiardl xzen ji` - ¥

:`xnbd zayiin .lf`frl rawp xakyéøîà÷ éëä ,àáø øîàjk - ¨©¨¨¨¦¨¨§¥
m` .`aiwr iax z` el`yy micinlzd zpeek dzidìøBbä äìò̈¨©¨

ìàîNa,'dl el`nyly xiryd rawpeBì eøéæçiL eäîlxebl - ¦§Ÿ©¤©£¦
,'dl eilr aezkyåmbBøéòNìel`nyl cnerd.ïéîéìdl`y lre §¦§¦§¨¦

efíäì øîà,dlxbda dlry dnn iepiy dfa oi` mpn` ,`aiwr iax ¨©¨¤
,mewn lkn la`.úBcøì íé÷Bãvì íB÷î eðzz ìà©¦§¨©§¦¦§

`ziixa d`ian `xnbd:zakrn dlxbdd m`d xxal icka ztqep
,òîL àzmixiryd zlxbd iabl xn`p(i fh `xwie)oxd` aixwde' , ¨§©§¦§¦©£Ÿ

:`ziixad zx`ane .''dl lxFbd eilr dlr xW` xirUd z`eléà ¤©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©¦
didøîàðweqta,'åéìò øLà øéòNä úà','dlr' dlind `lléúééä ¤¡©¤©¨¦£¤¨¨¨¨¨¦¦

øîBày jixvyepçépé,'dl eilr aezky lxebl lecbd odkdåéìò- ¥©¦¤¨¨
,daxwdl cnerd xiryd lrøîBì ãeîìzaezkd epcnln -'äìò' ©§©¨¨

y ,epiideäìòL ïåék'dl xiry dfi` xxaede ,itlwd jezn lxebd ¥¨¤¨¨
lf`frl dfi`eéøö Bðéà áeLC:`xnbd zl`ey .dgpdéàîìidn - ¥¨¦§©

,dgpd jixv oi` dlry xg`ly ,`ziixad zpeekäåöîì àîéìéà- ¦¥¨§¦§¨
,dgpd zevn oi` dlxbd zevn xg`ly epcnll `ay xn`p m`

ììkî,dfn rnyn -àì énð äåöî äçpäczgpda devn oi`y - ¦§¨§©¨¨¦§¨©¦Ÿ
yxetn `xwn ixdy ,ok xnel oi` ixde .mixiryd lr zelxebd

`ed(g fh my)xn`py ixd ,'zFlxFb mixirUd ipW lr oxd` ozpe'§¨©©£Ÿ©§¥©§¦¦¨
.mixiryd lr zelxebd z` gipdl devn weqtaåàì àlà`l` - ¤¨¨

zgpday devnd s` lry ,xnel `ziixad zpeek oi` m`d
dfa oi` la` ,zelxebdákòì.gipd `l m`dpéî òîLegkene - §©¥§©¦¨

dy ,dfn,àákòî äìøâäd eli`e,àákòî àì äçpäx`ean ixdy ©§¨¨§©§¨©¨¨Ÿ§©§¨
,zakrn lxebd ziilry rnyne ,zakrn dpi` dgpddy `ziixaa

.i`pi iax ixacke
:`xnbd zayiin,àáø øîàdgpdd oi`y `ziixad zpeek oi` ¨©¨¨

`l` ,zakrn dlxbddy dfn wiicpy llk zakrnøîà÷ éëä- ¨¦¨¨©
,xnel `ziixad zpeek `id jkøîàð eléàaixwde' weqtd oeyla ¦¤¡©§¦§¦

xirUd z` oxd`øîBà éúééä ,'åéìò øLàyepçépélxeblãò åéìò ©£Ÿ¤©¨¦£¤¨¨¨¦¦¥©¦¤¨¨©
' ,øîBì ãeîìz ,äèéçL úòLxirUd z`äìò øLà,epiide .'eilr §©§¦¨©§©¤©¨¦£¤¨¨¨¨

äìòL ïåékdgpdd zevn z` dfa miiw ,xiryd lr gpede lxebd ¥¨¤¨¨
eéøö Bðéà áeLCdpi` dlxbdd mb mlerle ,xiryd lr exi`ydl ¥¨¦

.zakrn
d`ian `xnbd:zakrn dlxbdd m`d xxal icka ztqep `ziixa

,òîL àzmixiryd zaxwd iabl xn`p(i fh my)z` oxd` aixwde' , ¨§©§¦§¦©£Ÿ¤
'dl lxFbd eilr dlr xW` xirUd,'úàhç eäNòådf weqte ©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©§¨¨©¨

wxy ,epcnlneäNBò ìøBbäl xiryd z` raew -ïéàå ,úàhç ©¨¥©¨§¥
z`ixwíMädcal:àúééøáä úøàáîå .úàhç eäNBòepkxvpy dn ©¥¥©¨

meyn `ed ,df oic cenll icka weqtlìBëiL,xnel ziid leki - ¤¨
àeä ïéc àìäå,xnege lwa cenll yi ixde -Lcé÷ àlL íB÷îa äîe ©£Ÿ¦©§¨¤Ÿ¦¥

ìøBbä,z`hgl cg`e dlerl cg` mi`ad zepaxw x`ya dne - ©¨
`l ,z`hgl dfi`e dlerl didi mdn dfi` lxeb dyry s` lr
mdn dfi` yxite my mdl `xw m` ,z`f zexnle ,jka erawp

,dlerl dfi`e z`hglíMä Lcé÷,ok m` ,mzepyl leki epi` aeye ¦¥©¥
mixetikd mei ixirya`edyLc÷iL ïéc Bðéà ,ìøBbä LcwL íB÷î̈¤¦¥©¨¥¦¤§©¥

íMämyd z`ixwy i`ce -zeny z` reawl lirez cal ©¥
.mixiryd,øîBì ãeîìz'dl lxFbd eilr dlr xW`','úàhç eäNòå ©§©£¤¨¨¨¨©¨©§¨¨©¨

wxy ,jkn cenll yieïéàå úàhç äNBò ìøBbäz`ixwäNBò íMä ©¨¤©¨§¥©¥¨
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc `nei(iying meil)

zipyp ef `ziixa ixd :`ziixadn dgkedd z` `xnbd zniiqne
e ,`xtiqaíúña diepyd `ziixaépî ,àøôéñ,d`pyy `ed in - §¨¦§¨©¦

éðz à÷å .äãeäé éaø`weecy ,`ziixaaïéàå úàhç äNBò ìøBbä ©¦§¨§¨¨¥©¨¤©¨§¥
z`ixwàîìà .úàhç äNBò íMädcedi iaxly ,dfn gken - ©¥¨©¨©§¨

d,àákòî äìøâä,ok m`e .mirawp mixiryd oi` dlxbd ilae ©§¨¨§©§¨
yi ef `ziixanàzáeéz[`kxit-]øîàc ïàîcdyàì äìøâä §§¨§©§¨©©§¨¨Ÿ

,àákòîn `xtiqd ixacn ixdyxaeqy dcedi iaxl s`y ,gke §©§¨
lkn ,uega oal icbaa miyrpd mixac lr 'dweg' xn`p `ly

:`xnbd dwiqn .zakrn dlxbdd mewnàzáeéz`kxit ok` - §§¨
.opgei iax ixac egcpe ,`id

:zepaxwa my z`ixw iabl sqep oecip d`ian `xnbdáø øîà̈©©
úBLøtúî ïépéwä ïéà ,àcñçmi`ad dpei ipa ipy e` mixez izy - ¦§¨¥©¦¦¦§¨§

,dlerl mdn dfi`e z`hgl mdn dfi` mirawp mpi` ,oaxwl,àlà¤¨
íéìòa úçé÷ìa Bàip` df ,mze` dpewy drya xne` milrady - ¦§¦©§¨¦

,z`hgl dfe dlerl gwelïäk úéiNòa Bàmilrad yxit `l m` - §£¦©Ÿ¥
m` la` .daxwdd onfa my mdilr raew odkd ,dgiwld zrya
oi` okn xg`l `xw m` s` ,dgiwl zrya my milrad `xw `l
.daxwdd zrya xg` my mdl `exwl odkd lekie ,jka mirawp

:`xnbd zxxan,àcñç áøc déîòè éàî ,éMà øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©©¦©©£¥§©¦§¨
.mziiyra e` mzgiwla `l` mirawp mipiwd oi`yáéúëciabl ¦§¦

zclei oaxw(g ai `xwie),äç÷ìå'cg` dpFi ipA ipW F` mixz iYW §¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨¤¨
'z`Hgl cg`e dlrl,z`hg myl mipiwd z` dpwzy ,epiide §Ÿ¨§¤¨§©¨

xn`p daf oaxwa odkd ziiyr iable .dler myle(l eh my),äNòå'§¨¨
eziiyray ,epiide ,'dlr cg`d z`e z`Hg cg`d z` odMd mzŸ̀¨©Ÿ¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨Ÿ¨
oi`y ,cnlp el` miweqtne .dler myle z`hg myl mrawi

`l` mirawp mipiwd.äiNòa Bà ,äçé÷ìa Bà¦§¦¨§©¦¨
:`cqg ax ixaca dpc `xnbdéáéúéîdnn daiyid ipa eywd - ¥¦¥

mixetikd mei ixiry iabl xn`p ,`ziixaa epipyy(h fh `xwie),
'dl lxFBd eilr dlr xW` xirVd z` oxd` aixwde'eäNòå §¦§¦©£Ÿ¤©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©§¨¨

.'úàhçziilry cnlp weqtd oeylneìøBbä,itlwdnäNBò- ©¨©¨¤
l xiryd z` raewïéàå ,úàhçz`ixwúøàáîå .úàhç äNBò íMä ©¨§¥©¥¨©¨

:àúééøáämeyn `ed ,ok cenll weqt jixvy dnìBëiLziid ¤¨
,xnelàeä ïéc àìäå,xnege lwa cenll yi ixde -íB÷îa äîe ©£Ÿ¦©§¨

ìøBbä Lcé÷ àlLcg`e dlerl cg` mi`ad zepaxw x`ya dne - ¤Ÿ¦¥©¨
z`hgl dfi`e dlerl didi mdn dfi` lxeb dyr m`y ,z`hgl

hgl mdn dfi` yxit m` ,mewn lkn ,jka erawp `ldfi`e z`
,dlerlíMä Lcé÷mei ixirya ,ok m` .zepyl leki epi` aeye ¦¥©¥

`edy mixetikdìøBbä LcwL íB÷î,mixiryd zeny z` rawe ¨¤¦¥©¨
øîBì ãeîìz .íMä Lc÷iL ïéc Bðéàaezkd epcnln jkl -eäNòå' ¥¦¤§©¥©¥©§©§¨¨

,'úàhçziilr wxy ,jkn cenll yieïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä ©¨©¨¨©¨§¥
z`ixwáø éøáã ìò åæ àúééøáî úåù÷äì ùéå .úàhç äNBò íMä©¥¨©¨

àëä àäå :àãñç,mixiry iabl `ziixaa o`k ixde -clxebd zry §¨¨¨§
äçé÷ì úòL åàì,lenz` epwp xak ixdy ,`idäéiNò úòL åàìå ¨§©§¦¨§¨§©£¦¨

,àéäxtd zhigy xg`l cr igd xiryd z` miaixwn oi` ixdy ¦
,enc z`fdeéðz÷åxnege lwa cenll mewn didy `ziixaaòá÷c §¨¨¥§¨©

`ly mb my z`ixw dliren zepaxw x`yay gkene ,myd z`ixw
.diyr e` dgiwl zrya

:`xnbd zayiin,àáø øîàmyd z`ixwy cenll `pzd zpeek oi` ¨©¨¨

ipya my z`ixw lirezy `l` ,lxebd ziiyr onfa lirez
e ,oziiyr e` ozgiwl zrya mb mixirydøîà÷ éëäe ,`pzdäî ¨¦¨¨©©

úòLa eléôàå äçé÷ì úòLa eléôàå ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa§¨¤Ÿ¦¥©¨©£¦¦§©§¦¨©£¦¦§©
,äéiNòok it lr s` ,zepaxw x`ya epiideäçé÷ì úòLa íMä Lcé÷ £¦¨¦¥©¥¦§©§¦¨

,äéiNò úòLáea ,ok m`äçé÷ì úòLa àlL ìøBbä LcéwL íB÷î ¦§©£¦¨¨¤¦¥©¨¤Ÿ¦§©§¦¨
,äéiNò úòLa àlLå,mixiryd ipya epiideíMä Lc÷iL ïéc Bðéà §¤Ÿ¦§©£¦¨¥¦¤§©¥©¥

,'úàhç eäNòå' øîBì ãeîìz .äéiNò úòLáe äçé÷ì úòLa,cnll ¦§©§¦¨¦§©£¦¨©§©§¨¨©¨
ziilr wxyïéàå úàhç äNBò ìøBbäz`ixwíMädgiwl zrya ©¨¤©¨§¥©¥

diiyr e`.úàhç äNBò¨©¨
:`cqg ax lr zeywdl ztqep `ziixa d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

,Lc÷î ànèîdidyéðòipr oaxwa aiigzde ycwnl qpkpy drya §©¥¦§¨¨¦
hgl cg`e dlerl cg` dpei ipa ipy e` mixez izy `edy,z`

Bpé÷ì úBòî Léøôäå,epickøéLòäåeaeig dpzyde yixtdy xg`l §¦§¦¨§¦§¤¡¦
,xiyr oick dnda oaxwlCk øçàå,yixtdy zernd z` wlig §©©¨

eøîàzernå ,Búàhçì elàzern,BúìBòì elàzepaxw `ian epi` ¨©¥§©¨§¥§¨
`l` ,xiyr oaxwa aiiegn xaky oeik el`éñBîózernd lr ¦

z`hgl yixtdyBúáBç àéáîe,z`hg znda -Búàhç éîcî- ¥¦¨¦§¥©¨
,siqeny dn mr serd z`hgl yixtdy zerndnéñBî ïéàåó §¥¦

BúìBò éîcî BúáBç àéáîeoeik ,serd zlerl yixtdy zerndn - ¥¦¨¦§¥¨
:`xnbd dywne .z`hgl mzepyl leki epi`y,àëä àäåyxtny §¨¨¨

drya dlerl el`e z`hgl zern el`äçé÷ì úòL åàìc,`id §¨§©§¦¨
el` yxit `l onfd eze`ae ,xiyrdy mcew myixtd xak ixdy

,dlerl el`e z`hgl,àéä äéiNò úòL åàìåcin aixwn epi` ixdy §¨§©£¦¨¦
,z`hgl dnda zepwl cner `l`z÷åéð,`ziixaaòá÷cezxin`a §¨¨¥§¨©

`ly dfe .z`hgl el`e dlerl zern el` zernd zwelg zrya
e` dgiwl zrya wx ziyrp myd zriawy xn`y ,`cqg axk

.diiyr
:`xnbd zayiinàøañúå ,úLL áø øîàdz` xeaq ike - ¨©©¥¤§¦§§¨

,dpnn zeywdl ozipe zyaeyn dpi` ef `ziixayéaø øîàäå§¨¨©©¦
øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBä éaø øîà øæòìàdndaa aiigd ¤§¨¨¨©©¦©§¨§©¥¦§¨¨¦

xary ,ez`hglàöé àì ,éðò ïaø÷ àéáäådf oi`y oeik ezaeg ici §¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨
.epaxw,àöé àìc ïåéëå,ok m`òá÷ éëéäezxin`a mirawp ji` - §¥¨§Ÿ¨¨¥¦¨©

aiiegn epi` xak ixde ,xiyrdy xg`l dlerl zerndn wlg
.dler oaxwaàlà,jgxk lrøîéîì Cì úéà éàîxnel jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©

,ef diyew uxzl ickaBúeiðòî øîà øákL,`ziixaa dibdl yi - ¤§¨¨©¥£¦
epiwl zern yixtdy ipr ycwn `nhn' qexblexn`eel`

jk xg`e ezlerl el`e ez`hglzwelgy ,epiide ,'eke 'xiyrd
z`hga aiig dide ipr didyk eyrp myd z`ixwe zernd

.exeaic lired jkle ,dleraeénð éëäyi ,myd z`ixw onf oiipra ¨¦©¦
epiwl zern yixtdy ipr ycwn `nhn' qexble `ziixaa dibdl

xn`ed zrya,epiide ,'eke 'ezlerl el`e ez`hgl el` dyxt
äLøôä úòMî øîà øákLmyd z`ixwe zernd zwelgy - ¤§¨¨©¦§©©§¨¨

meyne ,dgiwl zryk `idy zernd zyxtd zrya dzid mdilr
.zepyl leki epi` jk

:`xnbd dywnìezhiyøîàc ,äiLàé éaø øîà àbç éaøxiyry §©¦©¨¨©©¦Ÿ¦¨§¨©
ipr oaxw `iady,àöédlerl zernd zriaw dliren eixacle ¨¨

,ipr oaxwa `vei carica ixdy xiyrdy xg`l mb z`hgle
,zyaeyn `ziixad oi` `linne
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ezny in` cenr `n sc ± iyily wxt`nei
àøôéñ íúñzxeza `de .(`,et) oixcdpqa xn`w ikd .`id dcedi 'x mipdk zxez =

.aizk `xwie xtqa `xw `dc ,`id mipdkúåùøôúî ïéðé÷ä ïéàefi`e dlerl efi` Ð

df z`e dlerl gwel ip` df :xn` o`pwyk m` .'ek milra zgiwla e` `l` ,z`hgl

z`hgl.oziiyra ozepyl leki odkd oi` aey Ðdpiy m`e`l o`pwyk m`e .leqt Ð

[okin xg`l] my mdl `xwy it lr s` ,yxit

.ozepyl odkd lekie ,mdilr lg my oi` Ð

äùòå äç÷ìåizy dgwle" aizk zcleia Ð

cg`e dlerl cg` dpei ipa ipy e` mixez

odkd dyre" af iabe rxevna oke "z`hgl

zrya e` :`nl` "dler cg`e z`hg cg`

ipia la` ,oziiyr zrya e` ,oirawp dgiwl

.`l Ð ipia'åë àëä àäåo`k ipzwcn Ð

`we ,myd ycwiy oic epi` lxebd yciwy

lxeb yeciw zrya myd yeciwc dizrc `wlq

zry `le dgiwl zry `l epi`y ,xn`w

zry e`lc `kd `de :opiqxb ikd .diiyr

.rawc ipzwe ,`id diiyr zry e`le dgiwl

ùã÷î àîèî`ede ,`nh ycwnl qpkpd Ð

zelc ilce zelce zexiyr .cxeie dler oaxwa

,dl` lew zreaye ieha zreay lv` dxen`d

'ebe "rbz ik ytp e`" (d `xwie) aizk inp mzde

ycwn z`neha (`,f) zereaya dl opinwe`e

l` e` ycwnl qpkp `nhpy xg`y ,eiycwe

.miycwøéùòäå.zexiyra `iadl jixve Ð

êë øçàåel` :xn`e yxite ,zernd wleg Ð

oaxw oi`y ab lr s` .ezlerl el`e ez`hgl

oi`e ,xiyr oaxw `l` daeg eilr eiykr ipr

`ayk ,dnda z`hg [`l` dler] xiyr oaxwa

.`iaz xiyr oaxw :oic zia el exn`i ,oic zial

éñåîóezaeg `iane ,dnda inc cr ezian Ð

.z`hg my mdl `xwy mincn dndaïéàå
éñåîàéáîå ó,ezler incn dnda z`hg Ð

odl `xwy oyixtdy zernl ozepyl leki oi`y

.z`hg odn gwil ,dler myàëä àäåÐ

`le dgiwl `l ef oi`e ,yxit oyixtdy xg`lc

.diiyròá÷ã éðú÷åi`yx oi`e myd mdilr Ð

.ozepylàøáñúåxn`de ,`id `zvxzn jd Ð

'eke xfrl` 'xel ie`x ipr oaxw oi`c oeike Ð

ediilr dler my dil raw ikid ,carica elit`

xiyrdyn?.dler aiegn epi` ixdéàî àìà
øîéîì êì úéà,`yeayl `irain jgxk lr Ð

xg`e i`dc xninle,`ed yeaiy ,ipzwc jk

el` xn`e :ipzinl dil `irain ikd `l`

zryac .xiyrd jk xg`e ,dlerl el`e z`hgl

jgxk lrc oeike ,dil ifg oaxw ded orawy

`id `zyayndvxz ikd inp `cqg axl Ð

`nhn :`kd ipze .dyxtd zryn xn` xaky

xiyrd jk xg`e ,dlerl el`e z`hgl el` dyxtd zrya xn`e epiwl zern yixtdy ipr ycwn.zeterd zgiwl zryk zerna dyxtdc ,`iane siqen Ðàâç éáøìåxn`c Ð

carica oaxw i`d dil ifgc oeike ,`id `zvxzne ,yazyn `l `d meyne ,`vi ipr oaxw `iade xiyr ycwn `nhn.rawc ipzinl ivn Ð
éàî
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íúñlke jixtc (`,ci) oiyecwc `nw wxta :wgvi epiaxl dniz Ð dcedi iax ipn `xtiq

`nrhe cr 'eke mixetkd mei iab `de ,xnege lw opiyxc `l dweg aizkc `kid

`xtiq mzq `de ?jixt i`n `zyde .xnege lw opiyxc ikd e`l `d Ð z`hg edyre aizkc

jixtc :ivewn oeyny epiax uxize !dlxbd` `niiw `l dweg dicicle ,dcedi iax

e`ived" wxta onwl "zg`"e "z`f" jixhvi`cn

mixac` dweg `niiw `lc ihernl (a,q) "el

opiyxcc dpin rny Ð uega oal icbaa miyrpd

`l i`c .dweg aizkc `kid elit` xnege lw

`l i` zxn` i`n .dipin wezyl Ð ikd `niz

`niiw dwegc `pin` ded "zg`"e "z`f" azk

dlxbd` inp `niiw dedc oeik ok m` Ð ilin lk`

`l i` jgxk lr `l` "edyre"n wezyl ok m`

ded dwegc ab lr s` `pin` ded "edyre" azk

lwn `akrn `l `din dlxbd ,ilin lk` `niiw

lw opiyxc dweg aizkc ab lr s` ,`nl` .xnege

`niiw ik elit`c :df uexiz lr dyw la` .xnege

`kid xnege lw opiyxc ded `le ,ilin lk` dweg

ihernl "edyre" azk `lc ibq `l ,dweg azkc

.lirl izyxitck ,lxebd ycwi `ly `nlra

jixhvi` ,ilin lk` "dweg" `niiw elit` :cere

.`id dcear e`l dlxbdc ,lxebl "edyre"

,dweg mzd hwp `weec e`lc iiepyl `plikie

ixz `xw dia `pzc `zi` `pixg` `aekirc

lke :jixt ikde .dweg enk iedc ,ipnif

`de ?xnege lw opiyxc `l `aekir azkc `kid

,dweg aizke lxeb aizkc mixetkd mei iab

`ki` dcedi iaxle dingp iaxl `aekir rnync

azkc `nrhe .`xw dia `pzc `pixg` `aekir

lw opiyxc ded ikd e`l `d Ð "edyre" `pngx

"dlr xy`" yexcl ie`x didy it lr s` ,xnege

oeyla azk `lc ab lr s` .`aekirl "dlr xy`"

mewn lkn ,`nlra mixac xetiq enk d`xpe ,ieev

gkn `akrnc xnel `xaq did dweg aizkc oeik

lw `z`c `l` "dlr xy`" ixz gkne dweg

dweg opinwe`e ,`xaq i`dn dil xwre xnege

opixn` "dlr xy`"e "dlr xy`"e ilin x`yl

dnai iab inp `kd .`ed `nlra mixac xetiq

`vzc xnege lw `nip `aekirl "dkk" aizkc

.ilin x`yl "dkk"c `aekire ,hba

àîèîzriny hwp `lc `d Ð 'eke ycwn

`zlin :xnel yi ,`yixa aizkc lew

.hwp ith `gikyc

éáøìåi`n `vi xn`c diy`i iax xn` `bg

edl zi` `nlr ileke Ð xninl `ki`

.'eke zeyxtzn oipiwd oi`c ,`cqg axc
i`de
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épî àøôéñ íúñ¯à÷å ,äãeäé éaøéðúìøBbä : §¨¦§¨©¦©¦§¨§¨¨¥©¨
:àîìà ,úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò¤©¨§¥©¥¤©¨©§¨
àì äìøâä øîàc ïàîc àzáeéz .àákòî äìøâä©§¨¨§©§¨§§¨§©§¨©©§¨¨¨

àúáeéz !àákòî.ïépéwä ïéà :àcñç áø øîà §©§¨§§¨¨©©¦§¨¥©¦¦
úéiNòa Bà íéìòa úçé÷ìa Bà àlà úBLøtúî¦§¨§¤¨¦§¦©§¨¦©£¦©
áøc àîòè éàî :éLà øa éîéL áø øîà .ïäkŸ¥¨©©¦¦©©¦©©§¨§©

àcñç¯äçé÷ìa Bà ,"äNòå" ,"äç÷ìå" áéúëc ¦§¨¦§¦§¨§¨§¨¨¦§¦¨
äéiNòa Bà"úàhç eäNòå" :éáéúéî .¯ìøBbä ©£¦¨¥¦¦§¨¨©¨©¨

,ìBëiL .úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò¤©¨§¥©¥¤©¨¤¨
ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa äîe :àeä ïéc àìäå©£Ÿ¦©¦§¤Ÿ¦¥©¨

¯ìøBbä LcéwL íB÷î ,íMä Lcé÷¯Bðéà ¦¥©¥§¤¦¥©¨¥
øîBì ãeîìz ?íMä Lc÷iL ïéc""úàhç eäNòå ¦¤§©¥©¥©§©§¨¨©¨

¯.úàhç äNBò íMä ïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä©¨¤©¨§¥©¥¤©¨
äéiNò úòL åàìå äçé÷ì úòL åàìc ,àëä àäå§¨¨¨§¨§©§¦¨§¨§©£¦¨

!òá÷c éðú÷å ,àéä¯äî :øîà÷ éëä àáø øîà ¦§¨¨¥§¨©¨©¨¨¨¦¨¨©©
,äçé÷ì úòLa eléôàå ,ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa¦§¤Ÿ¦¥©¨©£¦¦§©§¦¨
äçé÷ì úòLa íMä Lcé÷ äéiNò úòLa eléôàå©£¦¦§©£¦¨¦¥©¥¦§©§¦¨
úòLa àlL ìøBbä LcéwL íB÷î ,äéiNò úòLáe¦§©£¦¨§¤¦¥©¨¤Ÿ¦§©

äéiNò úòLa àlLå äçé÷ì¯Lc÷iL ïéc Bðéà §¦¨§¤Ÿ¦§©£¦¨¥¦¤§©¥
:øîBì ãeîìz ?äéiNò úòLáe äçé÷ì úòLa íMä©¥¦§©§¦¨¦§©£¦¨©§©

"úàhç eäNòå"¯íMä ïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä §¨¨©¨©¨¤©¨§¥©¥
Léøôäå éðò Lc÷î ànèî :òîL àz .úàhç äNBò¤©¨¨§©§©¥¦§¨¨¦§¦§¦
Búàhçì elà :øîà Ck øçàå ,øéLòäå ,Bpé÷ì úBòî̈§¦§¤¡¦§©©¨¨©¥§©¨

BúìBòì elàå¯éñBî,Búàhç éîcî BúáBç àéáîe ó §¥§¨¦¥¦¨¦§¥©¨
éñBî ïéàå,àëä àäå .BúìBò éîcî BúáBç àéáîe ó §¥¦¥¦¨¦§¥¨§¨¨¨

éðú÷å ,àéä äéiNò úòL åàìå äçé÷ì úòL åàìc§¨§©§¦¨§¨§©£¦¨¦§¨¨¥
!òá÷c¯éaø øîàäå ?àøañúå :úLL áø øîà §¨©¨©©¥¤§¦§§¨§¨¨©©¦

øéLò Lc÷î ànèî :àéòLBä éaø øîà øæòìà¤§¨¨¨©©¦©£¨§©¥¦§¨¨¦
éðò ïaø÷ àéáäå¯àöé àìc ïåéëå .àöé àì¯ §¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨§¥¨§Ÿ¨¨

éëéäøîéîì Cì úéà éàî àlà ?òá÷¯øákL ¥¦¨©¤¨©¦¨§¥©¤§¨
øîàBúeiðòîéîð àëä ,¯úòMî øîà øákL ¨©¥£¦¨¨©¦¤§¨¨©¦§©

,àöé :øîàc ,äiLàé éaø øîà àbç éaøìe .äLøôä©§¨¨§©¦©¨¨©©¦Ÿ¦¨§¨©¨¨
éàî
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc `nei(iying meil)

zipyp ef `ziixa ixd :`ziixadn dgkedd z` `xnbd zniiqne
e ,`xtiqaíúña diepyd `ziixaépî ,àøôéñ,d`pyy `ed in - §¨¦§¨©¦

éðz à÷å .äãeäé éaø`weecy ,`ziixaaïéàå úàhç äNBò ìøBbä ©¦§¨§¨¨¥©¨¤©¨§¥
z`ixwàîìà .úàhç äNBò íMädcedi iaxly ,dfn gken - ©¥¨©¨©§¨

d,àákòî äìøâä,ok m`e .mirawp mixiryd oi` dlxbd ilae ©§¨¨§©§¨
yi ef `ziixanàzáeéz[`kxit-]øîàc ïàîcdyàì äìøâä §§¨§©§¨©©§¨¨Ÿ

,àákòîn `xtiqd ixacn ixdyxaeqy dcedi iaxl s`y ,gke §©§¨
lkn ,uega oal icbaa miyrpd mixac lr 'dweg' xn`p `ly

:`xnbd dwiqn .zakrn dlxbdd mewnàzáeéz`kxit ok` - §§¨
.opgei iax ixac egcpe ,`id

:zepaxwa my z`ixw iabl sqep oecip d`ian `xnbdáø øîà̈©©
úBLøtúî ïépéwä ïéà ,àcñçmi`ad dpei ipa ipy e` mixez izy - ¦§¨¥©¦¦¦§¨§

,dlerl mdn dfi`e z`hgl mdn dfi` mirawp mpi` ,oaxwl,àlà¤¨
íéìòa úçé÷ìa Bàip` df ,mze` dpewy drya xne` milrady - ¦§¦©§¨¦

,z`hgl dfe dlerl gwelïäk úéiNòa Bàmilrad yxit `l m` - §£¦©Ÿ¥
m` la` .daxwdd onfa my mdilr raew odkd ,dgiwld zrya
oi` okn xg`l `xw m` s` ,dgiwl zrya my milrad `xw `l
.daxwdd zrya xg` my mdl `exwl odkd lekie ,jka mirawp

:`xnbd zxxan,àcñç áøc déîòè éàî ,éMà øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©©¦©©£¥§©¦§¨
.mziiyra e` mzgiwla `l` mirawp mipiwd oi`yáéúëciabl ¦§¦

zclei oaxw(g ai `xwie),äç÷ìå'cg` dpFi ipA ipW F` mixz iYW §¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨¤¨
'z`Hgl cg`e dlrl,z`hg myl mipiwd z` dpwzy ,epiide §Ÿ¨§¤¨§©¨

xn`p daf oaxwa odkd ziiyr iable .dler myle(l eh my),äNòå'§¨¨
eziiyray ,epiide ,'dlr cg`d z`e z`Hg cg`d z` odMd mzŸ̀¨©Ÿ¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨Ÿ¨
oi`y ,cnlp el` miweqtne .dler myle z`hg myl mrawi

`l` mirawp mipiwd.äiNòa Bà ,äçé÷ìa Bà¦§¦¨§©¦¨
:`cqg ax ixaca dpc `xnbdéáéúéîdnn daiyid ipa eywd - ¥¦¥

mixetikd mei ixiry iabl xn`p ,`ziixaa epipyy(h fh `xwie),
'dl lxFBd eilr dlr xW` xirVd z` oxd` aixwde'eäNòå §¦§¦©£Ÿ¤©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©§¨¨

.'úàhçziilry cnlp weqtd oeylneìøBbä,itlwdnäNBò- ©¨©¨¤
l xiryd z` raewïéàå ,úàhçz`ixwúøàáîå .úàhç äNBò íMä ©¨§¥©¥¨©¨

:àúééøáämeyn `ed ,ok cenll weqt jixvy dnìBëiLziid ¤¨
,xnelàeä ïéc àìäå,xnege lwa cenll yi ixde -íB÷îa äîe ©£Ÿ¦©§¨

ìøBbä Lcé÷ àlLcg`e dlerl cg` mi`ad zepaxw x`ya dne - ¤Ÿ¦¥©¨
z`hgl dfi`e dlerl didi mdn dfi` lxeb dyr m`y ,z`hgl

hgl mdn dfi` yxit m` ,mewn lkn ,jka erawp `ldfi`e z`
,dlerlíMä Lcé÷mei ixirya ,ok m` .zepyl leki epi` aeye ¦¥©¥

`edy mixetikdìøBbä LcwL íB÷î,mixiryd zeny z` rawe ¨¤¦¥©¨
øîBì ãeîìz .íMä Lc÷iL ïéc Bðéàaezkd epcnln jkl -eäNòå' ¥¦¤§©¥©¥©§©§¨¨

,'úàhçziilr wxy ,jkn cenll yieïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä ©¨©¨¨©¨§¥
z`ixwáø éøáã ìò åæ àúééøáî úåù÷äì ùéå .úàhç äNBò íMä©¥¨©¨

àëä àäå :àãñç,mixiry iabl `ziixaa o`k ixde -clxebd zry §¨¨¨§
äçé÷ì úòL åàì,lenz` epwp xak ixdy ,`idäéiNò úòL åàìå ¨§©§¦¨§¨§©£¦¨

,àéäxtd zhigy xg`l cr igd xiryd z` miaixwn oi` ixdy ¦
,enc z`fdeéðz÷åxnege lwa cenll mewn didy `ziixaaòá÷c §¨¨¥§¨©

`ly mb my z`ixw dliren zepaxw x`yay gkene ,myd z`ixw
.diyr e` dgiwl zrya

:`xnbd zayiin,àáø øîàmyd z`ixwy cenll `pzd zpeek oi` ¨©¨¨

ipya my z`ixw lirezy `l` ,lxebd ziiyr onfa lirez
e ,oziiyr e` ozgiwl zrya mb mixirydøîà÷ éëäe ,`pzdäî ¨¦¨¨©©

úòLa eléôàå äçé÷ì úòLa eléôàå ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa§¨¤Ÿ¦¥©¨©£¦¦§©§¦¨©£¦¦§©
,äéiNòok it lr s` ,zepaxw x`ya epiideäçé÷ì úòLa íMä Lcé÷ £¦¨¦¥©¥¦§©§¦¨

,äéiNò úòLáea ,ok m`äçé÷ì úòLa àlL ìøBbä LcéwL íB÷î ¦§©£¦¨¨¤¦¥©¨¤Ÿ¦§©§¦¨
,äéiNò úòLa àlLå,mixiryd ipya epiideíMä Lc÷iL ïéc Bðéà §¤Ÿ¦§©£¦¨¥¦¤§©¥©¥

,'úàhç eäNòå' øîBì ãeîìz .äéiNò úòLáe äçé÷ì úòLa,cnll ¦§©§¦¨¦§©£¦¨©§©§¨¨©¨
ziilr wxyïéàå úàhç äNBò ìøBbäz`ixwíMädgiwl zrya ©¨¤©¨§¥©¥

diiyr e`.úàhç äNBò¨©¨
:`cqg ax lr zeywdl ztqep `ziixa d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

,Lc÷î ànèîdidyéðòipr oaxwa aiigzde ycwnl qpkpy drya §©¥¦§¨¨¦
hgl cg`e dlerl cg` dpei ipa ipy e` mixez izy `edy,z`

Bpé÷ì úBòî Léøôäå,epickøéLòäåeaeig dpzyde yixtdy xg`l §¦§¦¨§¦§¤¡¦
,xiyr oick dnda oaxwlCk øçàå,yixtdy zernd z` wlig §©©¨

eøîàzernå ,Búàhçì elàzern,BúìBòì elàzepaxw `ian epi` ¨©¥§©¨§¥§¨
`l` ,xiyr oaxwa aiiegn xaky oeik el`éñBîózernd lr ¦

z`hgl yixtdyBúáBç àéáîe,z`hg znda -Búàhç éîcî- ¥¦¨¦§¥©¨
,siqeny dn mr serd z`hgl yixtdy zerndnéñBî ïéàåó §¥¦

BúìBò éîcî BúáBç àéáîeoeik ,serd zlerl yixtdy zerndn - ¥¦¨¦§¥¨
:`xnbd dywne .z`hgl mzepyl leki epi`y,àëä àäåyxtny §¨¨¨

drya dlerl el`e z`hgl zern el`äçé÷ì úòL åàìc,`id §¨§©§¦¨
el` yxit `l onfd eze`ae ,xiyrdy mcew myixtd xak ixdy

,dlerl el`e z`hgl,àéä äéiNò úòL åàìåcin aixwn epi` ixdy §¨§©£¦¨¦
,z`hgl dnda zepwl cner `l`z÷åéð,`ziixaaòá÷cezxin`a §¨¨¥§¨©

`ly dfe .z`hgl el`e dlerl zern el` zernd zwelg zrya
e` dgiwl zrya wx ziyrp myd zriawy xn`y ,`cqg axk

.diiyr
:`xnbd zayiinàøañúå ,úLL áø øîàdz` xeaq ike - ¨©©¥¤§¦§§¨

,dpnn zeywdl ozipe zyaeyn dpi` ef `ziixayéaø øîàäå§¨¨©©¦
øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBä éaø øîà øæòìàdndaa aiigd ¤§¨¨¨©©¦©§¨§©¥¦§¨¨¦

xary ,ez`hglàöé àì ,éðò ïaø÷ àéáäådf oi`y oeik ezaeg ici §¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨
.epaxw,àöé àìc ïåéëå,ok m`òá÷ éëéäezxin`a mirawp ji` - §¥¨§Ÿ¨¨¥¦¨©

aiiegn epi` xak ixde ,xiyrdy xg`l dlerl zerndn wlg
.dler oaxwaàlà,jgxk lrøîéîì Cì úéà éàîxnel jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©

,ef diyew uxzl ickaBúeiðòî øîà øákL,`ziixaa dibdl yi - ¤§¨¨©¥£¦
epiwl zern yixtdy ipr ycwn `nhn' qexblexn`eel`

jk xg`e ezlerl el`e ez`hglzwelgy ,epiide ,'eke 'xiyrd
z`hga aiig dide ipr didyk eyrp myd z`ixwe zernd

.exeaic lired jkle ,dleraeénð éëäyi ,myd z`ixw onf oiipra ¨¦©¦
epiwl zern yixtdy ipr ycwn `nhn' qexble `ziixaa dibdl

xn`ed zrya,epiide ,'eke 'ezlerl el`e ez`hgl el` dyxt
äLøôä úòMî øîà øákLmyd z`ixwe zernd zwelgy - ¤§¨¨©¦§©©§¨¨

meyne ,dgiwl zryk `idy zernd zyxtd zrya dzid mdilr
.zepyl leki epi` jk

:`xnbd dywnìezhiyøîàc ,äiLàé éaø øîà àbç éaøxiyry §©¦©¨¨©©¦Ÿ¦¨§¨©
ipr oaxw `iady,àöédlerl zernd zriaw dliren eixacle ¨¨

,ipr oaxwa `vei carica ixdy xiyrdy xg`l mb z`hgle
,zyaeyn `ziixad oi` `linne
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ezny in` cenr `n sc ± iyily wxt`nei
àøôéñ íúñzxeza `de .(`,et) oixcdpqa xn`w ikd .`id dcedi 'x mipdk zxez =

.aizk `xwie xtqa `xw `dc ,`id mipdkúåùøôúî ïéðé÷ä ïéàefi`e dlerl efi` Ð

df z`e dlerl gwel ip` df :xn` o`pwyk m` .'ek milra zgiwla e` `l` ,z`hgl

z`hgl.oziiyra ozepyl leki odkd oi` aey Ðdpiy m`e`l o`pwyk m`e .leqt Ð

[okin xg`l] my mdl `xwy it lr s` ,yxit

.ozepyl odkd lekie ,mdilr lg my oi` Ð

äùòå äç÷ìåizy dgwle" aizk zcleia Ð

cg`e dlerl cg` dpei ipa ipy e` mixez

odkd dyre" af iabe rxevna oke "z`hgl

zrya e` :`nl` "dler cg`e z`hg cg`

ipia la` ,oziiyr zrya e` ,oirawp dgiwl

.`l Ð ipia'åë àëä àäåo`k ipzwcn Ð

`we ,myd ycwiy oic epi` lxebd yciwy

lxeb yeciw zrya myd yeciwc dizrc `wlq

zry `le dgiwl zry `l epi`y ,xn`w

zry e`lc `kd `de :opiqxb ikd .diiyr

.rawc ipzwe ,`id diiyr zry e`le dgiwl

ùã÷î àîèî`ede ,`nh ycwnl qpkpd Ð

zelc ilce zelce zexiyr .cxeie dler oaxwa

,dl` lew zreaye ieha zreay lv` dxen`d

'ebe "rbz ik ytp e`" (d `xwie) aizk inp mzde

ycwn z`neha (`,f) zereaya dl opinwe`e

l` e` ycwnl qpkp `nhpy xg`y ,eiycwe

.miycwøéùòäå.zexiyra `iadl jixve Ð

êë øçàåel` :xn`e yxite ,zernd wleg Ð

oaxw oi`y ab lr s` .ezlerl el`e ez`hgl

oi`e ,xiyr oaxw `l` daeg eilr eiykr ipr

`ayk ,dnda z`hg [`l` dler] xiyr oaxwa

.`iaz xiyr oaxw :oic zia el exn`i ,oic zial

éñåîóezaeg `iane ,dnda inc cr ezian Ð

.z`hg my mdl `xwy mincn dndaïéàå
éñåîàéáîå ó,ezler incn dnda z`hg Ð

odl `xwy oyixtdy zernl ozepyl leki oi`y

.z`hg odn gwil ,dler myàëä àäåÐ

`le dgiwl `l ef oi`e ,yxit oyixtdy xg`lc

.diiyròá÷ã éðú÷åi`yx oi`e myd mdilr Ð

.ozepylàøáñúåxn`de ,`id `zvxzn jd Ð

'eke xfrl` 'xel ie`x ipr oaxw oi`c oeike Ð

ediilr dler my dil raw ikid ,carica elit`

xiyrdyn?.dler aiegn epi` ixdéàî àìà
øîéîì êì úéà,`yeayl `irain jgxk lr Ð

xg`e i`dc xninle,`ed yeaiy ,ipzwc jk

el` xn`e :ipzinl dil `irain ikd `l`

zryac .xiyrd jk xg`e ,dlerl el`e z`hgl

jgxk lrc oeike ,dil ifg oaxw ded orawy

`id `zyayndvxz ikd inp `cqg axl Ð

`nhn :`kd ipze .dyxtd zryn xn` xaky

xiyrd jk xg`e ,dlerl el`e z`hgl el` dyxtd zrya xn`e epiwl zern yixtdy ipr ycwn.zeterd zgiwl zryk zerna dyxtdc ,`iane siqen Ðàâç éáøìåxn`c Ð

carica oaxw i`d dil ifgc oeike ,`id `zvxzne ,yazyn `l `d meyne ,`vi ipr oaxw `iade xiyr ycwn `nhn.rawc ipzinl ivn Ð
éàî

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

íúñlke jixtc (`,ci) oiyecwc `nw wxta :wgvi epiaxl dniz Ð dcedi iax ipn `xtiq

`nrhe cr 'eke mixetkd mei iab `de ,xnege lw opiyxc `l dweg aizkc `kid

`xtiq mzq `de ?jixt i`n `zyde .xnege lw opiyxc ikd e`l `d Ð z`hg edyre aizkc

jixtc :ivewn oeyny epiax uxize !dlxbd` `niiw `l dweg dicicle ,dcedi iax

e`ived" wxta onwl "zg`"e "z`f" jixhvi`cn

mixac` dweg `niiw `lc ihernl (a,q) "el

opiyxcc dpin rny Ð uega oal icbaa miyrpd

`l i`c .dweg aizkc `kid elit` xnege lw

`l i` zxn` i`n .dipin wezyl Ð ikd `niz

`niiw dwegc `pin` ded "zg`"e "z`f" azk

dlxbd` inp `niiw dedc oeik ok m` Ð ilin lk`

`l i` jgxk lr `l` "edyre"n wezyl ok m`

ded dwegc ab lr s` `pin` ded "edyre" azk

lwn `akrn `l `din dlxbd ,ilin lk` `niiw

lw opiyxc dweg aizkc ab lr s` ,`nl` .xnege

`niiw ik elit`c :df uexiz lr dyw la` .xnege

`kid xnege lw opiyxc ded `le ,ilin lk` dweg

ihernl "edyre" azk `lc ibq `l ,dweg azkc

.lirl izyxitck ,lxebd ycwi `ly `nlra

jixhvi` ,ilin lk` "dweg" `niiw elit` :cere

.`id dcear e`l dlxbdc ,lxebl "edyre"

,dweg mzd hwp `weec e`lc iiepyl `plikie

ixz `xw dia `pzc `zi` `pixg` `aekirc

lke :jixt ikde .dweg enk iedc ,ipnif

`de ?xnege lw opiyxc `l `aekir azkc `kid

,dweg aizke lxeb aizkc mixetkd mei iab

`ki` dcedi iaxle dingp iaxl `aekir rnync

azkc `nrhe .`xw dia `pzc `pixg` `aekir

lw opiyxc ded ikd e`l `d Ð "edyre" `pngx

"dlr xy`" yexcl ie`x didy it lr s` ,xnege

oeyla azk `lc ab lr s` .`aekirl "dlr xy`"

mewn lkn ,`nlra mixac xetiq enk d`xpe ,ieev

gkn `akrnc xnel `xaq did dweg aizkc oeik

lw `z`c `l` "dlr xy`" ixz gkne dweg

dweg opinwe`e ,`xaq i`dn dil xwre xnege

opixn` "dlr xy`"e "dlr xy`"e ilin x`yl

dnai iab inp `kd .`ed `nlra mixac xetiq

`vzc xnege lw `nip `aekirl "dkk" aizkc

.ilin x`yl "dkk"c `aekire ,hba

àîèîzriny hwp `lc `d Ð 'eke ycwn

`zlin :xnel yi ,`yixa aizkc lew

.hwp ith `gikyc

éáøìåi`n `vi xn`c diy`i iax xn` `bg

edl zi` `nlr ileke Ð xninl `ki`

.'eke zeyxtzn oipiwd oi`c ,`cqg axc
i`de
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épî àøôéñ íúñ¯à÷å ,äãeäé éaøéðúìøBbä : §¨¦§¨©¦©¦§¨§¨¨¥©¨
:àîìà ,úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò¤©¨§¥©¥¤©¨©§¨
àì äìøâä øîàc ïàîc àzáeéz .àákòî äìøâä©§¨¨§©§¨§§¨§©§¨©©§¨¨¨

àúáeéz !àákòî.ïépéwä ïéà :àcñç áø øîà §©§¨§§¨¨©©¦§¨¥©¦¦
úéiNòa Bà íéìòa úçé÷ìa Bà àlà úBLøtúî¦§¨§¤¨¦§¦©§¨¦©£¦©
áøc àîòè éàî :éLà øa éîéL áø øîà .ïäkŸ¥¨©©¦¦©©¦©©§¨§©

àcñç¯äçé÷ìa Bà ,"äNòå" ,"äç÷ìå" áéúëc ¦§¨¦§¦§¨§¨§¨¨¦§¦¨
äéiNòa Bà"úàhç eäNòå" :éáéúéî .¯ìøBbä ©£¦¨¥¦¦§¨¨©¨©¨

,ìBëiL .úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò¤©¨§¥©¥¤©¨¤¨
ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa äîe :àeä ïéc àìäå©£Ÿ¦©¦§¤Ÿ¦¥©¨

¯ìøBbä LcéwL íB÷î ,íMä Lcé÷¯Bðéà ¦¥©¥§¤¦¥©¨¥
øîBì ãeîìz ?íMä Lc÷iL ïéc""úàhç eäNòå ¦¤§©¥©¥©§©§¨¨©¨

¯.úàhç äNBò íMä ïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä©¨¤©¨§¥©¥¤©¨
äéiNò úòL åàìå äçé÷ì úòL åàìc ,àëä àäå§¨¨¨§¨§©§¦¨§¨§©£¦¨

!òá÷c éðú÷å ,àéä¯äî :øîà÷ éëä àáø øîà ¦§¨¨¥§¨©¨©¨¨¨¦¨¨©©
,äçé÷ì úòLa eléôàå ,ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa¦§¤Ÿ¦¥©¨©£¦¦§©§¦¨
äçé÷ì úòLa íMä Lcé÷ äéiNò úòLa eléôàå©£¦¦§©£¦¨¦¥©¥¦§©§¦¨
úòLa àlL ìøBbä LcéwL íB÷î ,äéiNò úòLáe¦§©£¦¨§¤¦¥©¨¤Ÿ¦§©

äéiNò úòLa àlLå äçé÷ì¯Lc÷iL ïéc Bðéà §¦¨§¤Ÿ¦§©£¦¨¥¦¤§©¥
:øîBì ãeîìz ?äéiNò úòLáe äçé÷ì úòLa íMä©¥¦§©§¦¨¦§©£¦¨©§©

"úàhç eäNòå"¯íMä ïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä §¨¨©¨©¨¤©¨§¥©¥
Léøôäå éðò Lc÷î ànèî :òîL àz .úàhç äNBò¤©¨¨§©§©¥¦§¨¨¦§¦§¦
Búàhçì elà :øîà Ck øçàå ,øéLòäå ,Bpé÷ì úBòî̈§¦§¤¡¦§©©¨¨©¥§©¨

BúìBòì elàå¯éñBî,Búàhç éîcî BúáBç àéáîe ó §¥§¨¦¥¦¨¦§¥©¨
éñBî ïéàå,àëä àäå .BúìBò éîcî BúáBç àéáîe ó §¥¦¥¦¨¦§¥¨§¨¨¨

éðú÷å ,àéä äéiNò úòL åàìå äçé÷ì úòL åàìc§¨§©§¦¨§¨§©£¦¨¦§¨¨¥
!òá÷c¯éaø øîàäå ?àøañúå :úLL áø øîà §¨©¨©©¥¤§¦§§¨§¨¨©©¦

øéLò Lc÷î ànèî :àéòLBä éaø øîà øæòìà¤§¨¨¨©©¦©£¨§©¥¦§¨¨¦
éðò ïaø÷ àéáäå¯àöé àìc ïåéëå .àöé àì¯ §¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨§¥¨§Ÿ¨¨

éëéäøîéîì Cì úéà éàî àlà ?òá÷¯øákL ¥¦¨©¤¨©¦¨§¥©¤§¨
øîàBúeiðòîéîð àëä ,¯úòMî øîà øákL ¨©¥£¦¨¨©¦¤§¨¨©¦§©

,àöé :øîàc ,äiLàé éaø øîà àbç éaøìe .äLøôä©§¨¨§©¦©¨¨©©¦Ÿ¦¨§¨©¨¨
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ezny ina cenr `n sc ± iyily wxt`nei

øîéîì àëéà éàî.dil rawe ,`ed diiyr zry e`le ,dgiwl zrya e`l `kd `de Ð

øîàå ç÷ì êë øçàå àìà øîà êë øçàå àîéú àìi`pz icarc ,dlerl efe z`hgl ef Ð

.xn` jk xg`el ,gwl jk xg`e oia edl slgine ,dgky ici lr zg` daiz ixqgnc

ç÷ì ïðéëøôåedip i`n ez`hg incn dnda ezaeg `iane siqen ok m` Ð?epi` ixd

.serd gwl xaky ,zernäéì ÷éøôãe`ivene Ð

.dnda zernd on dpewe ezian siqene ,oilegl

óåòì ïåéãô ïéà àäåzegpn zkqna opz ikdc Ð

oi` zxy ilkde dpealde zeterd la` :(a,w)

.dndaa `l` xn`p `ly ,oeict mdlïåâë
úçà äãéøô [ç÷ìù]on gwl cg` lfeb Ð

oaf dler i` :`pz xn`w ikde ,zernc oixeavd

odilr siqene ,edpip z`hg iniiwc zern ipd Ð

.dacpl `lf` Ð oafc dler i`de ,ezaeg `iane

ïáæ úàèç éàipyd xeav zern erawed Ð

odilr siqen oi`e ,ef dgiwl ici lr dlerl

zler zernd on `ian `l` ,ezaeg odn `iane

`iai eziane ,zenz gwly z`hgde ,dacp

.dnda gwie zernòøåöî éðàùaizkc Ð

`le "rxevnd zxez didz z`f" (ci `xwie)

.zxg`éîð àùéø.xiyr oaxw `iady ipr Ð

àðîçø éáø àä íúälkl zg` dxez Ð

.xiyr oaxwa oi`vei olek ,oirxevndàéðúäåÐ

.`zegipaäðéî óìéðå.ycwn `nhl Ðìã íàå
àåä`iady xiyrc `ed rxevn ,`ed herin Ð

dler oaxw iaiig x`y la` ,`vi `l ipr oaxw

.`l Ð cxeieäðùîåçåìéù úéá ãâðëcbpk Ð

.ea ede`ivedy xryèçùðìå.`xnba yxtn Ð

àøîâéà÷ äøéù÷àcbpk oeyl el xyewc Ð

.ex`evéà÷ äãîòäà åàz`e :xn`w ikde Ð

cbpk cinrn dhigyl cnerd z`hgd xiry

.ezhigy zia mewnøéôùiaxrn `l ezc Ð

`le .ex`eva dfe ey`xa xeyw dfy ,iccd`

lye Ð oeyl odilr xeyw el`y ,mixg`a

.xeyw epi` mixg`úøîà éà àìàhgyple Ð

dcnrd`xiry zxiywc meyne ,i`wc `ed

dfa df eaxrzi `ly ,xn`w dicegl glzynd

glzyna `nlya .mixg`a `leaxrin `l Ð

xiyw `l i`de dia xiyw i`dc iniptd xiry

xiry axrin `l i`n` ipixg`a `l` ,dia

iniptd?xeyw oeyl oi` mixg`e inipt xiry `d

.mdilréúòîù úåðåùì éúùizy lr Ð

zg` ,mdipia welig izrny zixedf ly zepeyl

gwle" (hi xacna) da aezky ,dnec` dxt ly

e fx` ur odkd."zrlez ipye aef`äëéøö úçà
øåòéù.onwl yxtn dxeriye Ðïéà úçàå

øåòéù äëéøö.`edy lka dxiyky Ðéòáã
ä÷åìçdyer did dn :(`,fq) onwl opzck Ð

xiryd z` glyndeivg ,zixedf oeyl wleg Ð

.eipxw oia xyw eivge rlqa xywãáåë éòáÐ

aizkck ,xe`d wner jezl letze dciak `dzy

."dxtd ztxy jez l`" (my)àéä éàðúÐ

.oizrnya onwläùåò àåä ãöéëzkqna Ð

.dl opz (`i dpyn iyily wxt) dxtïëøåëÐ

.aef`e fx` urlïåùìä éøéùá]ixiy ipwzcn Ð

.[ez `ki`c llkn Ðïåùìä áðæádwexq Ð

ziyrpe ,wxqna.apf oink cg`d y`xl dxvw

úáäìù ïúèì÷ùztixy mezl eltp `le Ð

.xie`a eadadzp `l` ,dxtdùã÷îå:xnelk Ð

.yeciw dl ixw dxt dyrn lk .my ozepe

úçìå÷ásewf zadly cenr dilr yiy y` Ð

`iadl jixv .deab ayr ly glwk dlrnl

dxiyk oipg 'x xn`c `de .xg`y` ,zttkpa Ð

."jez l`" dia opixwe ,dzlgbl dkenqe dtetke dkenp zadlyyúçà äãåâàá ïìåë åéäéù."zrlez ipye aef`e fx` ur gwle" aizkc zg` zaa oigwlp ediy opirac Ðìù úçàå
òøåöî."aef`e zrlez ipye" inp dia aizkc Ðùøôì éì ïéàå.zipepia efi`e dphw efi`e dlecb efi` yxtl rcei ipi`e Ð
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éàäå`nw wxta xn`dc ,gafnd uiwl ,xn`w xeav zacpl e`l Ð dacpl `lf` dler

oeyld ,edin .xn`w cigi zacpl `l` ,serd zlera oiviwn oi`c (a,ai) zereayc

!xeav zacpl zexteyl epiid Ð dacpl opixn` `zkec lkac ,dacpl `lf` xn`wc ,dyw

dacpd ly zernd on dligzkl gwel oi`c epiid Ð serd zlera oiviwn oi`c `d :xnel yie

Ð `kd ik `linn inxzn i` la` ,uiwdl zeter

zler dil iziin `l i`n` :dyw la` .ea oiviwn

ipixd xn`y in" wxt xifpa opzc `idd ik ,cigi

xifpa dxcpy dy`d :(`,ck) "rnye xifp

cr ,'eke dlra dl xtde dznda z` dyixtde

eaxwi minlye dler axwz dlerd zenz z`hgd

dyixtd xakc oeik ,mzd ip`y :xnel yie !minly

`kd la` ,dnyl dl erawed Ð dizepaxw lk

ikdl ,el rawed `l Ð eizepaxw lk gwl `lc

:xn`w `kdc il d`xp inp i` .xeav zacpl `lf`

dler axwz xn`w `le ,dacpl `lf` `nzq

oi`e xaca `zewtp oi`y itl ,mzd xn`wck

dze`l jxev liaya d`ad serd zler oia welig

oiperh oi` ici`e ici`c ,xeav zacp d`a `idy

`le mikqp oerh oi` serc ,mikqp `le dkinq

cigi liaya d`a `idy dnda zler la` .dkinq

Ð miyp` oaxw `id m`e ,elyn mikqp dperh Ð

dikqp Ð xeav zacp d`a `idyke .dkinq oerh

odk did m`e ,dkinq oerh oi`e xeav lyn oiaixw

.cigi liaya d`a `idyk ely dxere dzcear Ð

dxere dzcear Ð xeav zacp d`ayk la`

el`e" wxta dxenza yxetn ikd .xnyn iyp`l

oiprl `zewtp `ki`c ab lr s`e .(a,k) "miycw

,ely epi`y xnyna elit` daixwny dzcear

xn`w Ð icin dipin `wtp `l odk oi` m`c oeik

.dacpl `lf` `nzq

ùìùxiry ly inp hwp `lc `d Ð zepeyl

ded `l `iddc meyn il d`xp ,iniptd

,llk xeriy dl ded `l Ð axrzi `ly ick `l`

.xeriy edl ded Ð jxev oda yic oeik ,ipd la`

m` rcil jxev ea did glzynd xiry ly dfe

.(` diryi) "epiali blyk" aizkck ,oiald
ik
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?øîéîì àkéà éàî¯,øîà Ck øçàå :àîéz àì ©¦¨§¥©¨¥¨§©©¨¨©
.øîàå ç÷ì Ck øçàå :àîéà àlà¯éñBî ç÷ìó ¤¨¥¨§©©¨¨©§¨©¨©¦

eäéð éàî BúáBç àéáîe¯ïéà àäå ,déì ÷éøôc ¥¦¨©¦§¨¥¥§¨¥
!óBòì ïBéãt¯äãéøt ç÷lL ïBâk :àtt áø øîà ¦§¨¨©©©¨§¤¨©§¦¨

ïáæ äìBò éà .úçà¯éñBîéîcî BúáBç àéáîe ó ©©¦¨§©¦¥¦¨¦§¥
ïáæ úàhç éà .äáãðì àìæà äìBò éàäå ,Búàhç©¨§©¨¨§¨¦§¨¨¦©¨§©

¯éñBî ïéàéàäå ,BúìBò éîcî BúáBç àéáîe ó ¥¦¥¦¨¦§¥¨§©
øîà øæòìà éaø øîà àôeb .äúéîì àìæà úàhç©¨¨§¨§¦¨¨¨©©¦¤§¨¨¨©

ànèî :àéòLBä éaøLc÷îéðò ïaø÷ àéáäå øéLò ©¦©£¨§©¥¦§¨¨¦§¥¦¨§©¨¦
¯.àöé :àéòLBä éaø øîà àbç éaøå ,àöé àìŸ¨¨§©¦©¨¨©©¦©£¨¨¨

øéLò ïaø÷ àéáäL éðò òøBöî :éáéúéî¯,àöé ¥¦¦§¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦¨¨
éðò ïaø÷ àéáäL øéLò¯!àöé àì¯íúä éðàL ¨¦¤¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨¨¥¨¨

."úàæ" áéúëc¯!éîð àLéø éëä éà¯éaø àä ¦§¦Ÿ¦¨¦¥¨©¦¨©¦
"úøBz" :àéðúäå ."úøBz" àðîçø¯òøBöî úBaøì ©£¨¨©§¨©§¨©§©§¨

àéáäL øéLò eléôà ìBëé ,øéLò ïaø÷ àéáäL éðò̈¦¤¥¦¨§©¨¦¨£¦¨¦¤¥¦
éðò ïaø÷¯."úàæ" øîBì ãeîìz¯dpéî óìéðå!¯ ¨§©¨¦©§©Ÿ§¥©¦¨

."àeä ìc íàå" àðîçø èòéîäðùîì øL÷ìL ïBL ¦¥©£¨¨§¦©¨©¨¤
úéa ãâðk Bãéîòäå ,çlzLnä øéòN Làøa úéøBäæ§¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦§¤¤¥
Bøt ìöà Bì àa .BúèéçL úéa ãâðk èçLpìå ,BçeléL¦§©¦§¨§¤¤¥§¦¨¨¥¤¨

ézL CîBñå ,äiðL:øîBà äéä Cëå .äcåúîe åéìò åéãé §¦¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥
ézòLt éúéåò] (ézòLôe éúéåò éúàèç) !íMä àpà̈¨©¥¨¨¦¨¦¦¨©§¦¨¦¦¨©§¦

éðôì [éúàèçéðà Eàpà .ELBã÷ íò ïøäà éðáe ,éúéáe ¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤¨¨
éúéåòL íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtk !íMä©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨¦¦

éðôì éúàèçLå ézòLtLåíò ïøäà éðáe éúéáe éðà E §¤¨©§¦§¤¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©
äfä íBiá ék" Ecáò äLî úøBúa áeúkk !ELBã÷§¤©¨§©¤©§¤¦©©¤

éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëéä' §©¥£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥
ïäå ."eøäèz.ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa :åéøçà ïéðBò"èçLpìå" :eäì àéòaéà ¦§¨§¥¦©£¨¨¥§©§§¨¨¤¦©£¨§§©¦§¨

ì øL÷ :óñBé áø éðúc ,òîL àz ?éà÷ äãîòäà Bà éà÷ äøéLwàLàøa úéøBäæ ìL ïBL ©§¦¨¨¥©©£¨¨¨¥¨§©§¨¥©¥¨©¨¤§¦§Ÿ
àlL BúèéçL úéa ãâðk èçLpìå ,BçeléL úéa ãâðk Bãéîòäå çlzLnä øéòNáøòúé ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦§¤¤¥¦§©¦§¨§¤¤¥§¦¨¤Ÿ¦§¨¥

éà÷ äøéLwà àîìLa zøîà éà .íéøçàa áøòúé àìå ,äæa äæ¯zøîà éà àlà ,øétL ¤¨¤§Ÿ¦§¨¥©£¥¦¦¨§©§¦§¨¨©§¦¨¨¥©¦¤¨¦¨§©§
éà÷ äãîòäà¯déa øéè÷ àì éàäå déa øéè÷ éàäc ,áøòéî àì déøáçác éäð¯éðéøçàa ©©£¨¨¨¥§¦¦§©§¥¨¦£©§©¨¥¥§©¨¨¥¥§©£¦¥

dpéî òîL åàì àlà !áøòéî úäéî¯ézL :÷çöé éaø øîà .dpéî òîL ,éà÷ äøéLwà ¦©¦£©¤¨¨§©¦¨©§¦¨¨¥§©¦¨¨©©¦¦§¨§¥
ìúçàå ,øeòéL äëéøö úçà .çlzLnä øéòN ìL úçàå äøt ìL úçà ,ézòîL úBðBL §¨©§¦©©¤¨¨§©©¤¨¦©¦§©¥©©©§¦¨¦§©©

:óñBé áø øîà .eäéépéî éä àðòãé àìå ,øeòéL äëéøö dðéàéæçéðçlzLnä øéòN ìL ;ïðà ¥¨§¦¨¦§¨¨©§¨¥¦©§¨©©¥¥£¥£©¤¨¦©¦§©¥©
éòácäweìç¯éòa àìc äøt ìLå ,øeòéL éòaäweìç¯é÷úî .øeòéL éòa àìdì ó §¨¥£¨¨¥¦§¤¨¨§¨¨¥£¨¨¨¥¦©§¦¨

!ãáBk éòa éîð äøôc :àîç øa éîø¯ãáBk :àáø déì øîà¯àì äøôãe .àéä éàpz ¨¦©¨¨§¨¨©¦¨¥¤¨©¥¨¨¤©¨¥¦§¨¨¨
?äweìç éòaäéáéúéàì éøéLa ïëøBk ,äNBò àeä ãöék :ééaà!ïBL¯ì áðæa :àîéà.ïBL ¨¥£¨¥¦¥©©¥¥©¤§¨¦§¨¥¨¥¨¦§©¨

ïúèìwL úòìBz éðLe ,æøà õò :áø øîà ïéðç éaø øîàúáäìL¯.äøLk¯:éáéúéî ¨©©¦¨¦¨©©¥¤¤§¦©©¤§¨¨©©§¤¤§¥¨¥¦¦
lä áäáäúðïBL¯ì àéáî!Lc÷îe øçà ïBL¯ïàk ;àéL÷ àì :éiaà øîà¯,úçìB÷a ¦§©§¥©¨¥¦¨©¥§©¥¨©©©¥¨©§¨¨§©©

ïàk¯.úôtëða¯ãáBk :øîBà àáø¯ïlek eéäiL éãk ,ïëøBk änì :àéðúc ;àéä éàpz ¨§¦§¤¤¨¨¥¤©¨¥¦§©§¨¨¨§¨§¥¤¦§¨
eìtéå ,ãáBk ïäa àäiL éãk :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác ,úçà äãeâàa©£¨©©¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¥¤§¥¨¤¤§¦§

ìL :ïðçBé éaø øîà éîéc áø àúà ék .äøtä úôéøN CBúìì LìL úçà ,ézòîL úBðBL §§¥©©¨¨¦£¨©¦¦¨©©¦¨¨¨§¨©§¦©©¤
ì÷Lî úçàå ,æeæ äøNò ì÷Lî úçà .òøBöî ìL úçàå ,çlzLnä øéòN ìL úçàå ,äøẗ¨§©©¤¨¦©¦§©¥©§©©¤§¨©©¦§©£¨¨§©©¦§©
:ïúðBé éaøc déîMî dLøét ïéáø àúà ék .Løôì éì ïéàå ,ì÷L ì÷Lî úçàå ,íéòìñ éðL§¥§¨¦§©©¦§©¤¤§¥¦§¨¥¦£¨¨¦¥§¨¦§¥§©¦¨¨
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יומא. פרק רביעי - טרף בקלפי דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc `nei(iying meil)

,øîéîì àkéà éàîe` dgiwl zrya `ly dzid myd z`ixw ixd ©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .diiyràîéz àì`ziixaa,'øîà Ck øçàå' Ÿ¥¨§©©¨¨©

,dyxtdd xg`l my `xwy'øîàå ç÷ì Ck øçàå' ,àîéà àlà- ¤¨¥¨§©©¨¨©§¨©
m`pwyke ,ezeipra yixtdy zerna mixez dpw xiyrdy xg`

.my mdl `xw
xaky xaecn m` :`xnbd dywn,ç÷ìxn`py dn ok m` ¨©

`ziixaaéñBî'BúáBç àéáîe ó,'ez`hg incneäéð éàîedn - ¦¥¦¨©¦
m`e .dnda z`hg mda dpewe serd z`hg inc lr siqeny ote`d

ote`a xaecndéì ÷éøôcoilegl e`ivene serd z` dcety - §¨¦¥
,dyw ,mincd lr siqene,óBòì ïBéãt ïéà àäåzegpna x`eank(:w). §¨¥¦§§

:`xnbd zvxznç÷lL ïBâk ,àtt áø øîàmincdn ivgaäãéøt ¨©©¨¨§¤¨©§¥¨
úçàsqkd x`y rawp ezgiwlae ,z`hgl e` dlerl ,cg` lfeb - ©©

,yxtl yi jke .zepaxwd izy zgiwl zryk df ixde ,ipyd aeigl
éàmylïáæ äìBò,z`hgl rawp sqkd x`y ,serd z` dpw - ¦¨¨©

eéñBîóx`ypd sqkd lréàäå ,Búàhç éîcî BúáBç àéáîesere - ¦¥¦¨¦§¥©¨§©
l dpwy dfäáãðì àìæà ,äìBòepi` ixdy ,dacp zlerk axw - ¨©§¨¦§¨¨

e .dlera cer aiigéàl,ïáæ úàhçjkle ,dlerl rawp sqkd x`y ¦©¨¨©
éñBî ïéà,BúìBò éîcî BúáBç àéáîe ó,z`hg miyrp mpi` ixdy ¥¦¥¦¨¦§¥¨

,z`hgl dnda gwi xg` sqkae dacp zler mda `iai `l`éàäå§©
úàhçserd,äúéîì àìæàdaixw z`hg oi`e oeict dl oi`y itl ©¨©§¨§¦¨

.dacpa
:ipr oaxw `iady xiyra oecl zxfeg `xnbdéaø øîà ,àôeb¨¨©©¦

øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBä éaø øîà øæòìà,dnda z`hg aiigy ¤§¨¨¨©©¦©§¨§©¥¦§¨¨¦
éðò ïaø÷ àéáäå,dpei ipa e` mixez -àöé àì.ezaeg iciàbç éaøå §¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨§©¦©¨

øîàmya.àöé ,àéòLBä éaø ¨©©¦©§¨¨¨
:`bg iax lr `xnbd dywn,éáéúéîmirbp zkqna epipy(a"in c"it), ¥¦¥

éðò òøBöîdlerl dpei ipa e` mixez ipye my`l yaka epicy §¨¨¦
,z`hgeéLò ïaø÷ àéáäLø,dyake miyak ipy -.àöéj`øéLò ¤¥¦¨§©¨¦¨¨¨¦

.àöé àì ,éðò ïaø÷ àéáäL.ipr oaxwa `vei epi` xiyry ,gken ¤¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨
:`xnbd zvxzníúä éðàL,rxevnaáéúëc(a ci `xwie)úàæ'didY ©¦¨¨¦§¦Ÿ¦§¤

.epaxwa `l` `vei epi`y ,cnll ,'rxvOd zxFY:àøîâä äù÷î ©©§Ÿ¨
,éëä éàa,énð àLéø:`xnbd zvxzn .xiyr oaxwa ipr `vi `ly ¦¨¦¥¨©¦¥

'úøBz' àðîçø éaø àäweqtdn daxzp -(my)zxFY didY z`f' ¨©¥©£¨¨©Ÿ¦§¤©
ok dgikene .mirxevnd lkl lireny cg` oaxw yiy ,'rxvOd©§Ÿ¨

:`xnbdàéðúäådidY z`f' ,`ziixaa -úøBz,'rxvOdúBaøì §¨©§¨Ÿ¦§¤©©§Ÿ¨§©
øéLò ïaø÷ àéáäL éðò òøBöî.`viyìBëé,xnel iziidøéLò eléôà §¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦¨£¦¨¦

éðò ïaø÷ àéáäL,`vi,'úàæ' øîBì ãeîìzoaxwa wx `vei xiyry ¤¥¦¨§©¨¦©§©Ÿ
:`xnbd zl`ey .el ie`xddpéî óìéðå`nhnl rxevnn cnlp - §¥©¦¨

y oeik :`xnbd daiyn .ipr oaxwa `vei epi` xiyry ,ycwnèòéî¦¥
àðîçøoeyla rxevna,'àeä ìc íàå'wxy ,'`ed'n cenll yi ©£¨¨§¦©

oaxw iaeig x`ya `l la` ,ipr oaxwa `vei epi` xiyr rxevna
.cxeie dler

äðùî
lr ipyd iecieae ,dlxbdd xg`l mixiryd oica zwqer dpynd

:xtdøL÷lecbd odkdìúéøBäæ ìL ïBL,mec` rava xnv -Làøa ¨©¨¤§¦§Ÿ
dBãéîòäå ,çlzLnä øéòNdxfraBçeléL úéa ãâðkxryd len - ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦§¤¤¥¦

.lf`frl glyp ekxcy ,igxfndìåd xiryúéa ãâðk èçLp §©¦§¨§¤¤¥
.BúèéçL§¦¨

,okn xg`lBì àalecbd odkdBøt ìöàaåéãé ézL CîBñå ,äiðL ¨¥¤¨§¦¨§¥§¥¨¨
øîBà äéä Cëå ,äãåúîe åéìò.eiecieaéúéåò éúàèç) íMä àpà ¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥

éðôì [éúàèç ézòLt éúéåò] (éúòùôåíò ïøäà éðáe éúéáe éðà E ¨¦¦¨©§¦¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©
éúéåòL ,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtk ,íMä àpà .ELBã÷§¤¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨¦¦

éðôì éúàèçLå ézòLtLåáeúkk .ELBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðà E §¤¨©§¦§¤¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤©¨
Ecáò äLî úøBúa(l fh `xwie),øäèì íëéìò øtëé äfä íBia ék' §©Ÿ¤©§¤¦©©¤§©¥£¥¤§©¥

ïäå ,'eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç ìkî íëúà,dxfra micnerd - ¤§¤¦¨©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨§¥
åéøçà ïéðBò,myd zxkfd zryaíìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa ¦©£¨¨¥§©§§¨

.ãòå̈¤

àøîâ
,eäì àéòaéàepipyy dnèçLpìå','ezhigy zia cbpkäøéLwà ¦©§¨§§©¦§¨©§¦¨

glzynd xiry y`xayéà÷cbpk mixyew hgypl s`y ,xn`p - ¨¥
,ex`eva xnelk ,ezhigy ziaäãîòäà Bàglzynd xiry ly ©©£¨¨

,éà÷.ezhigy mewn cbpk micinrn eid hgypd z` s`y ¨¥
:`xnbd dgikenì øL÷ ,óñBé áø éðúc ,òîL àzúéøBäæ ìL ïBL ¨§©§¨¥©¥¨©¨¤§¦

úéa ãâðk èçLpìå ,BçeléL úéa ãâðk Bãéîòäå çlzLnä øéòN Làøa§Ÿ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦§¤¤¥¦§©¦§¨§¤¤¥
,BúèéçLickaäæa äæ áøòúé àlL,glzyna hgypd -áøòúé àìå §¦¨¤Ÿ¦§¨¥¤¨¤§Ÿ¦§¨¥

mdn cg`.íéøçàa§£¥¦
:`xnbd zwiicneøétL ,éà÷ äøéLwà àîìLa zøîà éàdn oaen - ¦¨§©§¦§¨¨©§¦¨¨¥©¦
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קמז
ezny ina cenr `n sc ± iyily wxt`nei

øîéîì àëéà éàî.dil rawe ,`ed diiyr zry e`le ,dgiwl zrya e`l `kd `de Ð

øîàå ç÷ì êë øçàå àìà øîà êë øçàå àîéú àìi`pz icarc ,dlerl efe z`hgl ef Ð

.xn` jk xg`el ,gwl jk xg`e oia edl slgine ,dgky ici lr zg` daiz ixqgnc

ç÷ì ïðéëøôåedip i`n ez`hg incn dnda ezaeg `iane siqen ok m` Ð?epi` ixd

.serd gwl xaky ,zernäéì ÷éøôãe`ivene Ð

.dnda zernd on dpewe ezian siqene ,oilegl

óåòì ïåéãô ïéà àäåzegpn zkqna opz ikdc Ð

oi` zxy ilkde dpealde zeterd la` :(a,w)

.dndaa `l` xn`p `ly ,oeict mdlïåâë
úçà äãéøô [ç÷ìù]on gwl cg` lfeb Ð

oaf dler i` :`pz xn`w ikde ,zernc oixeavd

odilr siqene ,edpip z`hg iniiwc zern ipd Ð

.dacpl `lf` Ð oafc dler i`de ,ezaeg `iane

ïáæ úàèç éàipyd xeav zern erawed Ð

odilr siqen oi`e ,ef dgiwl ici lr dlerl

zler zernd on `ian `l` ,ezaeg odn `iane

`iai eziane ,zenz gwly z`hgde ,dacp

.dnda gwie zernòøåöî éðàùaizkc Ð

`le "rxevnd zxez didz z`f" (ci `xwie)

.zxg`éîð àùéø.xiyr oaxw `iady ipr Ð

àðîçø éáø àä íúälkl zg` dxez Ð

.xiyr oaxwa oi`vei olek ,oirxevndàéðúäåÐ

.`zegipaäðéî óìéðå.ycwn `nhl Ðìã íàå
àåä`iady xiyrc `ed rxevn ,`ed herin Ð

dler oaxw iaiig x`y la` ,`vi `l ipr oaxw

.`l Ð cxeieäðùîåçåìéù úéá ãâðëcbpk Ð

.ea ede`ivedy xryèçùðìå.`xnba yxtn Ð

àøîâéà÷ äøéù÷àcbpk oeyl el xyewc Ð

.ex`evéà÷ äãîòäà åàz`e :xn`w ikde Ð

cbpk cinrn dhigyl cnerd z`hgd xiry

.ezhigy zia mewnøéôùiaxrn `l ezc Ð

`le .ex`eva dfe ey`xa xeyw dfy ,iccd`

lye Ð oeyl odilr xeyw el`y ,mixg`a

.xeyw epi` mixg`úøîà éà àìàhgyple Ð

dcnrd`xiry zxiywc meyne ,i`wc `ed

dfa df eaxrzi `ly ,xn`w dicegl glzynd

glzyna `nlya .mixg`a `leaxrin `l Ð

xiyw `l i`de dia xiyw i`dc iniptd xiry

xiry axrin `l i`n` ipixg`a `l` ,dia

iniptd?xeyw oeyl oi` mixg`e inipt xiry `d

.mdilréúòîù úåðåùì éúùizy lr Ð

zg` ,mdipia welig izrny zixedf ly zepeyl

gwle" (hi xacna) da aezky ,dnec` dxt ly

e fx` ur odkd."zrlez ipye aef`äëéøö úçà
øåòéù.onwl yxtn dxeriye Ðïéà úçàå

øåòéù äëéøö.`edy lka dxiyky Ðéòáã
ä÷åìçdyer did dn :(`,fq) onwl opzck Ð

xiryd z` glyndeivg ,zixedf oeyl wleg Ð

.eipxw oia xyw eivge rlqa xywãáåë éòáÐ

aizkck ,xe`d wner jezl letze dciak `dzy

."dxtd ztxy jez l`" (my)àéä éàðúÐ

.oizrnya onwläùåò àåä ãöéëzkqna Ð

.dl opz (`i dpyn iyily wxt) dxtïëøåëÐ

.aef`e fx` urlïåùìä éøéùá]ixiy ipwzcn Ð

.[ez `ki`c llkn Ðïåùìä áðæádwexq Ð

ziyrpe ,wxqna.apf oink cg`d y`xl dxvw

úáäìù ïúèì÷ùztixy mezl eltp `le Ð

.xie`a eadadzp `l` ,dxtdùã÷îå:xnelk Ð

.yeciw dl ixw dxt dyrn lk .my ozepe

úçìå÷ásewf zadly cenr dilr yiy y` Ð

`iadl jixv .deab ayr ly glwk dlrnl

dxiyk oipg 'x xn`c `de .xg`y` ,zttkpa Ð

."jez l`" dia opixwe ,dzlgbl dkenqe dtetke dkenp zadlyyúçà äãåâàá ïìåë åéäéù."zrlez ipye aef`e fx` ur gwle" aizkc zg` zaa oigwlp ediy opirac Ðìù úçàå
òøåöî."aef`e zrlez ipye" inp dia aizkc Ðùøôì éì ïéàå.zipepia efi`e dphw efi`e dlecb efi` yxtl rcei ipi`e Ð
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éàäå`nw wxta xn`dc ,gafnd uiwl ,xn`w xeav zacpl e`l Ð dacpl `lf` dler

oeyld ,edin .xn`w cigi zacpl `l` ,serd zlera oiviwn oi`c (a,ai) zereayc

!xeav zacpl zexteyl epiid Ð dacpl opixn` `zkec lkac ,dacpl `lf` xn`wc ,dyw

dacpd ly zernd on dligzkl gwel oi`c epiid Ð serd zlera oiviwn oi`c `d :xnel yie

Ð `kd ik `linn inxzn i` la` ,uiwdl zeter

zler dil iziin `l i`n` :dyw la` .ea oiviwn

ipixd xn`y in" wxt xifpa opzc `idd ik ,cigi

xifpa dxcpy dy`d :(`,ck) "rnye xifp

cr ,'eke dlra dl xtde dznda z` dyixtde

eaxwi minlye dler axwz dlerd zenz z`hgd

dyixtd xakc oeik ,mzd ip`y :xnel yie !minly

`kd la` ,dnyl dl erawed Ð dizepaxw lk

ikdl ,el rawed `l Ð eizepaxw lk gwl `lc

:xn`w `kdc il d`xp inp i` .xeav zacpl `lf`

dler axwz xn`w `le ,dacpl `lf` `nzq

oi`e xaca `zewtp oi`y itl ,mzd xn`wck

dze`l jxev liaya d`ad serd zler oia welig

oiperh oi` ici`e ici`c ,xeav zacp d`a `idy

`le mikqp oerh oi` serc ,mikqp `le dkinq

cigi liaya d`a `idy dnda zler la` .dkinq

Ð miyp` oaxw `id m`e ,elyn mikqp dperh Ð

dikqp Ð xeav zacp d`a `idyke .dkinq oerh

odk did m`e ,dkinq oerh oi`e xeav lyn oiaixw

.cigi liaya d`a `idyk ely dxere dzcear Ð

dxere dzcear Ð xeav zacp d`ayk la`

el`e" wxta dxenza yxetn ikd .xnyn iyp`l

oiprl `zewtp `ki`c ab lr s`e .(a,k) "miycw

,ely epi`y xnyna elit` daixwny dzcear

xn`w Ð icin dipin `wtp `l odk oi` m`c oeik

.dacpl `lf` `nzq

ùìùxiry ly inp hwp `lc `d Ð zepeyl

ded `l `iddc meyn il d`xp ,iniptd

,llk xeriy dl ded `l Ð axrzi `ly ick `l`

.xeriy edl ded Ð jxev oda yic oeik ,ipd la`

m` rcil jxev ea did glzynd xiry ly dfe

.(` diryi) "epiali blyk" aizkck ,oiald
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zvxzn .xf zhigy leqtl oi`e ,dhigy lr xn`p `l 'dweg'y

:`xnbdàéä úéaä ÷ãa éLã÷c ,äøt éðàL,sebd zyecw da oi` - ©¦¨¨§¨§¥¤¤©©¦¦
,jk meyne .mizifd xda dzhigy ixdy ,cala minc zyecw `l`

lx`yl dhigy oia wlgl oi`e ,'dcear' my oi` diyrn lk

dpi`y dhigy oia wlgl yi ,exta la` .'dweg' oica zeceard
miaygpy miyrnd x`yl ,'dweg' da xn`p `le dcear

.'dweg' mda xn`pe 'dcear'k
:`xnbd dywn,àeä ïëc ìk åàìå,sebd zyecw ea yiy exta m` §¨¨§¥

dnec` dxty oky lk ,xfa dxiyke dhigyd lr 'dweg' xn`p `l
zvxzn .dzhigya 'dweg' xn`p `l ,minc zyecw `l` da oi`y

:`xnbd,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà`ed dxt oicäåäc éãéî ¨©©¥¨§¥§©¦¦¦¦©£¨
íéòâð úBàønà,mirbp ze`xna epivny xack -,àéä äãBáò åàìc ©©§§¨¦§¨£¨¦

åok it lr s`äpeäk àéòaxn`py enk ,xdhle `nhl(ai bi `xwie) §¨£¨§¨
dpi`y it lr s` ,dxta oicd `ede .'ebe 'odMd oxd` l` `aEde'§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥

.diyrn lkl odk dkixv ,dcear
:`xnbd zl`ey .l`eny zhiya oecl zxfeg `xnbdìåìàeîL §¦§¥

øîàca xf zhigyyBøt àðL éàî ,äìeñt Bøtmeyn ,leqty §¨©¨§¨©§¨¨
,'äweç'å 'ïøäà' áéúëca ixd,énð äøtc ,leqtl yiáéúk àäda ¦§¦©£Ÿ§¨¨¨©¦¨§¦

.'äweç'å 'øæòìà':`xnbd daiyníúä éðàL,dxtaáéúëcxacna) ¤§¨¨§¨©¦¨¨¦§¦
(b hi,'åéðôì dúà èçLå'envr xfrl` oi`y weqtd oeyln rnyne §¨©Ÿ¨§¨¨

`l` ,hgey.äàBø øæòìàå èçBL øæ àäiL¤§¥¨¥§¤§¨¨¤
:`xnbd zl`eyáøådn ,dnec` dxta zlqet xf zhigyy xaeqy §©

,yxec ax :`xnbd daiyn .'eiptl'n yxec `edBzòc çéqé àlL¤Ÿ©¦©©§
äpnî.dzxinyn - ¦¤¨

:`xnbd zl`eyìàeîLedf oic ,hegyl xyk xfy 'eiptl'n cnly §¥
déì àðî ,Bzòc çéqé àlL.ecnel `ed oipn -:`xnbd daiynà÷ôð ¤Ÿ©¦©©§§¨¥©§¨

déìdf oic cnel `ed -îxn`py dn(d hi my),äøtä úà óøNå' ¥¦§¨©¤©¨¨
,'åéðéòìgiqi `le ,eipirl dxtd ztixy didzy aezkd jixvdy §¥¨

.dpnn ezrc
:`xnbd zl`eyáøåhgye' weqtdn zrc zgqd xeqi` cnly §©

`ly cnll 'eipirl dxtd z` sxye' mb azkp recn ,'eiptl dze`
:`xnbd daiyn .ezrc giqiãçgiqi `ly cnln cg` weqt - ©

ezrcãçå ,äèéçLaezrc giqi `ly cnllàëéøöe .äôéøNa- ¦§¦¨§©¦§¥¨§¦¨
,mdipya df oic aezkl dxezd dkxvpeàðîçø áúk éàcgiqi `ly §¦¨©©£¨¨

wx ezrc,äèéçLazrc gqid dhigya `weecy ,mixne` epiid ¦§¦¨
,lqetäãBáò úléçúc íeMîdxtd dyrn ly,àéädcitwd jkle ¦¦§¦©£¨¦

,zrcd zgqd didz `ly dxezdìáàaäôéøNzligz dpi`y £¨§¥¨
,dxtd dyrnàëéøö ,àì àîéàoic aezkl dxezd dkxved jkl - ¥¨Ÿ§¦¨

.dtixya mb dfàðîçø áúk éàåwx df oic,äôéøNamixne` epiid §¦¨©©£¨¨¦§¥¨
,ezrc z` giqi `ly jixv dfa `weecyàzLäc íeMî,dtixya ¦§©§¨

äøt àøLkúîc àeä,dzeevnl dpikne dxiykny xacd edf - §¦§©§¨¨¨
m` zlqtp `id okle ,dxt` `ed dxtd ziiyr zilkz xwir ixdy

,dtixyd zrya ezrc giqdìáàaä÷éñî ,àì àîéà äèéçL £¨§¦¨¥¨Ÿ
àëéøö :àøîâä.miweqtd ipy mikxvp ok` - §¦¨

cnll dtixyae dhigya exn`py el` miweqt :`xnbd zl`ey
,ezrc odkd giqi `lyéàî éèeòîìehrnzp zecear dfi` - §©¥©

.df leqtndøôà úôéñà éèeòîì ,àîéìéàxn`py enke ,dxtd ly ¦¥¨§©¥£¦©¤§¨
(h hi xacna),'xFdh Wi` sq`e'íéî éeléîemiigLecé÷ìjxevl - §¨©¦¨¦©¦§¦

mzpizplr,d`fdl miie`x eidiy cgi oaexire dxtd xt`
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ezny in` cenr an sc ± iyily wxt`nei
æåæ øùò ì÷ùî äøô ìù.caek `irac Ðøéòù ìùipy lwyn ,dwelg `irac Ð

.jka diice ,mirlqòøåöî ìù`d `le `d `lc Ð:opiqxb ikd .lwya dil ibq Ð

ïîéñå .äøôá ïðáøå àúôìç ïá ïåòîù 'ø äá éâéìôdid cg`y xnel drhz `ly Ð

daxnd cg` :(`,iw zegpn) epipyy ,oniq jl `dz ef dpyn ,mirlq ipy lwyn xne`

.minyl eal oiekiy calae ,hirnnd cg`e

xeriy da ozp cg`dy xnel xekfz df oniqa

`we xeriy da ozp cg`de ,olekn daxnd

xkfed `l ipepia xeriy la` ,olekn hrnn

.o`kéâéìô äøôá àì.dxt ly oeyla Ð

àîåé àåääåiqiw xa `iax gp ,da ibilti`c Ð

.mkg my Ðøôëî,zxtkn miwicv zzin Ð

dknqp dnl :(`,gk ohw cren) `nlra xn`ck

dpedk icbal oxd` zzinicba dn :jl xnel Ð

.zxtkn miwicv zzin s` oixtkn dpedkìù
åøô.mixetkd mei ly lecb odk xt Ðøæòìà

ä÷åçål` dze` mzzpe" da aizk xfrl` Ð

(my) aizke (hi xacna) 'ebe "odkd xfrl`

dweg aizkc `kid lke "dxezd zwg z`f"Ð

.`ed `aekirä÷åçå ïøäà(fh `xwie) aizkc Ð

"xtke el xy` z`hgd xt z` oxd` aixwde"

aizke 'ebe "el xy` z`hgd xt z` hgye" 'ebe

mkl z`f dzide" ,(my) `pipra "zen ixg`"a

."l`xyi ipa lr xtkl mler zwgläèéçù
àéä äãåáò åàì.dhigy` dweg `niiw `le Ð

àéä úéáä ÷ãá éùã÷ã äøô éðàùoi` xnelk Ð

,`nlra minc zyecw `l` ,gafnd zyecw da

cv oi` jkld ,dgynd xda dzhigy ixdy

.da zeey zeceard lke da zewlgp zecear

àåä ïëã ïë àìåext zhigy` :dinza Ð

`id sebd zyecwc,dweg `aizk `l Ð

!xfa `lqtine dweg daizk dxt zhigy`e

mirbp ze`xn`rbpk") (bi `xwie) aizkc Ð

."odkd oxd` l` `aede (d`xpäúåà èçùå
åéðôìeiptl aizkcn Ðe`l dhigydc llkn Ð

iptl xg` dze` hgye ,`l` i`w xfrl``

.xfrl`áøåi`ne ,dhgy xfrl` mlerl Ð

eiptl.dzxinyn ezrc giqi `ly Ðàúùäã
äøô àøùëúîã àåädpi` dnvr lk ixdy Ð

.dxt`l `l` dieyréàî éèåòîìliqt `lc Ð

.dxt dyrna zrcd gqid daäøôà úôéñàÐ

.(hi xacna) 'ebe "xedh yi` sq`e"íéî éåìéîå
.zefdl xt` jezl zzl Ðùåãé÷ì`id Ð

.cgi oaxrne ,xt`d lr min zpizp
úøîùîì
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éës` caek meyn Ð mirlq dxyr lwyn dxt ly ozpei iaxc dinyn dyxit oiax `z`

caek dil zil ozpei iaxlc ,`id i`pz `ax xn`ck ,caekl yiig `l ozpei iaxc ab lr

mixtql elit`e .zttkpa o`k zglewa o`k xn`c iia`c `iepiyk dil `xiaq oiax `ny Ð

iaxc `ail` mewn lknc ,ok uxzl jixv opgei iaxc dinyn dyxit oiax `z` ik iqxbc

.izrny zepeyl yly xn` edi`c ,dyxit ozpei

xn`wc izrny zepeyl yly :xnel yi inp i`

,xn`w izrnye ,caek dil zi`c o`nl `ail`

.dil `xiaq `l dile

äèéçùyxit `zkec lka Ð `id dcear e`l

:`ed dnize .xfa dxiykc meyn i"yx

i`c dhigy ixde jixt (a,ci) migafc `nw wxtac

e`l dhigy :ipyne !xfa dxiyke ,dlhal xyt`

ixdy ?ef `id daeyz dn `zyde .`id dcear

xyt` i`c oeik xfa lqtil dl didy dywd

e`lc :y"piilxe`n awri epiax yxite !dlhal

m` :dywe .oilega elit` zbdepc Ð `id dcear

dxt zhigy ax xn`de ,mzd dlr jixt i`n ok

,xity jixt Ð i"yx yexitl `nlya ?dleqt xfa

idp ?jixt i`n Ð awri epiax yexitl la`

e`l mewn lkn Ð xfa dleqt dxt zhigyc

d`xp dide .oilega inp zbdepc oeik ,`id dcear

dcear e`l dhigy :yxtle ok i"yx yxit ayiil

miyp elit`e oileqtd lk da exykedc oeik ,`id

dcear `aiyg `l `nzqn Ð mi`nhe micare

zbdepc meyn e` ,`diy mrh dfi`n mewnd iptl

:jixt xcde .`pixg` `nrh meyn e` ,oilega inp

lk da exykedcn Ð `id dcear e`lc jl `pn

oebk xfa dleqt `idy dhigy yi `lde ,oileqtd

Ð dcear e`l :yxtn oeyny epiaxe !dxt zhigy

,mipta cenri lawndy opira dlaw iabc

Ð hgye miptl eci hiyede cnr m` dhigyae

:(a,al my) "oileqtd lk" wxta opiyxcck ,xyk

'd iptl xwad oa"oernyl :dywd envra `ede ."

hgey ly eici ediy xn`e mzd biltc ,ipnizd

ivn edin ?xninl `ki` i`n hgypd on miptl

izd oernyl elit`c xninle`l dhigy ipn

cenriy jixv miycw iycwa ixdy ,`id dcear

"onewn edfi`" wxta opiyxcck ,oetva lawnd

opira `l hgeyae ,gwi el "gwle"n (`,gn my)

`nw wxta jixt ike .oetva hgeyd cenriy

xn`de (a,e) zegpnc `nw wxtae (a,ci) migafc

dxt ip`y ipyne ,dleqt xfa dxt zhigy ax

ly extn jxtil :dniz Ð `id ziad wca iycwc

ivn ded `le ,xfa dleqt xn`c o`nl oxd`

xa l`eny iax axd ixen il xn`e !ikd iiepyl

`kil mzdnc :l"vf oevlw sqei axd mya dnly

`dc Ð `id dcearc meyn e`l mzdc ,jxtinl

lecb odka `l` ,mipdkd x`ya elit` dleqt

.milra opirac ,`id dcear e`lc dkinq` dedc icin ,milra opirac `pngx ilb `l` ,dicegléðàùwxtae (a,ci) migafc `nw wxta opixn` inp ikde Ð `id ziad wca iycwc dxt

wca iycw i`c ,`id gafn iycw dxt dpin rny iab (mye a,bk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt yixa yxity ,i"yx yexitl o`kn dywe .(a,`i) zereayc `nw wxtae (a,e) zegpnc `nw

dxf dceare dexr xac Ð da lqet mende li`ed ,dxt ip`y `l` ?xiykn oerny iaxe ,otec `veia dleqte `ipz dnl` ,otec `veia lqtiz dzrn `l` .driaxa `lqtin in Ð `id ziad

`lqtinc oerny iax dcenc i`de .otec `veia `lqtin `l ikdle ,`id ziad wca iycw oerny iaxle .otec `veiae driaxa `lqtin ikdle ,`id gafn iycw opaxlc i"yx yxite .da lqet

`le oerny iaxk Ð `id ziad wca iycw dxt xn`wc izkec dnka cenlzdc inzq lk ok m`c ,eyexitl dywe .da oilqet dxf dceare dexr xac da lqet mendc oeikc meyn ,driaxa

.izkx`d ,`aex xza ilf`c `zlin `d `pnc `zrnya ,(z`hg d"c `,`i) oilegc `nw wxtae .yxetn mye ?opaxk

éèåòîìcg`k mi`ad miaezk ipy dtixye dhigy iedc meyn xninl `kile .hrnl il yiy `ed daeg ike ?i`n ihernl xn`w i`n :il dniz Ð 'ek dxt` ztiq` ihernl `nili` i`n

nl jixhvi` i`n Ð edleka liqt i`c ,edleka liqt `l zrcd gqid jgxk lrc d`xpe .ikixv jxvin `dc Ð cg`k oi`a opi` ,daxc`c .oicnln oi`edtixyae dhigya azki

`zklid i`nl .dpin xnbipe edlek ezipe ,dxt dxykznc `ed `zydc ,dcear `le dcear zligz opi`y ,x`yd on zg`a e` dinin ielin e` dxt` ztiq` iab diazkil ?iccdn ez` `lc

.i`n ihernl xn`wc epiide ,zrcd gqid da lqt `lc ,`zeaiyg mey dl oi`y dcear ihernl dpin rny `l` ?`zeaiygc `zlin `cg lka yiy izxza diazk
zxnynl
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äøt ìL¯çlzLnä øéòN ìLå ,æeæ äøNò ì÷Lî ¤¨¨¦§©£¨¨§¤¨¦©¦§©¥©
¯òøBöî ìLå ,íéòìñ éðL ì÷Lî¯.ì÷L ì÷Lî ¦§©§¥§¨¦§¤§¨¦§©¤¤

àzôìç ïa ïBòîL éaø da éâéìt :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¦¨©¦¦§¤£©§¨
:øîà ãçå ,äøNò ì÷Lî :øîà ãç ;äøôa ïðaøå§©¨©§¨¨©¨©¦§©£¨¨§©¨©

éðîéñå .ì÷L ì÷Lî.èéòînä ãçàå äaønä ãçà :C ¦§©¤¤§¦¨¥¤¨©©§¤§¤¨©©§¦
äéîøé éaø déì øîàézôécîäøôa àì :àðéáøì ¨©¥©¦¦§§¨¦¦§¦§¨¦¨Ÿ§¨¨

çð àîBé àeääå .éâéìt çlzLnä øéòNa àlà ,éâéìt§¦¦¤¨§¨¦©¦§©¥©§¦¦§©¨¨
àéáø :àðîéñ da eçðàå ,éñé÷ øa àéáøc déLôð©§¥§©§¨©¦¦©£©¨¦¨¨©§¨

.çlzLnä øéòNk øtëî éñé÷ [øa]:÷çöé éaø øîà ©¦¦§©¥§¨¦©¦§©¥©¨©©¦¦§¨
çL ézL,Bøt ìL úçàå äøt ìL úçà ,ézòîL úBèé §¥§¦¨©§¦©©¤¨¨§©©¤¨

éä àðòãé àìå ,øæa äìeñt úçàå øæa äøLk úçà©©§¥¨§¨§©©§¨§¨§¨¨©§¨¥
ãç ;ìàeîLe áø ,Bøôe äøt úèéçL ,øîzéà .eäéépéî¦©§¦§©§¦©¨¨¨©§¥©

äøt :øîà¯Bøt ,äìeñt¯Bøt :øîà ãçå .äøLk¯ ¨©¨¨§¨¨§¥¨§©¨©¨
äøt ,äìeñt¯äøt øîàc àeä áøc íéizñz .äøLk §¨¨¨§¥¨¦§©¥§©©£©¨¨

.äìeñt øæa äøt úèéçL :àøéæ éaø øîàc ,äìeñt§¨©£©©¦¥¨§¦©¨¨§¨§¨
øæòìà :dìò áø øîàåäweçåéàî ,áøå .da eðéðL ©£©©£¨¤§¨¨§¨¨¦¨§©©

àðLäøt¯éîð Bøt ,äweçå øæòìà áéúëc¯àä §¨¨¨¦§¦¤§¨¨§¨¨©¦¨
áéúk!äweçå ïøäà¯.àéä äãBáò åàì äèéçLéà §¦©£Ÿ§¨§¦¨¨£¨¦¦

!éîð äøt ,éëä¯úéaä ÷ãa éLã÷c äøt éðàL ¨¦¨¨©¦¨¥¨¨§¨§¥¤¤©©¦
.àéä¯?àeä ïëc ìk åàìå¯àLéL áø øîà ¦§¨¨§¥¨©©¥¨

åàìc ,íéòâð úBàønà äåäc écéî :éãéà áøc déøa§¥§©¦¦¦¥©£¨©©§§¨¦§¨
ìå .äpeäk àéòáe àéä äãBáòBøt øîàc ìàeîL £¨¦¨£¨§¨§¦§¥§¨©¨

Bøt àðL éàî ,äìeñt¯,äweçå ïøäà áéúëc §¨©§¨¨¦§¦©£Ÿ§¨
øæòìà áéúk àä éîð äøtä÷eçå¯,íúä éðàL ¨¨©¦¨§¦¤§¨¨§¨¨¥¨¨

"åéðôì dúBà èçLå" áéúëc¯øæ àäiLèçBL ¦§¦§¨©¨§¨¨¤§¥¨¥
.äàBø øæòìàå¯.äpnî Bzòc çéqé àlL :áøå¯ §¤§¨¨¤§©¤Ÿ©¦©©§¦¤¨

?déì àðî Bzòc çéqé àlL ,ìàeîLe¯déì à÷ôð §¥¤Ÿ©¦©©§§¨¥¨§¨¥
óøNå"î."åéðéòì äøtä úà¯äèéçLa ãç :áøå ¦§¨©¤©¨¨§¥¨§©©¦§¦¨

äèéçLa àðîçø áúk éàc ;àëéøöe .äôéøNa ãçå§©¦§¥¨§¦¨§¦¨©©£¨¨¦§¦¨
¯àîéà äôéøN ìáà ,àéä äãBáò úléçúc íeMî¦¦§¦©£¨¦£¨§¥¨¥¨

àì¯äôéøNa àðîçø áúk éàå .àëéøö¯íeMî ¨§¦¨§¦¨©©£¨¨¦§¥¨¦
àîéà äèéçL ìáà ,äøt àøLkúîc àeä àzLäc§¨§¨§¦§©§¨¨¨£¨§¦¨¥¨

àì¯Lecé÷ì íéî éeléîe døôà úôéñà éèBòîì àîéìéà ?éàî éèBòîì .àëéøö ¨§¦¨§©¥©¦¥¨§©¥£¦©¤§¨¦©¦§¦
úøîùîì"
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc `nei(iyiy meil)

oeyl,äøt ìLa didzy jixv,æeæ äøNò ì÷Lîcaek dkixvy oeik ¤¨¨¦§©£¨¨
.dtixyd jezl letizy ick,çlzLnä øéòN ìLå`dzy jixv §¤¨¦©¦§©¥©

a,íéòìñ éðL ì÷Lî,dpick dwlgl xyt` didiy ickaòøBöî ìLå ¦§©§¥§¨¦§¤§¨
a `dzy ic ,dwelg `le caek `l dkixv dpi`y.ì÷L ì÷Lî¦§©¤¤
:zepeyld lwyna zetqep zehiy d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

a ïðaøå àzôìç ïa ïBòîL éaø da éâéìtly oeyl lwynãç .äøô §¦¥¨©¦¦§¤£©§¨§©¨¨§¨¨©
äøNò ì÷Lî ,øîà,feféðîéñå .ì÷L ì÷Lî ,øîà ãçå,Cdrhz `ly ¨©¦§©£¨¨§©¨©¦§©¤¤§¦¨¨

yzegpna dpynd oeyln `ed ,mirlq ipy lwyn xaeq mdn cg`
(.iw),äaønä ãçà,epaxwa,èéòînä ãçàåepeeik m` miey mdipy ¤¨©©§¤§¤¨©©§¦

`le ,hrende daexnd xeriya ewlgpy oniq dfe .minyl mal
.irvn`d xeriya

a àì ,àðéáøì ézôécî äéîøé éaø déì øîàly oeyléâéìt äøtiax ¨©¥©¦¦§§¨¦¦§¦§¨¦¨Ÿ§¨¨§¦¥
,opaxe `ztlg oa oernya àlàly oeyl,éâéìt çlzLnä øéòN ¤¨§¨¦©¦§©¥©§¦¥

àîBé àeääå,glzynd xirya ewlgpy meid eze`e -déùôð çð §©¨¨©§¥
éñé÷ øa àéáøc,iqiw xa `iax xhtp -àðnéñ da eçpàåegipde - §©§¨©¦¦§©§¨¦¨¨

oniqde .glzynd xirya `id zwelgndy oniqk ezxiht z`
,`edøtëî éñé÷ [øa] àéáøezxihta,çlzLnä øéòNkixdy ©§¨©¦¦§©¥§¨¦©¦§©¥©

.zxtkn miwicv zzin
izrny zepeyl izy' wgvi iax ixac z` `xnbd d`iady ab`
:dhigy iabl dnec dreny enya `xnbd d`iad ,'`prci `le 'eke

úBèéçL ézL ,÷çöé éaø øîàmdipica zewelgdìL ,úçà ,ézòîL ¨©©¦¦§¨§¥§¦¨©§¦©©¤
äøt,dnec`Bøt ìL ,úçàå,mixetkd meia lecb odk lyúçà ¨¨§©©¤¨©©

zehigydeäééðéî éä àðòãé àìå ,øæa äìeñt úçàå ,øæa äøLk- §¥¨§¨§©©§¨§¨§Ÿ¨©§¨¥¦©§
dxiykd `id efi`.dleqtd efi`e

:df oica zwelgn d`ian `xnbdBøôe äøt úèéçL ,øîzéàici lr ¦§©§¦©¨¨¨
dfa ewlgp ,xf,øîà ãç .ìàeîLe áøa,äìeñt ,äøtae.äøLk Bøt ©§¥©¨©¨¨§¨¨§¥¨

,øîà ãçåa,äìeñt Bøtaeíéizñz :àøîâä úøøáî .äøLk äøt- §©¨©¨§¨¨¨§¥¨¦§©¥
gikedl epl yi,àøéæ éaø øîàc ,äìeñt äøt øîàc àeä áøc§©§¨©¨¨§¨§¨©©¦¥¨

dìò áø øîàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL,`ed leqtd mrhy'øæòìà' §¦©¨¨§¨§¨§¨©©£¨¤§¨¨
da eðéðL 'äweç'ådnec` dxt zyxta xn`py -(b hi xacna)mYzpE' §¨¨¦¨§©¤

,'odMd xfrl` l` Dz`xn`pe(a hi my)lke ,'dxFYd zTg z`f' Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥Ÿª©©¨
lr wx dxiyk dhigyd ,jkle .akrl `ed 'dweg' xn`py mewn
dleqt dxta xf zhigy axly ixd .xf ici lr `le xfrl` ici

.dleqt extae dxiyk dxta l`enyl `linne ,dxiyk extae
:`xnbd zl`ey .ax zhiya dpc `xnbdäøt àðL éàî ,áøå§©©§¨¨¨

meyn xf zhigya dleqty,'äweç'å 'øæòìà' áéúëca ixdénð Bøt ¦§¦¤§¨¨§¨¨©¦
c ,leqtl yiáéúk àäea'ïøäà'.'äweç'åxn`py(`i fh `xwie) ¨§¦©£Ÿ§¨

z`Hgd xR z` hgWe 'ebe Fl xW` z`Hgd xR z` oxd` aixwde'§¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤§¨©¤©©©¨
xn`pe ,'Fl xW`(cl fh my)lr xRkl mlFr zTgl mkl z`G dzide' £¤§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨§©¥©

'l`xUi ipA.,xf zhigya xyk oxd` ly ext :`xnbd daiyn §¥¦§¨¥
y meynàéä äãBáò åàì ,äèéçL`le ,dceark zaygp dpi` - §¦¨¨£¨¦

:`xnbd dywn .'dweg' da xn`p,éëä éàa,énð äøtyxtp ¦¨¦¨¨©¦
zvxzn .xf zhigy leqtl oi`e ,dhigy lr xn`p `l 'dweg'y

:`xnbdàéä úéaä ÷ãa éLã÷c ,äøt éðàL,sebd zyecw da oi` - ©¦¨¨§¨§¥¤¤©©¦¦
,jk meyne .mizifd xda dzhigy ixdy ,cala minc zyecw `l`

lx`yl dhigy oia wlgl oi`e ,'dcear' my oi` diyrn lk

dpi`y dhigy oia wlgl yi ,exta la` .'dweg' oica zeceard
miaygpy miyrnd x`yl ,'dweg' da xn`p `le dcear

.'dweg' mda xn`pe 'dcear'k
:`xnbd dywn,àeä ïëc ìk åàìå,sebd zyecw ea yiy exta m` §¨¨§¥

dnec` dxty oky lk ,xfa dxiyke dhigyd lr 'dweg' xn`p `l
zvxzn .dzhigya 'dweg' xn`p `l ,minc zyecw `l` da oi`y

:`xnbd,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà`ed dxt oicäåäc éãéî ¨©©¥¨§¥§©¦¦¦¦©£¨
íéòâð úBàønà,mirbp ze`xna epivny xack -,àéä äãBáò åàìc ©©§§¨¦§¨£¨¦

åok it lr s`äpeäk àéòaxn`py enk ,xdhle `nhl(ai bi `xwie) §¨£¨§¨
dpi`y it lr s` ,dxta oicd `ede .'ebe 'odMd oxd` l` `aEde'§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥

.diyrn lkl odk dkixv ,dcear
:`xnbd zl`ey .l`eny zhiya oecl zxfeg `xnbdìåìàeîL §¦§¥

øîàca xf zhigyyBøt àðL éàî ,äìeñt Bøtmeyn ,leqty §¨©¨§¨©§¨¨
,'äweç'å 'ïøäà' áéúëca ixd,énð äøtc ,leqtl yiáéúk àäda ¦§¦©£Ÿ§¨¨¨©¦¨§¦

.'äweç'å 'øæòìà':`xnbd daiyníúä éðàL,dxtaáéúëcxacna) ¤§¨¨§¨©¦¨¨¦§¦
(b hi,'åéðôì dúà èçLå'envr xfrl` oi`y weqtd oeyln rnyne §¨©Ÿ¨§¨¨

`l` ,hgey.äàBø øæòìàå èçBL øæ àäiL¤§¥¨¥§¤§¨¨¤
:`xnbd zl`eyáøådn ,dnec` dxta zlqet xf zhigyy xaeqy §©

,yxec ax :`xnbd daiyn .'eiptl'n yxec `edBzòc çéqé àlL¤Ÿ©¦©©§
äpnî.dzxinyn - ¦¤¨

:`xnbd zl`eyìàeîLedf oic ,hegyl xyk xfy 'eiptl'n cnly §¥
déì àðî ,Bzòc çéqé àlL.ecnel `ed oipn -:`xnbd daiynà÷ôð ¤Ÿ©¦©©§§¨¥©§¨

déìdf oic cnel `ed -îxn`py dn(d hi my),äøtä úà óøNå' ¥¦§¨©¤©¨¨
,'åéðéòìgiqi `le ,eipirl dxtd ztixy didzy aezkd jixvdy §¥¨

.dpnn ezrc
:`xnbd zl`eyáøåhgye' weqtdn zrc zgqd xeqi` cnly §©

`ly cnll 'eipirl dxtd z` sxye' mb azkp recn ,'eiptl dze`
:`xnbd daiyn .ezrc giqiãçgiqi `ly cnln cg` weqt - ©

ezrcãçå ,äèéçLaezrc giqi `ly cnllàëéøöe .äôéøNa- ¦§¦¨§©¦§¥¨§¦¨
,mdipya df oic aezkl dxezd dkxvpeàðîçø áúk éàcgiqi `ly §¦¨©©£¨¨

wx ezrc,äèéçLazrc gqid dhigya `weecy ,mixne` epiid ¦§¦¨
,lqetäãBáò úléçúc íeMîdxtd dyrn ly,àéädcitwd jkle ¦¦§¦©£¨¦

,zrcd zgqd didz `ly dxezdìáàaäôéøNzligz dpi`y £¨§¥¨
,dxtd dyrnàëéøö ,àì àîéàoic aezkl dxezd dkxved jkl - ¥¨Ÿ§¦¨

.dtixya mb dfàðîçø áúk éàåwx df oic,äôéøNamixne` epiid §¦¨©©£¨¨¦§¥¨
,ezrc z` giqi `ly jixv dfa `weecyàzLäc íeMî,dtixya ¦§©§¨

äøt àøLkúîc àeä,dzeevnl dpikne dxiykny xacd edf - §¦§©§¨¨¨
m` zlqtp `id okle ,dxt` `ed dxtd ziiyr zilkz xwir ixdy

,dtixyd zrya ezrc giqdìáàaä÷éñî ,àì àîéà äèéçL £¨§¦¨¥¨Ÿ
àëéøö :àøîâä.miweqtd ipy mikxvp ok` - §¦¨

cnll dtixyae dhigya exn`py el` miweqt :`xnbd zl`ey
,ezrc odkd giqi `lyéàî éèeòîìehrnzp zecear dfi` - §©¥©

.df leqtndøôà úôéñà éèeòîì ,àîéìéàxn`py enke ,dxtd ly ¦¥¨§©¥£¦©¤§¨
(h hi xacna),'xFdh Wi` sq`e'íéî éeléîemiigLecé÷ìjxevl - §¨©¦¨¦©¦§¦

mzpizplr,d`fdl miie`x eidiy cgi oaexire dxtd xt`
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ezny in` cenr an sc ± iyily wxt`nei
æåæ øùò ì÷ùî äøô ìù.caek `irac Ðøéòù ìùipy lwyn ,dwelg `irac Ð

.jka diice ,mirlqòøåöî ìù`d `le `d `lc Ð:opiqxb ikd .lwya dil ibq Ð

ïîéñå .äøôá ïðáøå àúôìç ïá ïåòîù 'ø äá éâéìôdid cg`y xnel drhz `ly Ð

daxnd cg` :(`,iw zegpn) epipyy ,oniq jl `dz ef dpyn ,mirlq ipy lwyn xne`

.minyl eal oiekiy calae ,hirnnd cg`e

xeriy da ozp cg`dy xnel xekfz df oniqa

`we xeriy da ozp cg`de ,olekn daxnd

xkfed `l ipepia xeriy la` ,olekn hrnn

.o`kéâéìô äøôá àì.dxt ly oeyla Ð

àîåé àåääåiqiw xa `iax gp ,da ibilti`c Ð

.mkg my Ðøôëî,zxtkn miwicv zzin Ð

dknqp dnl :(`,gk ohw cren) `nlra xn`ck

dpedk icbal oxd` zzinicba dn :jl xnel Ð

.zxtkn miwicv zzin s` oixtkn dpedkìù
åøô.mixetkd mei ly lecb odk xt Ðøæòìà

ä÷åçål` dze` mzzpe" da aizk xfrl` Ð

(my) aizke (hi xacna) 'ebe "odkd xfrl`

dweg aizkc `kid lke "dxezd zwg z`f"Ð

.`ed `aekirä÷åçå ïøäà(fh `xwie) aizkc Ð

"xtke el xy` z`hgd xt z` oxd` aixwde"

aizke 'ebe "el xy` z`hgd xt z` hgye" 'ebe

mkl z`f dzide" ,(my) `pipra "zen ixg`"a

."l`xyi ipa lr xtkl mler zwgläèéçù
àéä äãåáò åàì.dhigy` dweg `niiw `le Ð

àéä úéáä ÷ãá éùã÷ã äøô éðàùoi` xnelk Ð

,`nlra minc zyecw `l` ,gafnd zyecw da

cv oi` jkld ,dgynd xda dzhigy ixdy

.da zeey zeceard lke da zewlgp zecear

àåä ïëã ïë àìåext zhigy` :dinza Ð

`id sebd zyecwc,dweg `aizk `l Ð

!xfa `lqtine dweg daizk dxt zhigy`e

mirbp ze`xn`rbpk") (bi `xwie) aizkc Ð

."odkd oxd` l` `aede (d`xpäúåà èçùå
åéðôìeiptl aizkcn Ðe`l dhigydc llkn Ð

iptl xg` dze` hgye ,`l` i`w xfrl``

.xfrl`áøåi`ne ,dhgy xfrl` mlerl Ð

eiptl.dzxinyn ezrc giqi `ly Ðàúùäã
äøô àøùëúîã àåädpi` dnvr lk ixdy Ð

.dxt`l `l` dieyréàî éèåòîìliqt `lc Ð

.dxt dyrna zrcd gqid daäøôà úôéñàÐ

.(hi xacna) 'ebe "xedh yi` sq`e"íéî éåìéîå
.zefdl xt` jezl zzl Ðùåãé÷ì`id Ð

.cgi oaxrne ,xt`d lr min zpizp
úøîùîì
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éës` caek meyn Ð mirlq dxyr lwyn dxt ly ozpei iaxc dinyn dyxit oiax `z`

caek dil zil ozpei iaxlc ,`id i`pz `ax xn`ck ,caekl yiig `l ozpei iaxc ab lr

mixtql elit`e .zttkpa o`k zglewa o`k xn`c iia`c `iepiyk dil `xiaq oiax `ny Ð

iaxc `ail` mewn lknc ,ok uxzl jixv opgei iaxc dinyn dyxit oiax `z` ik iqxbc

.izrny zepeyl yly xn` edi`c ,dyxit ozpei

xn`wc izrny zepeyl yly :xnel yi inp i`

,xn`w izrnye ,caek dil zi`c o`nl `ail`

.dil `xiaq `l dile

äèéçùyxit `zkec lka Ð `id dcear e`l

:`ed dnize .xfa dxiykc meyn i"yx

i`c dhigy ixde jixt (a,ci) migafc `nw wxtac

e`l dhigy :ipyne !xfa dxiyke ,dlhal xyt`

ixdy ?ef `id daeyz dn `zyde .`id dcear

xyt` i`c oeik xfa lqtil dl didy dywd

e`lc :y"piilxe`n awri epiax yxite !dlhal

m` :dywe .oilega elit` zbdepc Ð `id dcear

dxt zhigy ax xn`de ,mzd dlr jixt i`n ok

,xity jixt Ð i"yx yexitl `nlya ?dleqt xfa

idp ?jixt i`n Ð awri epiax yexitl la`

e`l mewn lkn Ð xfa dleqt dxt zhigyc

d`xp dide .oilega inp zbdepc oeik ,`id dcear

dcear e`l dhigy :yxtle ok i"yx yxit ayiil

miyp elit`e oileqtd lk da exykedc oeik ,`id

dcear `aiyg `l `nzqn Ð mi`nhe micare

zbdepc meyn e` ,`diy mrh dfi`n mewnd iptl

:jixt xcde .`pixg` `nrh meyn e` ,oilega inp

lk da exykedcn Ð `id dcear e`lc jl `pn

oebk xfa dleqt `idy dhigy yi `lde ,oileqtd

Ð dcear e`l :yxtn oeyny epiaxe !dxt zhigy

,mipta cenri lawndy opira dlaw iabc

Ð hgye miptl eci hiyede cnr m` dhigyae

:(a,al my) "oileqtd lk" wxta opiyxcck ,xyk

'd iptl xwad oa"oernyl :dywd envra `ede ."

hgey ly eici ediy xn`e mzd biltc ,ipnizd

ivn edin ?xninl `ki` i`n hgypd on miptl

izd oernyl elit`c xninle`l dhigy ipn

cenriy jixv miycw iycwa ixdy ,`id dcear

"onewn edfi`" wxta opiyxcck ,oetva lawnd

opira `l hgeyae ,gwi el "gwle"n (`,gn my)

`nw wxta jixt ike .oetva hgeyd cenriy

xn`de (a,e) zegpnc `nw wxtae (a,ci) migafc

dxt ip`y ipyne ,dleqt xfa dxt zhigy ax

ly extn jxtil :dniz Ð `id ziad wca iycwc

ivn ded `le ,xfa dleqt xn`c o`nl oxd`

xa l`eny iax axd ixen il xn`e !ikd iiepyl

`kil mzdnc :l"vf oevlw sqei axd mya dnly

`dc Ð `id dcearc meyn e`l mzdc ,jxtinl

lecb odka `l` ,mipdkd x`ya elit` dleqt

.milra opirac ,`id dcear e`lc dkinq` dedc icin ,milra opirac `pngx ilb `l` ,dicegléðàùwxtae (a,ci) migafc `nw wxta opixn` inp ikde Ð `id ziad wca iycwc dxt

wca iycw i`c ,`id gafn iycw dxt dpin rny iab (mye a,bk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt yixa yxity ,i"yx yexitl o`kn dywe .(a,`i) zereayc `nw wxtae (a,e) zegpnc `nw

dxf dceare dexr xac Ð da lqet mende li`ed ,dxt ip`y `l` ?xiykn oerny iaxe ,otec `veia dleqte `ipz dnl` ,otec `veia lqtiz dzrn `l` .driaxa `lqtin in Ð `id ziad

`lqtinc oerny iax dcenc i`de .otec `veia `lqtin `l ikdle ,`id ziad wca iycw oerny iaxle .otec `veiae driaxa `lqtin ikdle ,`id gafn iycw opaxlc i"yx yxite .da lqet

`le oerny iaxk Ð `id ziad wca iycw dxt xn`wc izkec dnka cenlzdc inzq lk ok m`c ,eyexitl dywe .da oilqet dxf dceare dexr xac da lqet mendc oeikc meyn ,driaxa

.izkx`d ,`aex xza ilf`c `zlin `d `pnc `zrnya ,(z`hg d"c `,`i) oilegc `nw wxtae .yxetn mye ?opaxk

éèåòîìcg`k mi`ad miaezk ipy dtixye dhigy iedc meyn xninl `kile .hrnl il yiy `ed daeg ike ?i`n ihernl xn`w i`n :il dniz Ð 'ek dxt` ztiq` ihernl `nili` i`n

nl jixhvi` i`n Ð edleka liqt i`c ,edleka liqt `l zrcd gqid jgxk lrc d`xpe .ikixv jxvin `dc Ð cg`k oi`a opi` ,daxc`c .oicnln oi`edtixyae dhigya azki

`zklid i`nl .dpin xnbipe edlek ezipe ,dxt dxykznc `ed `zydc ,dcear `le dcear zligz opi`y ,x`yd on zg`a e` dinin ielin e` dxt` ztiq` iab diazkil ?iccdn ez` `lc

.i`n ihernl xn`wc epiide ,zrcd gqid da lqt `lc ,`zeaiyg mey dl oi`y dcear ihernl dpin rny `l` ?`zeaiygc `zlin `cg lka yiy izxza diazk
zxnynl
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äøt ìL¯çlzLnä øéòN ìLå ,æeæ äøNò ì÷Lî ¤¨¨¦§©£¨¨§¤¨¦©¦§©¥©
¯òøBöî ìLå ,íéòìñ éðL ì÷Lî¯.ì÷L ì÷Lî ¦§©§¥§¨¦§¤§¨¦§©¤¤

àzôìç ïa ïBòîL éaø da éâéìt :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¦¨©¦¦§¤£©§¨
:øîà ãçå ,äøNò ì÷Lî :øîà ãç ;äøôa ïðaøå§©¨©§¨¨©¨©¦§©£¨¨§©¨©

éðîéñå .ì÷L ì÷Lî.èéòînä ãçàå äaønä ãçà :C ¦§©¤¤§¦¨¥¤¨©©§¤§¤¨©©§¦
äéîøé éaø déì øîàézôécîäøôa àì :àðéáøì ¨©¥©¦¦§§¨¦¦§¦§¨¦¨Ÿ§¨¨

çð àîBé àeääå .éâéìt çlzLnä øéòNa àlà ,éâéìt§¦¦¤¨§¨¦©¦§©¥©§¦¦§©¨¨
àéáø :àðîéñ da eçðàå ,éñé÷ øa àéáøc déLôð©§¥§©§¨©¦¦©£©¨¦¨¨©§¨

.çlzLnä øéòNk øtëî éñé÷ [øa]:÷çöé éaø øîà ©¦¦§©¥§¨¦©¦§©¥©¨©©¦¦§¨
çL ézL,Bøt ìL úçàå äøt ìL úçà ,ézòîL úBèé §¥§¦¨©§¦©©¤¨¨§©©¤¨

éä àðòãé àìå ,øæa äìeñt úçàå øæa äøLk úçà©©§¥¨§¨§©©§¨§¨§¨¨©§¨¥
ãç ;ìàeîLe áø ,Bøôe äøt úèéçL ,øîzéà .eäéépéî¦©§¦§©§¦©¨¨¨©§¥©

äøt :øîà¯Bøt ,äìeñt¯Bøt :øîà ãçå .äøLk¯ ¨©¨¨§¨¨§¥¨§©¨©¨
äøt ,äìeñt¯äøt øîàc àeä áøc íéizñz .äøLk §¨¨¨§¥¨¦§©¥§©©£©¨¨

.äìeñt øæa äøt úèéçL :àøéæ éaø øîàc ,äìeñt§¨©£©©¦¥¨§¦©¨¨§¨§¨
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äøt úèéçL ,øîzéàdnec`÷çöé éaøå ,äøLk øîà énà éaø ,øæa ¦§©§¦©¨¨§¨©¦©¦¨©§¥¨§©¦¦§¨
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z` df leqtnïéøLëe ìéàBä ,Lecé÷å íéî éeléîe døôà úôéñà£¦©¤§¨¦©¦§¦¦§¥¦
,Léàák äMàaehrnzdy xazqn jkle ,d`fdl minec mpi`e §¦¨¦§¦

e 'z`f'n.äìéláe íBia énð ïéøLk`ziixadn gken ,ok m`e §¥¦©¦©©©§¨
zhigy xiykdy l`eny lr dywe ,dxta zlqet dy` zhigyy

.xf
:`xnbd dgecéàäå,ef `ziixae -àzáeéz éàîzeywdl yi dn - §©©§§¨

.l`eny lr dpnnàîéìéà,`id `iyewdy ,xn`p m` -ïéìeñôcî ¦¥¨¦¦§¦
,øæa énð ïéìeñt ,äMàaixdeäéîéî úàfädnvrL ,çéëBzlr s` §¦¨§¦©¦§¨©¨©¥¤¨¦©¤

y it,äMàa ïéìeñtxn`py(gi hi xacna)xFdh Wi` miOA lahe' §¦§¦¨§¨©©©¦¦¨
,'ebe 'dGdee,z`f lkaøæa ïéøLëonwl x`eank(.bn)oixyk lkd' §¦¨§¥¦§¨

zx`an .dy` leqta ielz xf leqt oi`y gken ok m` ,'zefdl
:`xnbddézáeéz eðééä ,éiaà øîà.l`eny lr diyewd idef -äMà ¨©©©¥©§§§¥¦¨

àîòè éàîmeyn ,dleqt dy` zhigyy `ziixaa `pzl oipn - ©©£¨
xn`py(b hi my)Dz` hgWe 'ebe odMd xfrl` l` Dz` mYzpE'§©¤Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥§¨©Ÿ¨

yexcl yie ,'eiptl,äMà àìå 'øæòìà'df weqty ,oldl ax ixacke §¨¨¤§¨¨§Ÿ¦¨
zhigy ok enke ,xfrl` lr xn`pénð øæyiy meyn ,dleqt ¨©¦

,yexcl.øæ àìå 'øæòìà'xf zhigy xiykdy ,l`enyk `lye ¤§¨¨§Ÿ¨
.dxta

:dnec` dxt oica oecl zxaer `xnbdäLøtä ìk ,àìeò øîà̈©¨¨©¨¨¨
dlek,dnec` dxt ziiyr xcq lyòîLîmiweqt mpyi - ¨©§©

,mda cenild zernynyòîLî ãiî àéöBîz` lhane `iven - ¦¦©©§¨
weqtdy dn ,xnelk ,mcewd weqtd zernynn cnlpd oicd

.jtidle ,xiykn `ed lqet eiptlyàìénî òîLîemiweqt mpyie - ©§¨¦¥¨
.mdiptly weqtdn cnlpd oicl dey mdn cnlpd oicdy

dxt zyxta xn`p :eixac z` `ler yxtne(b hi xacna)ízúðe'§©¤
,'ïäkä øæòìà ìà dúà`weec ,df weqtn yexcl yiedúàz` - Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥Ÿ¨

zzl yi ,dyn inia dzyrpy dxtdøæòìàì,obq `edyàìå §¤§¨¨§Ÿ
øæòìàì úBøBãìziyrp dpi` mi`ad zexeca ziyrpy dxt la` - §§¤§¨¨

.weqtdn hrnzn dn ,dfa ewlgpe .xfrl` ici lr,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
y hrnl weqtd zpeekúBøBãì`weec dyrizy jixv,ìBãb ïäëa §§Ÿ¥¨

`le.obq liren,éøîàc àkéàåy ,hrnl weqtd zpeekúBøBãì §¦¨§¨§¥§
s` ziyrp,èBéãä ïäëa.obq jixv oi`e §Ÿ¥¤§

:`xnbd zl`eyøétL ,èBéãä ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àîìLa- ¦§¨¨§©§¨©§§Ÿ¥¤§©¦
,obqa dzeyrl zexecl aeig oi`y hrnzdy oeik ,cenild oaen
.mipdkd lka dxyky xazqn jkl ,lecb odk jixvy xn`p `le

déì àðî ,ìBãb ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àlàixde ,df oic el oipn - ¤¨§©§¨©§§Ÿ¥¨§¨¥
daiyn .lecbd odkd ici lr dzyrp `l dyn dyry dxt elit`

:`xnbdøîb,dey dxfba cnlp df oic -íBiî 'äweç' 'äweç' ¨©¨¨¦
,íéøetkädxtd ziiyra xn`p ,epiide(a hi my),'dxFYd zTg z`f' ©¦¦Ÿª©©¨

mixetkd mei zceara xn`pe(hk fh `xwie)zTgl mkl dzide'§¨§¨¨¤§ª©
ziiyr s` lecb odka `weec `id mixetkd mei zcear dn ,'mlFr¨

.lecb odka `weec `id dxtd
weqtd jynda xn`p :miweqtd z` yexcl dkiynn `xnbd(my),

dúà àéöBäå',df weqtn cenll yie ,'dpgOl uEgn l`àéöBé àlL §¦Ÿ¨¤¦©©£¤¤Ÿ¦
dxt.dnò úøçà,`ed oicd mrheïðúãk(f"n b"t dxt)m` ,äúéä àì ©¤¤¦¨§¦§©Ÿ¨§¨

úàöì äöBø äøt,dziiyr mewnläøBçL dnò ïéàéöBî ïéàick ¨¨¨¨¥¥¦¦¦¨§¨
ick ,dnr z`vl dvxzyå ,eèçL äøBçL eøîàé àlLs`ïéà ¤ŸŸ§§¨¨£§¥

,äneãà dnò ïéàéöBîick,eèçL íézL eøîàé àlLixdy ,dleqte ¦¦¦¨£¨¤ŸŸ§§©¦¨£
onwl xn`py enke ,dze` zelqet dnr zeyrpd zek`lnd lk

(.bn).dnr zxg` hegyi `ly 'DzF` hgye'íMä ïî àì ,øîBà éaø §¨©¨©¦¥Ÿ¦©¥
äæ àeä,dnr zxg` mi`iven oi`y mrhd df `l -íeMî àlà ¤¤¨¦
øîàpL`ivFde','dúàd`iveiy 'dze`' dlindn mihrnne.dcáì ¤¤¡©§¦Ÿ¨§©¨

:`xnbd zl`eyàn÷ àpúåick ,dnr zxg` `ivei `ly x`iay §©¨©¨
,ehgy mizy exn`i `ly' áéúk àä`ivFde,'dúàezernyny ¨§¦§¦Ÿ¨

.'exn`i `ly' `ed mrhdy yxtl jxved recne ,dcal dze`
:`xnbd daiyndéîòè Léøãc ,àéä ïBòîL éaø ,àn÷ àpz ïàî©©¨©¨©¦¦§¦§¨¦©£¥

àø÷cmrhdy yxit jkle ,dxezd ipic mrh z` yxtne yxecy - ¦§¨
e` ehgy dxegy exn`i `ly ick `ed ,'Dz` `ivFde' xn`py§¦Ÿ¨

.ehgy mizy
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`nw `pz ixac oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .iax ixacl,eäééðéa àkéà¦¨¥©§
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קני ezny ina cenr an sc ± iyily wxt`nei
äãð éîì úøîùîì.odn dfiy cr xeniy ikixvc rnyn Ðáøì äéòåéñì:xn`c Ð

.dleqt xfa dzhigy dxtäùàá äøéùë ïéà äéîéî úàæä.dl yxtn onwl Ðïéàå
íåéá àìà äøéùë."iyilyd meia ea `hgzi `ed" (hi xacna) aizkc Ðúåáøì ïééðî

úòìåú éðùå áåæàå æøà õò úëìùäå äúôéøùå äîã úàæäå äîã úìá÷å äúèéçùÐ

dy`a oiprl eli`c .meia `l` oixyk eidi `lc

eda aizk edlekc ,iieaxl jixhv` epi` yi`ak

.odk e` xfrl` e`äîã úàæäågkep l`" Ð

."minrt ray cren ld` iptøîåì ãåîìú
äøåúzg` dxez (my) "dxezd zwg z`f" Ð

.dzcear lklúàæ øîåì ãåîìúaezkd z` Ð

.siqez l`e ,miiw o`káåúëä äáéøù øçà
èòéîå,hrin i`ne daix i`n yxit `le Ð

zn`d z` da opeazdl `l` oxqn `l dzrn

.xyid z`eúàæäî ïìåë ïéãéîì åðà éøä úøîà
äéîéî.ea yxetn dlild leqty Ðïéàù

ùéàáë äùàá íéøùëaef` gwle" :onwlck Ð

.(my) 'ebe "xedh yi` mina laheéàî éàäå
äéúáåéúdhigy ipzwcn `nip i` ,l`enyl Ð

.xfa inp dleqt dy`a dleqtàîòè éàî äùà
dy`a dleqt dhigyc dil `pn Ð?`nlya

dnc z`fde dnc zlawxfrl` gwle" aizk Ð

law epiid Ð "dncn odkdipt gkp l` dfde" ,d

lirl inp dtixye ,dz`fd epiid Ð "cren ld`

eipirl dxtd z` sxye xcde ,odk aizk dpin

`l` ,aizk odk aef`e ur zklyde ,xfrl`c

?`kidn dhigyäùà àìå øæòìàjgxk lre Ð

"eiptl dze` hgye"dil yixc `w xfrl`` Ð

d`ex xfrl`e hgey xg` `diy i`c ,axk `pz

l`eny yixcckdy` hrnn `kidn Ð?`l`

dy` hrnnc ikid ike ,`pz dil yixc xfrl`n

`kdn.xf inp opihrnn Ðäìåë äùøôä ìëÐ

.ef xg` ef zexecq dizeceary enk ,dxt ly

àìéîî òîùîå òîùî ãéî àéöåî òîùîÐ

zhiy zeeydl leki jpi` da wcwczyk

df miey dize`xwn lk eidiy ,deya dyxtd

`iven df `xwn rnyny oda yi `l` ,df mr

df lqty dn ,eiptly `xwn rnyn llkn

da yie ,df lqet df xiykdy dn e` ,df xiykd

`linn oiniiwzny zernyn ze`xwn

epi`e enewna cner rnyndy ,ezernyn

oiadl jl yi oxeciq itle .exiag llkn `iven

.`linn rnyn ine ,exiag llkn `ivend edn

.dlek z` jlede yxec eiykreøæòìàìÐ

.obq `edyïäëá úåøåãì øîàã ïàîì àîìùá
øéôù èåéãä`icda `xw dl raw `lc oeikc Ð

lecb odk e` obq.da oixyk mipdk lk Ðàìù
åèçù íéúù åøîàézek`ln lky ol `niiwe Ð

wxt dxt) opzck ,dze` zelqet dnr zeyrpd

seq cre dligzn dxta wqerd lk :(c dpyn c

inp (`,bn) onwle ,dk`lna dze` oilqet

zxg` hegyi `ly Ð "dze` hgye" :opixn`

.dnräúåà øîàðù íåùî."dze` `ivede" Ðàø÷ã àîòè ùéøããdxiyr dpnl` :(`,ehw) `rivn `aaa Ðdipr ,dze` oipkynn Ðjixv dz`y iptn ,dze` oipkynn oi` Ð

.dizepikya rx my d`iyn dz`e ,dl xifgdl
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úøîùîì?dtixyae dhigya `xw jixhvi` i`n ok m` :il dniz Ð aizk dcp inl

`l` ,ikixv `lc inp ikd oi`c xninl `kile .zlze izxzn `cg iziz ikdae

meyn Ð dklyd ihernl xn`wc `de .oicnln oi`e cg`k oi`ad oiaezk ipy edl eed

ur zklyd ihernl `l` xn`wc rnync :`cg .oicnln oi`e cg`k oi`ad miaezk dylyc

`xwirnc dxt` ztiq` ihernlc [`inec] ,fx`

miaezk ipy gkn `le ,xn`w xezi gkn `eddc

dyly gkn i` :cere .ziyixtck ,cg`k oi`ad

i`n ok m` Ð fx` ur zklyd hrnn `w miaezk

dxtc dteb e`lc xacl mrh xninl jixhvi`

,edlekn `iz` `l dhigyc :xnel yie ?edpip

xn`z ,oilega oibdep opi`y Ð edlekl dnc

ikdle .oilega zbdepy `id dcear e`lc dhigya

oilega enk zrcd gqid lqtin `lc xn`p

oic edlekl dncÐ edlekn `iz` `l inp dtixye

,d`fdl cin efgc zrcd gqid oda leqtiy `ed

oke ,zefdl ick mcd lawn dhigy zrya cinc

oie`x [yeciwe] dinin ieline dxt` ztiq`a

ztiq`e .dtixya ok oi`y dn .d`fdl xzl`l

azkinl jixhvi` Ð yeciwe dinin ieline dxt`

edlekl dnc ,ez` `l edleknc ,"zxnynl" eda

i`n` :zeywdl oi`e .dlilae dy`a mileqty Ð

dxt` ztiq`a ozyly lka azkinl jixhvi`

ezipe ,ediipin cga [aezkl] ?yeciwe min ieline

did `ly mdn dfi`c :xnel yic !dipin jpi`

ur zklyd hrnn iziid `le ,ehrnn iziid azkp

dy`a oixiyk ipdc oeik ,`zyd opihrnnck fx`

.dy`a leqt fx` ur zklyde ,yi`ak

óàfx` ur zklyde cr 'eke dhigy `ia` ip`

z`fd dn xn`w `l i`n` :il dniz Ð

lk s` ,edpip dxtc dteb zcearc ,zcgein dinin

dinin ieline dxt` ztiq` iaxpe .dxtc dtebc

dteb e`lc aef`e fx` ur zklyd hrnpe ,yeciwe

gqid iab lirl opixn` inp ikdc .edpip dxtc

:xnel yie !zrcdur zklyd iieaxl `ed `xaqc

ieline dxt` ztiq`n ith zrlez ipye aef`e fx`

,dy`a elit` mixiyk edpdc oeik ,yeciwe dinin

,inp lirle .odk edl irawc i`d ilek iaiyg jpde

zrcd gqid `xw liqtc e`l i` ,zrcd gqid iab

ded Ð yeciwe min ieline dxt` ztiq`a `icda

.fx` ur zklyda `le ,`herin oda opinwen

ihernl `nili` `xwirn lirl xn`wc ,rcz

.'ek dxt` ztiq`
axl
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úëìLä éèBòîì àlà .áéúk "äcð éîì úøîLîì"§¦§¤¤§¥¦¨§¦¤¨§©¥©§¨©
æøà õòáBæàåéðLeúòìBú.eäðéð äøôc dôeb åàìc ¥¤¤§¥§¦©©§¨¨§¨¨¦§

éaøå ,äøLk :øîà éîà éaø ,øæa äøt úèéçL ,øîzéà¦§©§¦©¨¨§¨©¦©¦¨©§¥¨§©¦
éøîàå ,äøLk :øîà àìeò .äìeñt :øîà àçtð ÷çöé¦§¨©¨¨¨©§¨¨¨©§¥¨§¨§¦
:áøì déòeiñì àaà øa òLBäé éaø áéúî .äìeñt :dì̈§¨§¦©¦§ª©©©¨§©¥§©
,Léàák äMàa ïéøLk ïéàL äéîéî úàfä àlà éì ïéà¥¦¤¨©¨©¥¤¨¤¥§¥¦§¦¨¦§¦
úìa÷å ,dúèéçL úBaøì ïéépî ,íBia àlà ïéøLk ïéàå§¥§¥¦¤¨©¦©¦§©§¦¨¨§©¨©

,dîcúàfäådúôéøNe ,dîcáBæàå æøà õò úëìLäå , ¨¨§©¨©¨¨§¥¨¨§©§¨©¥¤¤§¥
úòìBú éðLe¯éðàL ìBëé ."äøBz" øîBì ãeîìz §¦©©©§©¨¨¤£¦

óà äaøîúôéñàéelîe døôàíéîLecé÷å¯ãeîìz §©¤©£¥©¤§¨¦©¦§¦©§
àéöBäìe elà úà úBaøì úéàø äîe ."úàæ" øîBì©Ÿ¨¨¦¨§©¤¥§¦
éøä :zøîà ,èòéîe áeúkä äaéøL øçà ?elà úà¤¥©©¤¦¨©¨¦¥¨©§¨£¥

äéîéî úàæä äî .äéîéî úàfäî ïlek ïéãîì eðà¯ ¨§¥¦¨¥©¨©¥¤¨¨£¨©¥¤¨
,íBia àlà ïéøLk ïéàå Léàák äMàa ïéøLk ïðéà¥¨§¥¦§¦¨¦§¦§¥§¥¦¤¨©
dîc úàfäå dîc úìa÷å dúèéçL àéáà éðà óà©£¦¨¦§¦¨¨§©¨©¨¨§©¨©¨¨
ìéàBä ,úòìBú éðLe áBæàå æøà õò úëìLäå dúôéøNe§¥¨¨§©§¨©¥¤¤§¥§¦©©¦

Léàák äMàa ïéøLk ïéàå¯.íBia àlà ïéøLk ïéà §¥§¥¦§¦¨¦§¦¥§¥¦¤¨©
ìéàBä ,Lecé÷å íéî éeléîe døôà úôéñà éðà àéöBîe¦£¦£¥©¤§¨¦©¦§¦¦

äLàa ïéøLëeLéàák¯.äìéláe íBia éîð ïéøLk §¥¦§¦¨¦§¦§¥¦©¦©©©§¨
ïéìeñt äMàa ïéìeñôcî àîéìéà ?àúáeéz éàî éàäå§©©§§¨¦¥¨¦¦§¦§¦¨§¦

øæa éîð¯ïéìeñtL ,çéëBz äéîéî úàfääMàa ©¦§¨©¨©¥¤¨¦©¤§¦§¦¨
!øæa ïéøLëe¯éàî äMà :dézáeéz eðééä ,ééaà øîà §¥¦§¨¨©©©¥©§§§¥¦¨©

àîòè¯éîð øæ ,äMà àìå øæòìà¯.øæ àìå øæòìà ©§¨¤§¨¨§Ÿ¦¨¨©¦¤§¨¨§Ÿ¨
ãiî àéöBî òîLî ,dlek äLøtä ìk :àleò øîà̈©¨¨©¨¨¨¨©§©¦¦¨
øæòìà ìà dúà ízúðe" :àìénî òîLîe ,òîLî©§©©§©¦¥¨§©¤Ÿ¨¤¤§¨¨

"ïäkä¯àkéà .øæòìàì úBøBãì àìå øæòìàì dúBà ©Ÿ¥¨§¤§¨¨§Ÿ§§¤§¨¨¦¨
úBøBãì :éøîàc àkéàå ,ìBãb ïäëa úBøBãì :éøîàc§¨§¦§§Ÿ¥¨§¦¨§¨§¦§
ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àîìLa .èBéãä ïäëa§Ÿ¥¤§¦§¨¨§©§¨©§§Ÿ¥

èBéãä¯ìBãb ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àlà ,øétL ¤§©¦¤¨§©§¨©§§Ÿ¥¨
¯?déì àðî¯.íéøetkä íBiî "äwç" "äwç" øîb §¨¥¨©ª¨ª¨¦©¦¦

"dúà àéöBäå"¯:ïðúãk ,dnò úøçà àéöBé àlL §¦Ÿ¨¤Ÿ¦©¤¤¦¨§¦§©
úàöì äöBø äøt äúéä àì¯.eèçL äøBçL eøîàé àlL ,äøBçL dnò ïéàéöBî ïéà Ÿ¨§¨¨¨¨¨¥¥¦¦¦¨§¨¤ŸŸ§§¨¨£
äneãà dnò ïéàéöBî ïéàå¯íMä ïî àì :øîBà éaø .eèçL íézL eøîàé àlL §¥¦¦¦¨£¨¤ŸŸ§§©¦¨£©¦¥Ÿ¦©¥

"dúà" øîàpL íeMî àlà ,äæ àeä¯!"dúà" áéúk àä ,àn÷ àpúå .dcáì¯ïàî ¤¤¨¦¤¤¡©Ÿ¨§©¨§©¨©¨¨§¦Ÿ¨©
àn÷ àpz¯.àø÷c déîòè Léøãc ,àéä ïBòîL éaø¯?eäééðéa éàî¯eäééðéa àkéà ©¨©¨©¦¦§¦§¨¥©§¥¦§¨©¥©§¦¨¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc `nei(iyiy meil)

ixdáéúk 'äcð éîì úøîLîì'mda(h hi xacna)mikixvy cnll , §¦§¤¤§¥¦¨§¦
leqtn ehrnzdy mda xnel jiiy `le ,d`fd zry cr xeniy

:`xnbd daiyn .zrcd gqid,àlà`a df weqtúëìLä ,éèeòîì ¤¨§©¥©§¨©
úòìBz éðùe áBæàå æøà õòmewn didy ,dxtd ztixy jez l` ¥¤¤§¥§¦©©

nzde ,zrcd gqida mda leqtlmeyn df leqtn ehrdôeb åàìc§¨¨
eäðéð äøôc.dnvr dxtd seba miyrp mpi` - §¨¨¦§

:dxta xf zhigya zewlegd zetqep zehiy d`ian `xnbd
äøt úèéçL ,øîzéàdnec`÷çöé éaøå ,äøLk øîà énà éaø ,øæa ¦§©§¦©¨¨§¨©¦©¦¨©§¥¨§©¦¦§¨

dì éøîàå ,äøLk øîà àìeò .äìeñt øîà àçôðexn`y yie - ©§¨¨©§¨¨¨©§¥¨§¨§¥¨
y enya.äìeñt§¨

:xf zhigya l`enye ax zwelgna oecl zxfeg `xnbdéaø áéúî¥¦©¦
áøì déòeiñì àaà øa òLBäé.dleqt dxta xf zhigyy xaeqd §ª©©©¨§©¥§©

,`ziixaa epipyéì ïéà,weqtd oeyln cenlläéîéî úàfä àlà- ¥¦¤¨©¨©¥¤¨
,`nhd lr z`hgd in,Léàák äMàa ïéøLk ïéàL,oldl x`eanke ¤¥§¥¦§¦¨¦§¦
,íBia àlà ïéøLk ïéàåxn`py(ai hi xacna)mFIA Fa `Hgzi `Ed' , §¥§¥¦¤¨©¦§©¨©

.'iyilya `hgzi `ed' xn`p `le 'iWilXd,dúhéçL úBaøì ïéépî ©§¦¦¦©¦§©§¦¨¨
dîc úàfäå ,dîc úìa÷å,ycwnd ipt len l`å ,dúôéøNeúëìLä §©¨©¨¨§©¨©¨¨§¥¨¨§©§¨©

úòìBz éðLe áBæàå æøà õòmixyk mpi` el` lky ,dtixyd jezl ¥¤¤§¥§¦©©
.meia eyrp m` `l`øîBì ãeîìzd zTg z`f','äøBzdxez `dzy ©§©Ÿª©©¨

dleqty z`hgd in z`fda yxtzpy oeike ,dizecear lkl zg`
.dlila mileqty zeceard lkl cenll yi ,dlilaìBëéiziid ¨

,xneläaøî éðàLdlil leqtlíéî éeléîe døôà úôéñà óà ¤£¦§©¤©£¦©¤§¨¦©¦
,Lecé÷åúàæ' ,øîBì ãeîìzz` wx zeaxl yi ,xnelk ,'dxFYd zTg §¦©§©Ÿª©©¨

.zetqep zek`ln siqedl `le ,o`k xn`py:àúééøáä úìàåù
cenil yie ,dlil leqtl zecear x`y daxny cenil yie xg`n

,xxal yi ,dlil leqtn zecear hrnnyúBaøì úéàø äîeleqta ¨¨¦¨§©
dlilelà úàzklyde ,dtixy ,mcd z`fd ,mcd zlaw ,dhigy - ¤¥

,zrlez ipye aef`e fx` uràéöBäìe[hrnl-]elà úàztiq` - §¦¤¥
daiyn .dlil leqt mda oi`y ,yeciwe min ielin ,xt`d

:`ziixadáeúkä äaéøL øçàzeceardn wlgèòéîemwlg z` ©©¤¦¨©¨¦¥
edn dfa opeazdl yi ,hrin dne daix dn yxit `le ,xg`d

jkle .xyide zn`dà éøä ,zøîàïéãîì eða dlil leqtïlek ¨§©§£¥¨§¥¦¨
,äéîéî úàfäî,epiide .dlila dleqty xn`p dayäéîéî úàfä äî ¥©¨©¥¤¨¨©¨©¥¤¨

å ,Léàák äMàa ïéøLk ïðéàmbàéáà éðà óà ,íBia àlà ïéøLk ïéà ¥¨§¥¦§¦¨¦§¦§¥§¥¦¤¨©©£¦¨¦
z` ,'dxez' oeyln zeaxldîc úàfäå dîc úìa÷å dúèéçL§¦¨¨§©¨©¨¨§©¨©¨¨

ïéøLk ïéàå ìéàBä ,úòìBz éðLe áBæàå æøà õò úëìLäå dúôéøNe§¥¨¨§©§¨©¥¤¤§¥§¦©©¦§¥§¥¦
,Léàák äMàa,dinin z`fdl minec md ixde ,oldl x`eanke §¦¨¦§¦

y dfa mb mzeeydl yi jkleéðà àéöBîe ,íBia àlà ïéøLk ïéà¥§¥¦¤¨©¦£¦
z` df leqtnïéøLëe ìéàBä ,Lecé÷å íéî éeléîe døôà úôéñà£¦©¤§¨¦©¦§¦¦§¥¦
,Léàák äMàaehrnzdy xazqn jkle ,d`fdl minec mpi`e §¦¨¦§¦

e 'z`f'n.äìéláe íBia énð ïéøLk`ziixadn gken ,ok m`e §¥¦©¦©©©§¨
zhigy xiykdy l`eny lr dywe ,dxta zlqet dy` zhigyy

.xf
:`xnbd dgecéàäå,ef `ziixae -àzáeéz éàîzeywdl yi dn - §©©§§¨

.l`eny lr dpnnàîéìéà,`id `iyewdy ,xn`p m` -ïéìeñôcî ¦¥¨¦¦§¦
,øæa énð ïéìeñt ,äMàaixdeäéîéî úàfädnvrL ,çéëBzlr s` §¦¨§¦©¦§¨©¨©¥¤¨¦©¤

y it,äMàa ïéìeñtxn`py(gi hi xacna)xFdh Wi` miOA lahe' §¦§¦¨§¨©©©¦¦¨
,'ebe 'dGdee,z`f lkaøæa ïéøLëonwl x`eank(.bn)oixyk lkd' §¦¨§¥¦§¨

zx`an .dy` leqta ielz xf leqt oi`y gken ok m` ,'zefdl
:`xnbddézáeéz eðééä ,éiaà øîà.l`eny lr diyewd idef -äMà ¨©©©¥©§§§¥¦¨

àîòè éàîmeyn ,dleqt dy` zhigyy `ziixaa `pzl oipn - ©©£¨
xn`py(b hi my)Dz` hgWe 'ebe odMd xfrl` l` Dz` mYzpE'§©¤Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥§¨©Ÿ¨

yexcl yie ,'eiptl,äMà àìå 'øæòìà'df weqty ,oldl ax ixacke §¨¨¤§¨¨§Ÿ¦¨
zhigy ok enke ,xfrl` lr xn`pénð øæyiy meyn ,dleqt ¨©¦

,yexcl.øæ àìå 'øæòìà'xf zhigy xiykdy ,l`enyk `lye ¤§¨¨§Ÿ¨
.dxta

:dnec` dxt oica oecl zxaer `xnbdäLøtä ìk ,àìeò øîà̈©¨¨©¨¨¨
dlek,dnec` dxt ziiyr xcq lyòîLîmiweqt mpyi - ¨©§©

,mda cenild zernynyòîLî ãiî àéöBîz` lhane `iven - ¦¦©©§¨
weqtdy dn ,xnelk ,mcewd weqtd zernynn cnlpd oicd

.jtidle ,xiykn `ed lqet eiptlyàìénî òîLîemiweqt mpyie - ©§¨¦¥¨
.mdiptly weqtdn cnlpd oicl dey mdn cnlpd oicdy

dxt zyxta xn`p :eixac z` `ler yxtne(b hi xacna)ízúðe'§©¤
,'ïäkä øæòìà ìà dúà`weec ,df weqtn yexcl yiedúàz` - Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥Ÿ¨

zzl yi ,dyn inia dzyrpy dxtdøæòìàì,obq `edyàìå §¤§¨¨§Ÿ
øæòìàì úBøBãìziyrp dpi` mi`ad zexeca ziyrpy dxt la` - §§¤§¨¨

.weqtdn hrnzn dn ,dfa ewlgpe .xfrl` ici lr,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
y hrnl weqtd zpeekúBøBãì`weec dyrizy jixv,ìBãb ïäëa §§Ÿ¥¨

`le.obq liren,éøîàc àkéàåy ,hrnl weqtd zpeekúBøBãì §¦¨§¨§¥§
s` ziyrp,èBéãä ïäëa.obq jixv oi`e §Ÿ¥¤§

:`xnbd zl`eyøétL ,èBéãä ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àîìLa- ¦§¨¨§©§¨©§§Ÿ¥¤§©¦
,obqa dzeyrl zexecl aeig oi`y hrnzdy oeik ,cenild oaen
.mipdkd lka dxyky xazqn jkl ,lecb odk jixvy xn`p `le

déì àðî ,ìBãb ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àlàixde ,df oic el oipn - ¤¨§©§¨©§§Ÿ¥¨§¨¥
daiyn .lecbd odkd ici lr dzyrp `l dyn dyry dxt elit`

:`xnbdøîb,dey dxfba cnlp df oic -íBiî 'äweç' 'äweç' ¨©¨¨¦
,íéøetkädxtd ziiyra xn`p ,epiide(a hi my),'dxFYd zTg z`f' ©¦¦Ÿª©©¨

mixetkd mei zceara xn`pe(hk fh `xwie)zTgl mkl dzide'§¨§¨¨¤§ª©
ziiyr s` lecb odka `weec `id mixetkd mei zcear dn ,'mlFr¨

.lecb odka `weec `id dxtd
weqtd jynda xn`p :miweqtd z` yexcl dkiynn `xnbd(my),

dúà àéöBäå',df weqtn cenll yie ,'dpgOl uEgn l`àéöBé àlL §¦Ÿ¨¤¦©©£¤¤Ÿ¦
dxt.dnò úøçà,`ed oicd mrheïðúãk(f"n b"t dxt)m` ,äúéä àì ©¤¤¦¨§¦§©Ÿ¨§¨

úàöì äöBø äøt,dziiyr mewnläøBçL dnò ïéàéöBî ïéàick ¨¨¨¨¥¥¦¦¦¨§¨
ick ,dnr z`vl dvxzyå ,eèçL äøBçL eøîàé àlLs`ïéà ¤ŸŸ§§¨¨£§¥

,äneãà dnò ïéàéöBîick,eèçL íézL eøîàé àlLixdy ,dleqte ¦¦¦¨£¨¤ŸŸ§§©¦¨£
onwl xn`py enke ,dze` zelqet dnr zeyrpd zek`lnd lk

(.bn).dnr zxg` hegyi `ly 'DzF` hgye'íMä ïî àì ,øîBà éaø §¨©¨©¦¥Ÿ¦©¥
äæ àeä,dnr zxg` mi`iven oi`y mrhd df `l -íeMî àlà ¤¤¨¦
øîàpL`ivFde','dúàd`iveiy 'dze`' dlindn mihrnne.dcáì ¤¤¡©§¦Ÿ¨§©¨

:`xnbd zl`eyàn÷ àpúåick ,dnr zxg` `ivei `ly x`iay §©¨©¨
,ehgy mizy exn`i `ly' áéúk àä`ivFde,'dúàezernyny ¨§¦§¦Ÿ¨

.'exn`i `ly' `ed mrhdy yxtl jxved recne ,dcal dze`
:`xnbd daiyndéîòè Léøãc ,àéä ïBòîL éaø ,àn÷ àpz ïàî©©¨©¨©¦¦§¦§¨¦©£¥

àø÷cmrhdy yxit jkle ,dxezd ipic mrh z` yxtne yxecy - ¦§¨
e` ehgy dxegy exn`i `ly ick `ed ,'Dz` `ivFde' xn`py§¦Ÿ¨

.ehgy mizy
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`nw `pz ixac oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .iax ixacl,eäééðéa àkéà¦¨¥©§
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc `nei(ycew zay meil)

÷étàc`ivedy -dãäa øBîçyygdy `nw `pzl ,dxtd mr - §©¦£©£¨
mihgey oi`y mircei lkdy oeik yyg oi` ,'exn`i `ny' `ed
s` ,dcal `vzy `id aezkd zxifby yxecy iaxle .xeng

.dxeq` xeng z`ved
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd,'dúà èçLå'rnyneàlL §¨©Ÿ¨¤Ÿ

èBçLédxt cer,dnò úøçà.dkex` oikqa epiide ,dyrn eze`a ¦§©¤¤¦¨
hgWe' ,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdDz`ôìáøì ,'åéð §¨©Ÿ¨§¨¨§©

yexcl yi ,dxta xf zhigy lqetyäpnî Bzòc çéqé àlL¤Ÿ©¦©©§¦¤¨
,dhigyaeììàeîLyxtl yi ,dxta xf zhigy xiyknyøæ àäiL ¦§¥¤§¥¨

.äàBø øæòìàå èçBL¥§¤§¨¨¤
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbddîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå'§¨©¤§¨¨©Ÿ¥¦¨¨

Bòaöàa,'dGde`id ,ef dgiwlezlaw.mcdììàeîLyxecy §¤§¨§¦¨¦§¥
ick 'odkd xfrl`' xn`p ,dxyk xf zhigyy mcewd weqtdn

déøeãäàìdxtd zcear z` xifgdl -,øæòìàìzlaw dyrizy §©£¥§¤§¨¨
e .eci lr wx mcdáøì,xfrl`a wx dxyk dhigy s`y xaeqyéåä §©¨¥

,'xfrl`' mcd zlawa xn`py dnèeòéî ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî¦©©¦§¥¦
úBaøì àlà èeòéî øçà,epiide ,èBéãä ïäk eléôàc.dlawa xyk ©©¦¤¨§©©£¦Ÿ¥¤§

weqtd ,l`enyl ,xnelk .'rnyn cin `iven' `ed df weqty ixd
.xfrl`a wx dxyk dlawy cnll ,xfa dxyky dhigyn `iven
,xfrl`a wx dxyky dhigy oicn `iven weqtd ,axl eli`e

.heicd odk ici lr dlaw xiykne
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdáBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìå'§¨©©Ÿ¥¥¤¤§¥

ì ,'úòìBú éðLeìàeîL,xfrl` ici lr wx ziyrp mcd zlawy §¦¨©¦§¥
cnll dgiwla 'odkd' xn`pèBéãä ïäëa eléôàce .dxykáøì ©£¦§Ÿ¥¤§§©

oi`y s` lr ,'odkd' aey azkpy dn ,heicd odka dxyk dlawy
c meyn `ed ,dlawl dgiwl oia wlgléøèöàC,cnll df weqt ¦§§¦

c oeikàðéîà êzòc à÷ìñc ,xnel jzrca dler did -ïåék ¨§¨©§¨£¦¨¥¨
cdgiwldåàìa,eäðéð äøôc äôebjklïäk éòaéì àìs` dxyke §¨¨§¨¨¦§Ÿ¦¨¥Ÿ¥

,xfa,ïì òîLî à÷.odka `weec dyrpy ¨©§©¨
`iven' `ed weqtd ,l`enyl .weqtd zernyna ewlgpy `vnp
wx dxyk dlawy cnlp eiptly weqta ixdy ,'rnyn cin
eli`e .heicd odka s` dxyk dgiwly cnlp df weqtae ,xfrl`a
odka dgiwl xiykny oeik ,'rnyn `linn' `ed weqtd ,axl

.dlawa enk heicd
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd'ïäkä åéãâa ñaëå'zexnle §¦¤§¨¨©Ÿ¥

ptly weqta mbycnll 'odk' aey xn`p ,heicd odka xaecn ei
odkd didiy jixvyBðeäéëaicbaa `le dpedk icbaa yeal - §¦

zernynk yxcpe ,'rnyn `linn' `ed df weqty ixd .leg
.eiptly weqtd

,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd.'áøòä ãò ïäkä àîèå'§¨¥©Ÿ¥©¨¨¤
aey xn`py dnne,'ïäk'yididiy cenllBðeäéëaicbaa yeal - Ÿ¥§¦

ziyrpd dxta s` ,dpedkïàîì àçéðä :àøîâä úìàåù .úBøBãì§¨¦¨§©
øîàclirl(:an)y ,'dze`'n mihrnnyúBøBãìziyrpèBéãä ïäëa §¨©§§Ÿ¥¤§

,xfrl`a wx `leøétLs` lry ,cnll jixvy dn oaen - ©¦
.dpedk icbaa dzeyrl yi ,dyn zxtn da liwd zexeclyàlà¤¨

øîàc ïàîì(my)y cnll `a 'dze`'yúBøBãìwx ziyrpïäëa §©§¨©§§Ÿ¥
,ìBãb,zeywdl yiàzLäzexecly ,epxngdïðéòa ìBãb ïäk ¨©§¨Ÿ¥¨§¦¨

,dxtd zhigyaàéòaéî Bðeäéëamby cnll weqt jixv ike - §¦¦©§¨
xac ixd ,dpedk icba aeig yi heicd odk da xzedy dceara
dceardn zebxc izya zezegt el` zecear oi`y `ed heyt
.dpedk icba `lle heicd odka zexyke ,lecb odk ici lr ziyrpd

:`xnbd daiynïéàmby `l` ,`ed heyt xac zn`a -àúléî ¥¦§¨
øîBçå ì÷a àéúàc,xnege lwa ecnll ozipy xac -dì áúëå çøè §¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨

àø÷.yxetna eze` dazke dgxh dxezd - §¨
z` miiwne jiynn ixdy ,'rnyn `linn' `ed df weqty ixd

.eiptly weqtdn yxcpy 'odk' zernyn
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdøôà úà øBäè Léà óñàå'§¨©¦¨¤¥¤

,'çépäå äøtäxn`p xak ixdy ,odk epiid 'xedh yi`'y x`al oi`e ©¨¨§¦¦©
`l` .'dxtd xt` z` sq`e' aezkl ozip dide ,mcewd weqta odk

,yexcl yiøfä úà øéLëäì ,'Léà'e .xt`d ztiq`a,'øBäè' ¦§©§¦¤©¨¨
.äMàä úà øéLëäì§©§¦¤¨¦¨

xn`py dne,'çépäå'`acnllwxy,çépäì úòc Ba LiL éîxyk §¦¦©¦¤¥©©§©¦©
jkle .dtiq`l,çépäì úòc ïäa ïéàL ïè÷å äèBL Løç eàöé̈§¥¥¤§¨¨¤¥¨¤©©§©¦©

.xt`d ztiq`l md mileqte
jixvn mcewd weqtdy ,'rnyn cin `iven' `ed df weqty ixd

.xfa dtiq` xyked df weqtae ,odk
:dyxtd jynd z` yexcl icka ,dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz§©¨¨

(c"n d"t dxt),Lc÷ì ïéøLk ìkäxt`d lr mind z` zzl -õeç ©Ÿ§¥¦§©¥
äMàa ìñBôe ïè÷a øéLëî äãeäé éaø ,ïè÷å äèBL Løçî¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨¥§¦¨

ñBðéâBøcðàáe:`xnbd zl`ey .[dy` wtq-]ïðaøc àîòè éàî §©§§¦©©£¨§©¨¨
.dy` mixiykne ,ohwe dhey yxga milqety:`xnbd daiyn

meynáéúëc(fi hi xacna)úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå'ozpe ¦§¦§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨§¨©
,yxtl yie ,'ilM l` miIg min eilrðääôéñàa Cì éìñôc Cel` - ¨¨©¦©¦¤¤¦¨¨§¨§¦¨©£¦¨

,ohwe dhey yxg mdy ,xt`d ztiq`a elqtpyCì éìñtmb ¨§¦¨
ðäå ,Lecé÷aäôéñàa Cì éøLëàc E,dy`e xf mdyCì éøLëàmb §¦§¨¨§©§©¦¨©£¦¨©§©¦¨

.Lecé÷a§¦
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåxiykn recnepi`e ,ohwa yeciw §©¦§¨

:`xnbd daiyn .dtiq`a mixykd lr xn`p 'egwle'y yxtníà¦
'ç÷ìå' àø÷ àîéì ,ïk,'sq`e' xn`py enk cigi oeyla'eç÷ìå' éàî ¥¥¨§¨§¨©©§¨§
cnll ,miax oeylaíúä Cì éìñôc ïè÷ eléôàc,dtiq`aàëä ©£¦¨¨§¨§¦¨¨¨¨¨

yeciwadéì àðî ,äMà :úìàåùå àøîâä äôéñåî .øLkdcedi iaxl ¨¥¦¨§¨¥
,leqtlyxc dcedi iax :`xnbd daiyn .dtiq`a dxyk `id ixd

xn`py dnn,'äðúðå' àìå 'ïúðå'.yeciwl dleqt dy`y §¨©§Ÿ§¨§¨
:`xnbd zl`eyïðaøåmixyk dtiq`l mixykdy mixaeqy §©¨¨

:`xnbd daiyn .'egwle' xn`p mzhiyl recn ,yeciwláúk éà¦¨©
,'ç÷ìå' àðîçøweqtd jyndaeïúðå','ilM l` miIg min eilräåä ©£¨¨§¨©§¨©¨¨©¦©¦¤¤¦£¨

,àðéîà`fdd oi`dxyk dãç áéäéå ãç ìé÷Lc ãògweldy cr - £¦¨©§¨¦©§¨¦©
jkl ,mina epzepy df `ed xt`d z`'eç÷ìå' àðîçø áúkoeyla ¨©©£¨¨§¨§

.cigia dpizpe mipy ici lr xt`d zgiwl dlireny xnel ,miax
éáäéå éøz éì÷Lc ãò ,àðéîà äåä ,'eðúðå' 'eç÷ìå' àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨§¨§§¨§£¨£¦¨©§¨§¥§¥§¨£¥

éøz,mipy mze` ici lr dyriz mina dpizpde xt`d zgiwly - §¥
jkl,'ïúðå' 'eç÷ìå' àðîçø áúkcnllãç áéäéå éøz éì÷L eléôàc ¨©©£¨¨§¨§§¨©©£¦¨§¥§¥§¨¦©

dzyrp ea ote`a zeidl dkixv dpizpd oi`y ,epiide ,xyk
.gwly in ici lr e` dgiwld

`linn' `ed weqtd ,opaxl .weqtd zyxca ewlgpy `vnp
iaxle .dtiq`a mixykd z` yeciwl xiykny oeik ,'rnyn
lqt ,eiptly weqtdy oeik ,'rnyn cin `iven' `ed weqtd ,dcedi
dy` lqete ohw xiykn df weqte dtiq`a dy` xiykde ohw

.yeciwa
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdLéà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå'§¨©¥§¨©©©¦¦

øBäè.'dGdeïðaøìmixyk dy`e xfy mcewd weqta ecnly ¨§¦¨§©¨¨
,'xedh yi` sq`e' da xn`py dtiq`a enk leqt ohwe ycwl

,yexcl icka ,'xedh yi`' aey xn`p,äMà àìå 'Léà'dleqty ¦§Ÿ¦¨
e ,d`fda,ïèwä úà øéLëäì ,'øBäè'dtiq`a xyk epi`y s` lry ¨§©§¦¤©¨¨

.d`fda xyk ,yeciwae,äãeäé éaøìeyeciwe xyk ohw yeciwy §©¦§¨
,cnlle yeciwn zepyl `a df weqt ,leqt dy`,ïè÷ àìå 'Léà'¦§Ÿ¨¨

e ,dleqt ez`fdyäMàä úà øéLëäì ,'øBäè'.d`fda ¨§©§¦¤¨¦¨
,opaxl .'rnyn cin `iven' `ed df weqt `nlr ilekly ixd
dleqte ohwa dxyk d`fde ,ohwa leqte dy`a xyk yeciw
d`fde ,leqt dy`ae xyk ohwa yeciw ,dcedi iaxle .dy`a

.ohwa dleqte dy`a dxyk
:`xnbd dywn .dcedi iax zhiya dpc `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

dpyna(i"n a"it dxt),äúBfäì ïéøLk ìk,z`hg iníeèîehî õeç ©Ÿ§¥¦§©¦§
.äfîe Búòéiñî äMà ,úòc Ba [ïéàù] (ùéù) ïè÷å ,äMàå ñBðéâBøcðàå§©§§¦§¦¨§¨¨¤¥©©¦¨§©§¨©¤
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ezny in` cenr bn sc ± iyily wxt`nei
äãäá øåîç ÷éôàã"dze`" `dc ,xeq` iaxl .exn`i `ny `kilc ,ixy `nw `pzlc Ð

.aizkïäëä øæòìà ç÷ìå.dnc zlawa Ðìàåîùìxyk xfdy xnel "eiptl" wiicc Ð

gwle azk i`c .xfrl`l dxecd`l xfrl` dnc zlawa azkinl jixhvi` ,dhigyl

(erav`a dfde) dncnc rnyn ded Ð.i`w hgey`áøìxfrl`a dhigy xn`c inp Ð

`id,xfrl` dlawa azkinl dil ded `l Ð

aizk ikexfrl`l ,herin xg` herin ied Ð

.'ek herin xg` herin oi`e ,xg` `leç÷ìå ¥©

ìàåîùì æøà õò ïäëäd`fde dlaw xn`c Ð

zklyd ixeyk`l odk da aizk ,i`ed xfrl`a

cin `iven rnyn i`d ied .heicd odka fx` ur

xyknc axle .opixn`c ipd lk oke ,rnyn

heicd odka dlaw,`linn rnyn i`d ied Ð

jixhvi`e .eiptly `xwn llkn `iven epi`e

`le fx` ur gwle azk i`c ,odk dia azkinl

odk aizkgwle :`pin` ded Ðin lk Ð

,dlawc odk` dil opinwen ded `le ,dvxiy

.'ek dteb e`le li`ed `pin` jzrc `wlqïäëä
åðåäéëáded `lc ,`ed `xizi `xw odk i`d Ð

`p`e 'ebe "eicba qake" `l` azkinl dil

odk jnqnl `l` ,i`w dia ixii`c `d`c `prci

`le ,ziyrp dpedk icbaay :xnelk .eicba`

.leg icbaaáøòä ãò ïäëä àîèålr cnll Ð

.dpedk icba dkixvy zexecl ziyrpd dxt

øîàã ïàîì àçéðäodka zexecl ,lirl Ð

mixetkd mein dweg xnb `le ,heicdÐ

ly lr cnll ,`kd odk azkinl jixhvi`

.dpedk icbaa dyrzy zexecøæä øéùëäì ùéà
`kd aizk ,odka ixii` dipin lirlc meyn Ð

z` sq`e azk i`c ,xfd z` xiykdl "yi`"

dxtd xt`dipin lirlc ,odk `pin` ded Ð

.yi` `kd azk ,odka ixii`äùàä úà øéùëäì
`nh ihernl i`c Ðdiixw z`hgc ,`hiyt Ð

.`pngxùã÷ìilka xt`d lr min zzl Ð

.qxgàîèì åç÷ìå"xedh yi` sq`e" xza Ð

aizke ,dtiq` xg`y dcear `id ef ,aizk

"egwle",dy`e xf ,dtiq`a mixn`pd mze` Ð

.ohwe dhey yxg `leïë íàlirlc` li`ed Ð

cigi oeyla dtiq` iab `dc ,gwle `nip ,i`w

.diazkäéì àðî äùàmeyn ,qepibexcp` oke Ð

.dy` wtqïðáøålirlc` mlerl :jl ixn` Ð

cigi oeyl gwle aizk `lc `de ,i`wi`c Ð

cg liwyc cr `pin` ied ozpe gwle aizk

egwle aizk ,mind lr edpzi envr `ede xt`d

.ixz ilwy elit`c Ðáåæà ç÷ìåaizkc Ð

.yeciwd xg`y dcear `ide ,dinin z`fda

ïðáøìly oze`a dyrp yeciwd :ixn`c Ð

xf epiidc "xedh yi`" aizk dtiq`ae ,dtiq`

e`l `kdc xedh yi` jgxk lr dy`e

rnyn iedle ,ohw lqtinle dy`e xf ixeyk`l

`linnaezkpe dipin `xw wezyl ok m`c Ð

`prci `p`e ,dfde mina lahe aef` gwle

yxcnl `piazk ike .i`w dpin lirlc `eddac

dy` `le yi`cin `iven df rnyn jgxk lr Ð.rnynïè÷ øéùëäì øåäèdilqtc Ð

.yeciwaäãåäé 'øìå`xninl i`d `z` ,xyk ohwe yeciwa dleqt dy` :xn`c Ð

"yi`" :`kti`"xedh" ,ohw `le Ðrnync xninl `kil jgxk lrc .dy` xiykdl Ð

.dipin wezyil ok m`c `linn
ïåéë
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áøìxnel jixv jgxk lr Ð zeaxl `l` herin xg` herin oi`e herin xg` herin ied

,xfrl` `weec dhigye d`veda la` ,d`fde dlawa xyk `diy heicd odk zeaxl

zhigy lirl ax xn` `xif iax xn`c `de .xfrl`l dze` lirl opixn` ipyil edlekl `dc

,xn`w zexeclc :xnel yi ?heicd odka elit`e ,dxiyk odka `d rnync ,dleqt xfa dxt

xfrl`l "dze`"c `pyil `eddk dil `xiaqe

.heicd odka Ð zexecl `d ,odkd

ìëämind :i"yx yxit Ð ycwl oixyk

dnka dxt zkqnae .xt`d lr

`de ,mind lr xt`d oipzep eidy rnyn izkec

ozpe z`hgd ztixy xtrn `nhl egwle" aizkc

xt`d lr min rnync "ilk l` miig min eilr

miig min ozi eliaya "eilr ozpe" yxtl yi Ð

,ilka mirbep mindy rnyn daxc`e .ilk l`

.dlrnln mdilr ozep xt`de

éàîmzd jl ilqtc ohw elit`c `nhl egwle

yxgan ohwa ith xiyknc `de Ð xyk `kd

.zrc llkl iz`c meyn :xnel yi Ð dheye

ïúðådlek dxezd lkc ab lr s` Ð dpzp `le

dy` opihrnn `l ikd elit`e ,dxn`p xkf oeyla

ip`yc :xnel yi ,`icda yi` aizkc `kid `l`

oeyl "egwle" aizkc dixeaica `xw ipycn `kd

`le opiyxc ikdl Ð "ozpe" aizk xcde miax

.dpzpe

ãòditeb `edd :yexit Ð cg aidie cg liwyc

.mina dil axrn ,dil liwyc

ìëäqepibexcp`e mehnehn ueg zefdl oixiyk

oixyk lkdc zeipyn ixz ipdc :il dniz Ð 'ek

dpyn d wxt) dxt zkqna opzin zefdle ycwl

`l yeciwac `py i`n ,(i dpyn ai wxtae c

ipzwck ,qepibexcp`e dy` icda mehneh ipzw

inp dcedi iaxc `nw `pzc :xnel yie ?d`fd iab

,lxr wtq `edy iptn ycwl mehnehl dil liqt

mehneh :(a,ar zenai) "lxrd" wxta xn`ck

,lxr wtq `edy iptn ,leqt eyeciw Ð yciwy

yciwy qepibexcp` .leqt eyeciw yciwy lxre

iax .dy` wtq `edy iptn ,xyk eyeciw Ð

`nw `pze Ð qepibexcp`e dy`a lqet dcedi

dcedi iaxc `nw `pz epiid oizipznc dcedi iaxc

dil `xiaqc (my df mb) "lxrd" wxtc `ziixac

ipzw `lc `de ,`nh ik lxrl iaxnc `aiwr iaxk

oicinl oi` xnel yi Ð mehnehn ueg `nw `pz

`pze ,ueg oda xn`py mewna elit` zellkd on

.mehnehe `nhe lxr xiiye ohwe dhey yxgn ueg

dfdy lxr xn`c o`nl oizipznn jixt `lc `de

meyn :xnel yi Ð `ziixan jixte dxiyk ez`fd

ikdl ,dleqt ez`fdc `icda ipzw `ziixaac

.dpin jxtinl dil `gip

äùàdxt zkqnc `xza wxta Ð ezcrqn

zfge` ezcrqn cvik :yxtn `ztqeza

`iran `le .d`fd zrya elit` ,mind el

`zeax ith aiyg d`fdc ,aef`d zliah zrya

dipin dixyknc `xwc meyn ,aef`d zliahn

xiykdl Ð xedh :dipin opiyxce "xedh yi` mina lahe" aizkc azk dliaha ohw

py wxt seqa `zi`ck ,iccdl eywzi`c ,dliahn d`fd opitlie ,ohwd.(`,k) dlibnc i

zrya elit` ,ecia dfg` m`e :dlr miiqn (i dpyn) dxtc `xza wxtc oizipznae

ied d`fdc rnyn `ztqezac ,dfa mbnib h"petniqn wgvi epiaxe .leqt Ð diifd
`zeax
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ïè÷ eléôàc "eç÷ìå" éàî "ç÷ìå" àø÷ àîéì ïk¥¥¨§¨§¨©©§¨§©£¦¨¨
"ïúðå" ?déì àðî äMà .øLk àëä ,íúä Cì éìñôc§¨§¦¨¨¨¨¨¨¥¦¨§¨¥§¨©
,"ïúðå" "ç÷ìå" àðîçø áúk éà ,ïðaøå .äðúðå àìå§Ÿ§¨§¨§©¨©¦¨©©£¨¨§¨©§¨©
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:àðîçø áúk ,éøz éáäéå éøz éì÷Lc ãò :àðéîà̈¦¨©§¨§¦§¥§¨£¦§¥¨©©£¨¨

éøz éì÷L eléôàc ,"ïúðå" "eç÷ìå"ç÷ìå" .ãç áéäéå §¨§§¨©©£¦¨§¦§¥§¨¥©§¨©
àìå Léà :ïðaøì ,"øBäè Léà íéna ìáèå áBæà¥§¨©©©¦¦¨§©¨©¦§Ÿ

øBäè ,äMà¯:äãeäé éaøìe .ïèwä úà øéLëäì ¦¨¨§©§¦¤©¨¨§©¦§¨
:éáéúéî .äMàä úà øéLëäì øBäè ,ïè÷ àìå Léà¦§Ÿ¨¨¨§©§¦¤¨¦¨¥¦¦
,ñBðéâBøcðàå ,íeèîehî õeç úBfäì ïéøLk ìkä©Ÿ§¥¦§©¦§§©§§¦

úòc Ba LiL ïè÷å .äMàå¯.äfîe Búòéiñî äMà §¦¨§¨¨¤¥©©¦¨§©§¨©¤
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc `nei(ycew zay meil)

÷étàc`ivedy -dãäa øBîçyygdy `nw `pzl ,dxtd mr - §©¦£©£¨
mihgey oi`y mircei lkdy oeik yyg oi` ,'exn`i `ny' `ed
s` ,dcal `vzy `id aezkd zxifby yxecy iaxle .xeng

.dxeq` xeng z`ved
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd,'dúà èçLå'rnyneàlL §¨©Ÿ¨¤Ÿ

èBçLédxt cer,dnò úøçà.dkex` oikqa epiide ,dyrn eze`a ¦§©¤¤¦¨
hgWe' ,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdDz`ôìáøì ,'åéð §¨©Ÿ¨§¨¨§©

yexcl yi ,dxta xf zhigy lqetyäpnî Bzòc çéqé àlL¤Ÿ©¦©©§¦¤¨
,dhigyaeììàeîLyxtl yi ,dxta xf zhigy xiyknyøæ àäiL ¦§¥¤§¥¨

.äàBø øæòìàå èçBL¥§¤§¨¨¤
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbddîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå'§¨©¤§¨¨©Ÿ¥¦¨¨

Bòaöàa,'dGde`id ,ef dgiwlezlaw.mcdììàeîLyxecy §¤§¨§¦¨¦§¥
ick 'odkd xfrl`' xn`p ,dxyk xf zhigyy mcewd weqtdn

déøeãäàìdxtd zcear z` xifgdl -,øæòìàìzlaw dyrizy §©£¥§¤§¨¨
e .eci lr wx mcdáøì,xfrl`a wx dxyk dhigy s`y xaeqyéåä §©¨¥

,'xfrl`' mcd zlawa xn`py dnèeòéî ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî¦©©¦§¥¦
úBaøì àlà èeòéî øçà,epiide ,èBéãä ïäk eléôàc.dlawa xyk ©©¦¤¨§©©£¦Ÿ¥¤§

weqtd ,l`enyl ,xnelk .'rnyn cin `iven' `ed df weqty ixd
.xfrl`a wx dxyk dlawy cnll ,xfa dxyky dhigyn `iven
,xfrl`a wx dxyky dhigy oicn `iven weqtd ,axl eli`e

.heicd odk ici lr dlaw xiykne
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdáBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìå'§¨©©Ÿ¥¥¤¤§¥

ì ,'úòìBú éðLeìàeîL,xfrl` ici lr wx ziyrp mcd zlawy §¦¨©¦§¥
cnll dgiwla 'odkd' xn`pèBéãä ïäëa eléôàce .dxykáøì ©£¦§Ÿ¥¤§§©

oi`y s` lr ,'odkd' aey azkpy dn ,heicd odka dxyk dlawy
c meyn `ed ,dlawl dgiwl oia wlgléøèöàC,cnll df weqt ¦§§¦

c oeikàðéîà êzòc à÷ìñc ,xnel jzrca dler did -ïåék ¨§¨©§¨£¦¨¥¨
cdgiwldåàìa,eäðéð äøôc äôebjklïäk éòaéì àìs` dxyke §¨¨§¨¨¦§Ÿ¦¨¥Ÿ¥

,xfa,ïì òîLî à÷.odka `weec dyrpy ¨©§©¨
`iven' `ed weqtd ,l`enyl .weqtd zernyna ewlgpy `vnp
wx dxyk dlawy cnlp eiptly weqta ixdy ,'rnyn cin
eli`e .heicd odka s` dxyk dgiwly cnlp df weqtae ,xfrl`a
odka dgiwl xiykny oeik ,'rnyn `linn' `ed weqtd ,axl

.dlawa enk heicd
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd'ïäkä åéãâa ñaëå'zexnle §¦¤§¨¨©Ÿ¥

ptly weqta mbycnll 'odk' aey xn`p ,heicd odka xaecn ei
odkd didiy jixvyBðeäéëaicbaa `le dpedk icbaa yeal - §¦

zernynk yxcpe ,'rnyn `linn' `ed df weqty ixd .leg
.eiptly weqtd

,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd.'áøòä ãò ïäkä àîèå'§¨¥©Ÿ¥©¨¨¤
aey xn`py dnne,'ïäk'yididiy cenllBðeäéëaicbaa yeal - Ÿ¥§¦

ziyrpd dxta s` ,dpedkïàîì àçéðä :àøîâä úìàåù .úBøBãì§¨¦¨§©
øîàclirl(:an)y ,'dze`'n mihrnnyúBøBãìziyrpèBéãä ïäëa §¨©§§Ÿ¥¤§

,xfrl`a wx `leøétLs` lry ,cnll jixvy dn oaen - ©¦
.dpedk icbaa dzeyrl yi ,dyn zxtn da liwd zexeclyàlà¤¨

øîàc ïàîì(my)y cnll `a 'dze`'yúBøBãìwx ziyrpïäëa §©§¨©§§Ÿ¥
,ìBãb,zeywdl yiàzLäzexecly ,epxngdïðéòa ìBãb ïäk ¨©§¨Ÿ¥¨§¦¨

,dxtd zhigyaàéòaéî Bðeäéëamby cnll weqt jixv ike - §¦¦©§¨
xac ixd ,dpedk icba aeig yi heicd odk da xzedy dceara
dceardn zebxc izya zezegt el` zecear oi`y `ed heyt
.dpedk icba `lle heicd odka zexyke ,lecb odk ici lr ziyrpd

:`xnbd daiynïéàmby `l` ,`ed heyt xac zn`a -àúléî ¥¦§¨
øîBçå ì÷a àéúàc,xnege lwa ecnll ozipy xac -dì áúëå çøè §¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨

àø÷.yxetna eze` dazke dgxh dxezd - §¨
z` miiwne jiynn ixdy ,'rnyn `linn' `ed df weqty ixd

.eiptly weqtdn yxcpy 'odk' zernyn
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdøôà úà øBäè Léà óñàå'§¨©¦¨¤¥¤

,'çépäå äøtäxn`p xak ixdy ,odk epiid 'xedh yi`'y x`al oi`e ©¨¨§¦¦©
`l` .'dxtd xt` z` sq`e' aezkl ozip dide ,mcewd weqta odk

,yexcl yiøfä úà øéLëäì ,'Léà'e .xt`d ztiq`a,'øBäè' ¦§©§¦¤©¨¨
.äMàä úà øéLëäì§©§¦¤¨¦¨

xn`py dne,'çépäå'`acnllwxy,çépäì úòc Ba LiL éîxyk §¦¦©¦¤¥©©§©¦©
jkle .dtiq`l,çépäì úòc ïäa ïéàL ïè÷å äèBL Løç eàöé̈§¥¥¤§¨¨¤¥¨¤©©§©¦©

.xt`d ztiq`l md mileqte
jixvn mcewd weqtdy ,'rnyn cin `iven' `ed df weqty ixd

.xfa dtiq` xyked df weqtae ,odk
:dyxtd jynd z` yexcl icka ,dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz§©¨¨

(c"n d"t dxt),Lc÷ì ïéøLk ìkäxt`d lr mind z` zzl -õeç ©Ÿ§¥¦§©¥
äMàa ìñBôe ïè÷a øéLëî äãeäé éaø ,ïè÷å äèBL Løçî¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨¥§¦¨

ñBðéâBøcðàáe:`xnbd zl`ey .[dy` wtq-]ïðaøc àîòè éàî §©§§¦©©£¨§©¨¨
.dy` mixiykne ,ohwe dhey yxga milqety:`xnbd daiyn

meynáéúëc(fi hi xacna)úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå'ozpe ¦§¦§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨§¨©
,yxtl yie ,'ilM l` miIg min eilrðääôéñàa Cì éìñôc Cel` - ¨¨©¦©¦¤¤¦¨¨§¨§¦¨©£¦¨

,ohwe dhey yxg mdy ,xt`d ztiq`a elqtpyCì éìñtmb ¨§¦¨
ðäå ,Lecé÷aäôéñàa Cì éøLëàc E,dy`e xf mdyCì éøLëàmb §¦§¨¨§©§©¦¨©£¦¨©§©¦¨

.Lecé÷a§¦
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåxiykn recnepi`e ,ohwa yeciw §©¦§¨

:`xnbd daiyn .dtiq`a mixykd lr xn`p 'egwle'y yxtníà¦
'ç÷ìå' àø÷ àîéì ,ïk,'sq`e' xn`py enk cigi oeyla'eç÷ìå' éàî ¥¥¨§¨§¨©©§¨§
cnll ,miax oeylaíúä Cì éìñôc ïè÷ eléôàc,dtiq`aàëä ©£¦¨¨§¨§¦¨¨¨¨¨

yeciwadéì àðî ,äMà :úìàåùå àøîâä äôéñåî .øLkdcedi iaxl ¨¥¦¨§¨¥
,leqtlyxc dcedi iax :`xnbd daiyn .dtiq`a dxyk `id ixd

xn`py dnn,'äðúðå' àìå 'ïúðå'.yeciwl dleqt dy`y §¨©§Ÿ§¨§¨
:`xnbd zl`eyïðaøåmixyk dtiq`l mixykdy mixaeqy §©¨¨

:`xnbd daiyn .'egwle' xn`p mzhiyl recn ,yeciwláúk éà¦¨©
,'ç÷ìå' àðîçøweqtd jyndaeïúðå','ilM l` miIg min eilräåä ©£¨¨§¨©§¨©¨¨©¦©¦¤¤¦£¨

,àðéîà`fdd oi`dxyk dãç áéäéå ãç ìé÷Lc ãògweldy cr - £¦¨©§¨¦©§¨¦©
jkl ,mina epzepy df `ed xt`d z`'eç÷ìå' àðîçø áúkoeyla ¨©©£¨¨§¨§

.cigia dpizpe mipy ici lr xt`d zgiwl dlireny xnel ,miax
éáäéå éøz éì÷Lc ãò ,àðéîà äåä ,'eðúðå' 'eç÷ìå' àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨§¨§§¨§£¨£¦¨©§¨§¥§¥§¨£¥

éøz,mipy mze` ici lr dyriz mina dpizpde xt`d zgiwly - §¥
jkl,'ïúðå' 'eç÷ìå' àðîçø áúkcnllãç áéäéå éøz éì÷L eléôàc ¨©©£¨¨§¨§§¨©©£¦¨§¥§¥§¨¦©

dzyrp ea ote`a zeidl dkixv dpizpd oi`y ,epiide ,xyk
.gwly in ici lr e` dgiwld

`linn' `ed weqtd ,opaxl .weqtd zyxca ewlgpy `vnp
iaxle .dtiq`a mixykd z` yeciwl xiykny oeik ,'rnyn
lqt ,eiptly weqtdy oeik ,'rnyn cin `iven' `ed weqtd ,dcedi
dy` lqete ohw xiykn df weqte dtiq`a dy` xiykde ohw

.yeciwa
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdLéà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå'§¨©¥§¨©©©¦¦

øBäè.'dGdeïðaøìmixyk dy`e xfy mcewd weqta ecnly ¨§¦¨§©¨¨
,'xedh yi` sq`e' da xn`py dtiq`a enk leqt ohwe ycwl

,yexcl icka ,'xedh yi`' aey xn`p,äMà àìå 'Léà'dleqty ¦§Ÿ¦¨
e ,d`fda,ïèwä úà øéLëäì ,'øBäè'dtiq`a xyk epi`y s` lry ¨§©§¦¤©¨¨

.d`fda xyk ,yeciwae,äãeäé éaøìeyeciwe xyk ohw yeciwy §©¦§¨
,cnlle yeciwn zepyl `a df weqt ,leqt dy`,ïè÷ àìå 'Léà'¦§Ÿ¨¨

e ,dleqt ez`fdyäMàä úà øéLëäì ,'øBäè'.d`fda ¨§©§¦¤¨¦¨
,opaxl .'rnyn cin `iven' `ed df weqt `nlr ilekly ixd
dleqte ohwa dxyk d`fde ,ohwa leqte dy`a xyk yeciw
d`fde ,leqt dy`ae xyk ohwa yeciw ,dcedi iaxle .dy`a

.ohwa dleqte dy`a dxyk
:`xnbd dywn .dcedi iax zhiya dpc `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

dpyna(i"n a"it dxt),äúBfäì ïéøLk ìk,z`hg iníeèîehî õeç ©Ÿ§¥¦§©¦§
.äfîe Búòéiñî äMà ,úòc Ba [ïéàù] (ùéù) ïè÷å ,äMàå ñBðéâBøcðàå§©§§¦§¦¨§¨¨¤¥©©¦¨§©§¨©¤
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ezny in` cenr bn sc ± iyily wxt`nei
äãäá øåîç ÷éôàã"dze`" `dc ,xeq` iaxl .exn`i `ny `kilc ,ixy `nw `pzlc Ð

.aizkïäëä øæòìà ç÷ìå.dnc zlawa Ðìàåîùìxyk xfdy xnel "eiptl" wiicc Ð

gwle azk i`c .xfrl`l dxecd`l xfrl` dnc zlawa azkinl jixhvi` ,dhigyl

(erav`a dfde) dncnc rnyn ded Ð.i`w hgey`áøìxfrl`a dhigy xn`c inp Ð

`id,xfrl` dlawa azkinl dil ded `l Ð

aizk ikexfrl`l ,herin xg` herin ied Ð

.'ek herin xg` herin oi`e ,xg` `leç÷ìå ¥©

ìàåîùì æøà õò ïäëäd`fde dlaw xn`c Ð

zklyd ixeyk`l odk da aizk ,i`ed xfrl`a

cin `iven rnyn i`d ied .heicd odka fx` ur

xyknc axle .opixn`c ipd lk oke ,rnyn

heicd odka dlaw,`linn rnyn i`d ied Ð

jixhvi`e .eiptly `xwn llkn `iven epi`e

`le fx` ur gwle azk i`c ,odk dia azkinl

odk aizkgwle :`pin` ded Ðin lk Ð

,dlawc odk` dil opinwen ded `le ,dvxiy

.'ek dteb e`le li`ed `pin` jzrc `wlqïäëä
åðåäéëáded `lc ,`ed `xizi `xw odk i`d Ð

`p`e 'ebe "eicba qake" `l` azkinl dil

odk jnqnl `l` ,i`w dia ixii`c `d`c `prci

`le ,ziyrp dpedk icbaay :xnelk .eicba`

.leg icbaaáøòä ãò ïäëä àîèålr cnll Ð

.dpedk icba dkixvy zexecl ziyrpd dxt

øîàã ïàîì àçéðäodka zexecl ,lirl Ð

mixetkd mein dweg xnb `le ,heicdÐ

ly lr cnll ,`kd odk azkinl jixhvi`

.dpedk icbaa dyrzy zexecøæä øéùëäì ùéà
`kd aizk ,odka ixii` dipin lirlc meyn Ð

z` sq`e azk i`c ,xfd z` xiykdl "yi`"

dxtd xt`dipin lirlc ,odk `pin` ded Ð

.yi` `kd azk ,odka ixii`äùàä úà øéùëäì
`nh ihernl i`c Ðdiixw z`hgc ,`hiyt Ð

.`pngxùã÷ìilka xt`d lr min zzl Ð

.qxgàîèì åç÷ìå"xedh yi` sq`e" xza Ð

aizke ,dtiq` xg`y dcear `id ef ,aizk

"egwle",dy`e xf ,dtiq`a mixn`pd mze` Ð

.ohwe dhey yxg `leïë íàlirlc` li`ed Ð

cigi oeyla dtiq` iab `dc ,gwle `nip ,i`w

.diazkäéì àðî äùàmeyn ,qepibexcp` oke Ð

.dy` wtqïðáøålirlc` mlerl :jl ixn` Ð

cigi oeyl gwle aizk `lc `de ,i`wi`c Ð

cg liwyc cr `pin` ied ozpe gwle aizk

egwle aizk ,mind lr edpzi envr `ede xt`d

.ixz ilwy elit`c Ðáåæà ç÷ìåaizkc Ð

.yeciwd xg`y dcear `ide ,dinin z`fda

ïðáøìly oze`a dyrp yeciwd :ixn`c Ð

xf epiidc "xedh yi`" aizk dtiq`ae ,dtiq`

e`l `kdc xedh yi` jgxk lr dy`e

rnyn iedle ,ohw lqtinle dy`e xf ixeyk`l

`linnaezkpe dipin `xw wezyl ok m`c Ð

`prci `p`e ,dfde mina lahe aef` gwle

yxcnl `piazk ike .i`w dpin lirlc `eddac

dy` `le yi`cin `iven df rnyn jgxk lr Ð.rnynïè÷ øéùëäì øåäèdilqtc Ð

.yeciwaäãåäé 'øìå`xninl i`d `z` ,xyk ohwe yeciwa dleqt dy` :xn`c Ð

"yi`" :`kti`"xedh" ,ohw `le Ðrnync xninl `kil jgxk lrc .dy` xiykdl Ð

.dipin wezyil ok m`c `linn
ïåéë

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

áøìxnel jixv jgxk lr Ð zeaxl `l` herin xg` herin oi`e herin xg` herin ied

,xfrl` `weec dhigye d`veda la` ,d`fde dlawa xyk `diy heicd odk zeaxl

zhigy lirl ax xn` `xif iax xn`c `de .xfrl`l dze` lirl opixn` ipyil edlekl `dc

,xn`w zexeclc :xnel yi ?heicd odka elit`e ,dxiyk odka `d rnync ,dleqt xfa dxt

xfrl`l "dze`"c `pyil `eddk dil `xiaqe

.heicd odka Ð zexecl `d ,odkd

ìëämind :i"yx yxit Ð ycwl oixyk

dnka dxt zkqnae .xt`d lr

`de ,mind lr xt`d oipzep eidy rnyn izkec

ozpe z`hgd ztixy xtrn `nhl egwle" aizkc

xt`d lr min rnync "ilk l` miig min eilr

miig min ozi eliaya "eilr ozpe" yxtl yi Ð

,ilka mirbep mindy rnyn daxc`e .ilk l`

.dlrnln mdilr ozep xt`de

éàîmzd jl ilqtc ohw elit`c `nhl egwle

yxgan ohwa ith xiyknc `de Ð xyk `kd

.zrc llkl iz`c meyn :xnel yi Ð dheye

ïúðådlek dxezd lkc ab lr s` Ð dpzp `le

dy` opihrnn `l ikd elit`e ,dxn`p xkf oeyla

ip`yc :xnel yi ,`icda yi` aizkc `kid `l`

oeyl "egwle" aizkc dixeaica `xw ipycn `kd

`le opiyxc ikdl Ð "ozpe" aizk xcde miax

.dpzpe

ãòditeb `edd :yexit Ð cg aidie cg liwyc

.mina dil axrn ,dil liwyc

ìëäqepibexcp`e mehnehn ueg zefdl oixiyk

oixyk lkdc zeipyn ixz ipdc :il dniz Ð 'ek

dpyn d wxt) dxt zkqna opzin zefdle ycwl

`l yeciwac `py i`n ,(i dpyn ai wxtae c

ipzwck ,qepibexcp`e dy` icda mehneh ipzw

inp dcedi iaxc `nw `pzc :xnel yie ?d`fd iab

,lxr wtq `edy iptn ycwl mehnehl dil liqt

mehneh :(a,ar zenai) "lxrd" wxta xn`ck

,lxr wtq `edy iptn ,leqt eyeciw Ð yciwy

yciwy qepibexcp` .leqt eyeciw yciwy lxre

iax .dy` wtq `edy iptn ,xyk eyeciw Ð

`nw `pze Ð qepibexcp`e dy`a lqet dcedi

dcedi iaxc `nw `pz epiid oizipznc dcedi iaxc

dil `xiaqc (my df mb) "lxrd" wxtc `ziixac

ipzw `lc `de ,`nh ik lxrl iaxnc `aiwr iaxk

oicinl oi` xnel yi Ð mehnehn ueg `nw `pz

`pze ,ueg oda xn`py mewna elit` zellkd on

.mehnehe `nhe lxr xiiye ohwe dhey yxgn ueg

dfdy lxr xn`c o`nl oizipznn jixt `lc `de

meyn :xnel yi Ð `ziixan jixte dxiyk ez`fd

ikdl ,dleqt ez`fdc `icda ipzw `ziixaac

.dpin jxtinl dil `gip

äùàdxt zkqnc `xza wxta Ð ezcrqn

zfge` ezcrqn cvik :yxtn `ztqeza

`iran `le .d`fd zrya elit` ,mind el

`zeax ith aiyg d`fdc ,aef`d zliah zrya

dipin dixyknc `xwc meyn ,aef`d zliahn

xiykdl Ð xedh :dipin opiyxce "xedh yi` mina lahe" aizkc azk dliaha ohw

py wxt seqa `zi`ck ,iccdl eywzi`c ,dliahn d`fd opitlie ,ohwd.(`,k) dlibnc i

zrya elit` ,ecia dfg` m`e :dlr miiqn (i dpyn) dxtc `xza wxtc oizipznae

ied d`fdc rnyn `ztqezac ,dfa mbnib h"petniqn wgvi epiaxe .leqt Ð diifd
`zeax
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"dúà èçLå" .dãäa øBîç ÷étàc¯èBçLé àlL §©¥£©£¨§¨©Ÿ¨¤Ÿ¦§
áøì ,"åéðôì" .dnò úøçà¯Bzòc çéqé àlL ©¤¤¦¨§¨¨§©¤Ÿ©¦©©§

ì ,äpnîìàeîL¯.äàBø øæòìàå èçBL øæ àäiL ¦¤¨¦§¥¤§¥¨¥§¤§¨¨¤
ì ,"Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå"ìàeîL¯ §¨©¤§¨¨©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨¦§¥

áøì ,øæòìàì déøeãäàì¯,èeòéî øçà èeòéî éåä §©£¥§¤§¨¨§©¨¥¦©©¦
ïäk eléôàc ,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéàå§¥¦©¥¦¤¨§©©£¦Ÿ¥
,"úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìå" .èBéãä¤§§¨©©Ÿ¥¥¤¤§¥§¦¨©

ììàeîL¯áøì ,èBéãä ïäëa eléôàc¯éøèöéà,C ¦§¥©£¦§Ÿ¥¤§§©¦§§¦
eäðéð äøôc dôeb åàìc ïåék :àðéîà Cúòc à÷ìñ¯ ¨§¨©£¨¨¦¨¥¨§¨¨§¨¨¦§

"ïäkä åéãâa ñaëå" .ïì òîLî à÷ ,ïäk éòaéì àì̈¦¨¥Ÿ¥¨©§©¨§¦¤§¨¨©Ÿ¥
¯"áøòä ãò ïäkä àîèå" .Bðeäéëa¯,Bðeäéëa ïäk §¦§¨¥©Ÿ¥©¨¨¤Ÿ¥§¦

èBéãä ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àçéðä .úBøBãì¯ §¨¦¨§©§¨©§§Ÿ¥¤§
úBøBãì øîàc ïàîì àlà ,øétLàzLä ,ìBãb ïäëa ©¦¤¨§©§¨©§§Ÿ¥¨¨§¨

ïðéòa ìBãb ïäk¯?àéòaéî Bðeäéëa¯àúléî ,ïéà Ÿ¥¨¨¥©§¦¦¨£¨¦¦§¨
Léà óñàå" .àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨§¨©¦

;"çépäå äøtä øôà úà øBäè""Léà¯úà øéLëäì ¨¥¥¤©¨¨§¦¦©¦§©§¦¤
"øBäè" ,øfä¯"çépäå" ,äMàä úà øéLëäì¯éî ©¨¨§©§¦¤¨¦¨§¦¦©¦

eàöé ,çépäì úòc Ba LiLLøçïéàL ,ïè÷å äèBL ¤¥©©§©¦©¨§¥¥¤§¨¨¤¥
õeç ,Lc÷ì ïéøLk ìkä :íúä ïðz .çépäì úòc ïää¤©©§©¦©§©¨¨©Ÿ§¥¦§©¥
ìñBôe ,ïè÷a øéLëî äãeäé éaø .ïè÷å äèBL Løçî¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨¥

éàî .ñBðéâBøcðàáe äMàaáéúëc ?ïðaøc àîòè §¦¨§©§§¦©©§¨§©¨©¦§¦
àîhì eç÷ìå"øôòîúôøNðä ,"úàhçäéìñôc C §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨¨¨§¨§¦

äôéñàa Cì¯éìñtðäå ,Lecé÷a CìCì éøLëàc C ¨©£¦¨¨§¦¨§¦§¨¨§©§¨¦¨
äôéñàa¯.Lecé÷a Cì éøLëà¯íà ,äãeäé éaøå ©£¦¨©§¨¦¨§¦§©¦§¨¦

ïè÷ eléôàc "eç÷ìå" éàî "ç÷ìå" àø÷ àîéì ïk¥¥¨§¨§¨©©§¨§©£¦¨¨
"ïúðå" ?déì àðî äMà .øLk àëä ,íúä Cì éìñôc§¨§¦¨¨¨¨¨¨¥¦¨§¨¥§¨©
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קנד
ezny ina cenr bn sc ± iyily wxt`nei

'åë øîàã ïåéëjgxk lre ,`ed `linn rnync i`da xninl zivn `l jgxk lr z`c Ð

.ibiltøåäèä äæäå.i`w xedha `dc ,`ed `xizi xedh i`d Ðàîè àåäù ììëîÐ

.d`neh llkn `veiyååä éë.iwcwcn ik Ðäéðéî é÷ñî àìoilrn eid `l :xnelk Ð

mlek dize`xwn `diy zeeydl dzhiya feg`l oileki zeidl yecig xac dkezn

xg` df miniiwzn mlek e` ,df cin df mi`iven

.dfàáøë éáî àìòú ÷éñîã äîëdnk Ð

.xip dcy lr qxecyk eilbxa lreyd dlrny

úðúåð ïéãä úãî,xnel dti jk :xnelk Ð

xtkl ie`x i`kf `die envr lr dcezdy xg`y

.mixg` lräðùîîî äéäù éîìåá ñøÐ

.ea qbinùåø÷é àìùdyrzy cr ddyiyk Ð

.dyxta zexecqy enk ,zxehwd zcearìò
éòéáøä ãáåøäzexey dieyr dtvxd lk Ð

dxeye dxey lke ,yiy ipa` ze`lah zexey

dxey lrc dizrc `wlq `we .caex diexw

.xn`w miptle lkidd gztny ziriaxäúçî
jezl ozie zxehw oetgiy cr mgipde ,milgb Ð

.miptl dzgne sk qipki jk xg`e ,skdíåé ìëá
zxehw ly dipy dkxrnn milgb dzegyk Ð

zixgy zxehwl iniptd gafnd lr qipkdl

.ziaxreóñë ìùá äúåç`nrh yxtn Ð

.`xnba'åëå äúåç íåéäåmeic `nrh Ð

.lecb odkc `yleg meyn edleka mixetkd

äëåøà íåéäå,erexfn dhnl eci oziy ick Ð

.ezriiqn erexf `dzeñøôsiqen .dpn ivg Ð

eiptg `lnqxtn cal ,miptle iptl qipkny Ð

.iniptd gafn lr ozipd ziaxr lye zixgy

ä÷ãä ïî ä÷ã íåéäåiptl qipkn didy ef Ð

,zyzknl mixetkd mei axr xifgn did miptle

.wcd dwgeyeíéðäë íåé ìëámilerd Ð ¨¥

gxfndy ,yak ly egxfn ztya miler gafnl

dleryk oetvl eipt ixdy ,dlerd oinil `ed

eizept zligz lkc oeike ,mexca `edy yaka

oinil,jxevl `ly siwn `diy d`p oi` Ð

,gxfna dler .dn` dxyr yy yakd agexe

l`ny cvl cxie ,ezcearl gafnd z` siwne

.axrn ztyaíåéäåeceak d`xn lecb odk Ð

envr dyere ,ogely `edy l`xyi ly ozaige

oebk siwdl gafnl zelrl `a m`e .zia oak

mrd li`e eli`e ,oitqene oicinz minc oznlÐ

.jxevl `lye jxevl ,yakd lk z` siwnòáøà
'åë úåëøòî.`xnba yxtn Ðàøîâàäå

'åâå íãà ìëå áéúëonwl dl opinwene Ð

ea qxnn zxn` z`e ,zxehwd zrya oizrnya

.lkiday iriax caexd lrìëéä ìù éðúÐ

,oicaexd z` dpen dxfrl lkidd on `veiyk

.lkidl iriax i`d iede
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!dliah zrya elit` ipzinl dil ded leqt iab oizipzna ok m`e ,xiykdl ith `zeax

eli`k iedc meyn epiid Ð ecia dfg` dy`dc `kid opilqtc `dc :`iyw `lc il d`xpe

`xwc ,d`fdan dliaha dy` leqtl ith heyt ied i`ce `de ,eze` dzyr dy`d

meyn ,d`fda ith `zeax `ied ohw ,xykd iable .aizk dliaha dy` dipin opihrnnc

.aizk dliaha Ð ohw dipin opixyknc `xwc

àìå`ztqezac `ed dniz Ð dcedi iax bilt

dcedi iax :`icda `pipz dxt zkqnc

dil riny `l dywnd `nye !ohwa xiykn

.`ziixadãîéìÐ dxta xyky mei leah lr

i` ?elqetl iziz `kidn ?`xw il dnl :dniz

e`l d`fd `d Ð `pngx diixw z`hgc meyn

azkc meyn i`e .da xyk xfy oeik ,`id dcear

lahe" "xedh yi` sq`e" dyxta xedh `aeh

,edlek `yxcl jixhv` `d Ð "xedh yi` mina

gipde" aizkcn jzrc `wlq :xnel yie !oizrnya

,xenb xedh `diy `xab inp opira "xedh mewna

x`y opixnb ikide :xn`z m`e .ol rnyn `w

:jxtinl `ki` ?d`fdn xfa leqtc dxtc zecear

elit`c :xnel yie !xfa dxiyky Ð d`fdl dn

da xyk`e ,iz`w d`fda dxdh xwirc oeik ,ikd

m`e .zecear x`ya oky lk Ð mei leah `pngx

leah la` mixetk xqegn zeaxl `ni`e :xn`z

d`neha `xw opinwenc :xnel yie ?`l mei

da `kiiy `lc zn z`neh oebk ,dyxt dze`c

:(a,fi) migafc ipy wxta opixn` ikde .dxtk

xaqw Ð dxiyk mixetk xqegna xn`c o`nlc

`nh opixyknc oeike ,dlek dxezd lkc d`neh

leah lk oicd `ed Ð dyxt dze`a ixii`c zn

xn`c o`ne .dxtk xqegny eze` elit` ,mei

dze`c d`neh :xaqw Ð leqt mixetk xqegn

.dxtk xqegn e`lc ,znc mei leah epiidc ,dyxt

oeik ,eyny aixrd elit` ,`lÐ rxevne afc la`

.mixetk xqegnc

øîàxn`c `de Ð lkid ly ipz dcedi ax

gafnle mle`d oian inp oiyxetc onwl

dxhwd zrya ilin ipdc onwl opiwqn `d Ð

zrya la` ,lkidc minc ozn zryae ,lkidc

zxhwda ixii` `kde .`l Ð miptle iptl dxhwd

zxhw zxhwd xg` cine .miptle iptlc zxhw

ik ,onwle .qxnnd cin mcd lhp miptle iptlc

s` gafnle mle`d oian oiyxetc igeke`l ira

,iqei iaxc `ziixan miptle iptlc dxhwd zrya

dede ,oiyxet oi`c oizipznn igeke`l ivn ded

Ð iqei iaxc `ziixan il zywnc` :xninl dil

oizipznnc :xnel yie !oizipznn `zriiq il `iaz

oeik xninl `ki`c ,`zriiq iiezi`l ivn ded `l

`l` dpi` gafnle mle`d oianc dyxtdc

ld`n `l` oiyxet oi` `ziixe`cnc ,opaxcn

en`ly my micnerd lr `l` exfb `l ,cr

`dc xn`w `l i`n` ok m` :xn`z m`e .jxevl

,gafnle mle`d oial lkid oia inp `ki` `zlin

oiane Ð jxevl elit` opiyxt lkidn eli`c

yie ?jxevl `ly `l` opiyxt `l gafnle mle`d

lkidn elit`c dil `xiaq onwlc oywndc :xnel

dibn did `l `ede ,dcear jxevl opiyxt `l inp

oeikc ,lkiday ipz ded `l` ,icin oizipzna

.lkida s` ixy Ð `ed dcear jxevc
dliya
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àìénî òîLîe òîLî ãiî àéöBî òîLî¯.âéìt ©§©¦¦¨©§©©§©¦¥¨¨¥

,"àîhä ìò øähä äfäå"""øäè¯àeäL ììkî §¦¨©¨Ÿ©©¨¥¨Ÿ¦§¨¤
éaø øîà .äøôa øLkL íBé ìeáè ìò ãnéì ,àîè̈¥¦¥©§¤¨¥§¨¨¨©©¦
àì ,äøôa Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø da eåä ék :éñà©¦¦¨¨©¦¨¨§¥¨¦§¨¨¨

é÷ñîàlà ,àáøk éaî àìòz ÷éqîc éàîk àlà dpéî ©§¦¦¨¤¨§©§©¦¨£¨¦¥§¨¨¤¨
:éøîàòîLîéðz .àìénî òîLîe ,òîLî ãiî àéöBî ¨§¦©§©¦¦¨©§©©§©¦¥¨¨¥

,øæa úBøLk úBèéçMä ìk :ïðçBé éaøc dén÷ àpz©¨©¥§©¦¨¨¨©§¦§¥§¨
!àøáì éðz ÷et :ïðçBé éaø déì øîà .äøt ìMî õeç¦¤¨¨£©¥©¦¨¨§¥§¨¨
àéòaéî àì ,ïðçBé éaøå .äìeñt øæa äèéçL eðéöî àìŸ¨¦§¦¨§¨§¨§©¦¨¨¨¦¨£¨

úééö àìc àpúì¯øîàc .úééö àì déaøì eléôà àlà §©¨§¨¨¥¤¨£¦§©¥¨¨¥©£©
äøt úèéçL :÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨§¦©¨¨

øæa¯äèéçL eðéöî àì .äøéLk :øîBà éðàå .äìeñt §¨§¨©£¦¥§¥¨Ÿ¨¦§¦¨
äìeñtLàðL éàî ."äiðL Bøt ìöà Bì àa" .øæa ¤§¨§¨¨¥¤¨§¦¨©§¨

íò ïøäà éðáe" øîà àìc ïBLàø éecéåa"ELBã÷éàîe §¦¦§Ÿ¨©§¥©£Ÿ©§¤©
?"ELBã÷ íò ïøäà éðáe" øîàc éðL éecéåa àðL¯ §¨§¦¥¦§¨©§¥©£Ÿ©§¤

,úðúBð ïécä úcî àéä Ck :ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¦¦©©¦¤¤
áéiç àáé ìàå .áéiçä ìò øtëéå éàkæ àáé áèeî¨¨Ÿ©©¦©¥©©©¨§©¨Ÿ©¨

.áéiçä ìò øtëéåäðùîúà ÷øæna ìa÷å BèçL ¦©¥©©©¨§¨§¦¥©¦§¨¤
ìò Ba ñøîî àeäL éîì BðúBðå ,BîcãáBøä ¨§§§¦¤§¨¥©¨¤

äìòå äzçî ìèð .LBø÷é àlL éãk ìëéäaL éòéáøä̈§¦¦¤©¥¨§¥¤Ÿ¦§¨©©§¨§¨¨
,Cìéàå Cìéà íéìçb äpôe ,çaænä LàøìäúBçåïî §Ÿ©¦§¥©¦¨¤¨¦¥¨§¥¨§¤¦
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CBúa äøòîe óñk ìLa äúBç äéä íBé ìëa .äøæòaL¤¨£¨¨§¨¨¨¤§¤¤¤§¨¤§

dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå ,áäæ ìLìëa .ñéðëî äéä ¤¨¨§©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦§¨
ìL CBúì äøòîe ïéa÷ úòaøà ìLa äúBç íBéúL ¤§¤©§©©©¦§¨¤§§¤

ìLa äúBç íBiäå ,ïéa÷éaø .ñéðëî äéä dáe ,ïéa÷ úL ©¦§©¤¦§¤©¦¨¨¨©§¦©¦
CBúa äøòîe äàñ ìLa äúBç íBé ìëa :øîBà éñBé¥¥§¨¤§¤§¨§¨¤§

ìLìLa äúBç íBiäå ,ïéa÷ úLäéä dáe ïéa÷ úL §¤©¦§©¤¦§¤©¦¨¨¨
íBé ìëa ,äl÷ íBiäå äãák äúéä íBé ìëa .ñéðëî©§¦§¨¨§¨§¥¨§©©¨§¨
dáäæ äúéä íBé ìëa ,äkeøà íBiäå äøö÷ dãé äúéä̈§¨¨¨§¨¨§©£¨§¨¨§¨§¨¨
áéø÷î íBé ìëa .íçðî éaø éøác ,íBãà íBiäå ÷Bøé̈§©¨¦§¥©¦§©¥§¨©§¦

ñøôe úéøçMa ñøtéñBî íBiäå ,íéaøòä ïéaàìî ó §¨©©£¦§¨¥¨©§©¦§©¦§Ÿ
ìëa ,äwcä ïî äwc íBiäå äwc äúéä íBé ìëa .åéðôç̈§¨§¨¨§¨©¨§©©¨¦©©¨§¨
Báøòîa ïéãøBéå Lák ìL Bçøæîa ïéìBò íéðäk íBéŸ£¦¦§¦§¨¤¤¤§§¦§©£¨

äìBò ìBãb ïäk íìBòì :øîBà äãeäé éaø .òöîàa ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íBiäå§©Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥¨¤§©©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨¤
ìL ïBzéwä ïî íBiäå øBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íBé ìëa .òöîàa ãøBéå òöîàä¤§©§¥¨¤§©§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦§©¦©¦¤
íBé ìëa .áäæ ìL ïBzéwä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íìBòì :øîBà äãeäé éaø ,áäæ̈¨©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦¤¨¨§¨

ìL íBé ìëa :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,Lîç íBiäå úBëøòî òaøà íL eéäíBiäå ,L ¨¨©§©©£¨§©¨¥¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¨¨§©
ìL íBiäå íézL íBé ìëa :øîBà äãeäé éaø .òaøà.Làøîâäéäé àì íãà ìëå" áéúëäå ©§©©¦§¨¥§¨§©¦§©¨§¨§¦§¨¨¨Ÿ¦§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc `nei(ycew zay meil)

å,d`fdn dy` lqt `nw `pzy s` lräãeäé éaø âéìt àìlr §Ÿ¨¦©¦§¨
dy`y dcen dcedi iaxy ,dfn gkene .dz`fd xiykdl eixac

:`xnbd zvxzn .d`fdl dleqtøî øîàc ïåék ,éiaà øîà[`ler-] ¨©©©¥¥¨§¨©©
y mdn yiy ,dyxtd iweqt cenlaå ,òîLî ãiî àéöBî òîLîyi ©§©¦¦©©§¨§

y mdn,àìénî òîLîmiOA lahe aFf` gwle' weqtdy jgxk lr ©§¨¦¥¨§¨©¥§¨©©©¦
zernynk ezernyn m` ixdy ,'rnyn `linn' epi` 'xFdh Wi ¦̀¨
azkp xaky xg`l ,'xedh yi`' aey azkp did `l ,eiptly weqtd
weqtd zernynn `iven df weqty i`ce `l` .dtiq` iabl
jkle ,xykd z` lqete yeciwa leqtd z` s` xiykne ,eiptly
ohw exiykd ,ohw elqte yeciwa dy` exiykdy opaxly gxken

dcedi iaxe .dy` elqte d`fdaâéìtdy` lqt ixdy ,opax lr ¨¦
ohw leqtl `a weqtdy yxtl gxkene ,ohw xiykde yeciwa

.dy` xiykdle d`fdn
,weqta xn`p :zyxece `xnbd dtiqen.'àîhä ìò øähä äfäå'§¦¨©¨Ÿ©©¨¥

,exeziin yexcl icka `ed ,'xedhd' aey azkpy dne,'øBäè'¨
àîè àeäL ììkîe ,mei leah epiide ,ez`nehn eiykr `veiyãnéì ¦§¨¤¨¥¦¥

weqtd.äøôa øLkL íBé ìeáè ìò©§¤¨¥§¨¨
:`lerk ex`iay mitqep mi`xen` d`ian `xnbd,éqà éaø øîà̈©©¦©¦

da eåä ékewcwcyk -a Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøzyxt iweqtäøt ¦£¨©¦¨¨§¥¨¦§¨¨
,dnec`dpéî é÷qî àì,ze`xwnd xcqn milrn eid `l -,àlà Ÿ©§¥¦¨¤¨

àáøk éaî àìòz ÷éqîc éàîklreyd dlrny wa`d hrnk - §©§©¦©£¨¦¥§¨¨
xcql miycgn eid `l ,xnelk ,dyexg dcya jledyk eilbxa

,dey ote`a miweqtd icenil lk z`,éøîà àlàmiweqt mpyiy ¤¨¨§¦
yòîLîmdnå ,'òîLî ãiî àéöBî'y miweqt mpyiòîLîmdn ©§¨¦¦©©§¨§©§¨

,'àìénî'.`ler ixacke ¦¥¨
:xf zhigy oicl zxfeg `xnbdìk ,ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©¦¨¨¨

úBøéLk úBèéçMäs`äøt ìMî õeç ,øæadnec`wx dxyky , ©§¦§¥§¨¦¤¨¨
.odkaïðçBé éaø déì øîà,`pzlàøáì éðz ÷et`ziixa dpye `v - ¨©¥©¦¨¨§¥§¨¨

y meyn ,oekp epi` zipyy df oic ,xnelk ,uega efäèéçL eðéöî àìŸ¨¦§¦¨
,äìeñt øæadtiqen .xfa dxyk dxt zhigy s`y xnel yi jkle §¨§¨

:`xnbdàéòaéî àì ,ïðçBé éaøåy xnel jixv oi` -àpúìdpyy §©¦¨¨Ÿ¦©§¨§©¨
,eiptlúééö àìclecb epi`e eax epi` ixdy ,eixacl mikqn epi` - §Ÿ¨¥

,eixac z` lawl aiiegn epi`e epnn,déaøì eléôà àlàaiiegny ¤¨£¦§©¥
,el renyl.úééö àìn ,di`xdeïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc Ÿ¨¥§¨©©¦¨¨¦©¦¦§

,äøéLk øîBà éðàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL ,÷ãöBäé ïay oeikàì ¤§¨¨§¦©¨¨§¨§¨©£¦¥§¥¨Ÿ
.øæa äìeñtL äèéçL eðéöîoica eax lr s` wleg opgei iaxy ixd ¨¦§¦¨¤§¨§¨

.dxta xf zhigy
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קנה
ezny ina cenr bn sc ± iyily wxt`nei

'åë øîàã ïåéëjgxk lre ,`ed `linn rnync i`da xninl zivn `l jgxk lr z`c Ð

.ibiltøåäèä äæäå.i`w xedha `dc ,`ed `xizi xedh i`d Ðàîè àåäù ììëîÐ

.d`neh llkn `veiyååä éë.iwcwcn ik Ðäéðéî é÷ñî àìoilrn eid `l :xnelk Ð

mlek dize`xwn `diy zeeydl dzhiya feg`l oileki zeidl yecig xac dkezn

xg` df miniiwzn mlek e` ,df cin df mi`iven

.dfàáøë éáî àìòú ÷éñîã äîëdnk Ð

.xip dcy lr qxecyk eilbxa lreyd dlrny

úðúåð ïéãä úãî,xnel dti jk :xnelk Ð

xtkl ie`x i`kf `die envr lr dcezdy xg`y

.mixg` lräðùîîî äéäù éîìåá ñøÐ

.ea qbinùåø÷é àìùdyrzy cr ddyiyk Ð

.dyxta zexecqy enk ,zxehwd zcearìò
éòéáøä ãáåøäzexey dieyr dtvxd lk Ð

dxeye dxey lke ,yiy ipa` ze`lah zexey

dxey lrc dizrc `wlq `we .caex diexw

.xn`w miptle lkidd gztny ziriaxäúçî
jezl ozie zxehw oetgiy cr mgipde ,milgb Ð

.miptl dzgne sk qipki jk xg`e ,skdíåé ìëá
zxehw ly dipy dkxrnn milgb dzegyk Ð

zixgy zxehwl iniptd gafnd lr qipkdl

.ziaxreóñë ìùá äúåç`nrh yxtn Ð

.`xnba'åëå äúåç íåéäåmeic `nrh Ð

.lecb odkc `yleg meyn edleka mixetkd

äëåøà íåéäå,erexfn dhnl eci oziy ick Ð

.ezriiqn erexf `dzeñøôsiqen .dpn ivg Ð

eiptg `lnqxtn cal ,miptle iptl qipkny Ð

.iniptd gafn lr ozipd ziaxr lye zixgy

ä÷ãä ïî ä÷ã íåéäåiptl qipkn didy ef Ð

,zyzknl mixetkd mei axr xifgn did miptle

.wcd dwgeyeíéðäë íåé ìëámilerd Ð ¨¥

gxfndy ,yak ly egxfn ztya miler gafnl

dleryk oetvl eipt ixdy ,dlerd oinil `ed

eizept zligz lkc oeike ,mexca `edy yaka

oinil,jxevl `ly siwn `diy d`p oi` Ð

,gxfna dler .dn` dxyr yy yakd agexe

l`ny cvl cxie ,ezcearl gafnd z` siwne

.axrn ztyaíåéäåeceak d`xn lecb odk Ð

envr dyere ,ogely `edy l`xyi ly ozaige

oebk siwdl gafnl zelrl `a m`e .zia oak

mrd li`e eli`e ,oitqene oicinz minc oznlÐ

.jxevl `lye jxevl ,yakd lk z` siwnòáøà
'åë úåëøòî.`xnba yxtn Ðàøîâàäå

'åâå íãà ìëå áéúëonwl dl opinwene Ð

ea qxnn zxn` z`e ,zxehwd zrya oizrnya

.lkiday iriax caexd lrìëéä ìù éðúÐ

,oicaexd z` dpen dxfrl lkidd on `veiyk

.lkidl iriax i`d iede
ìåëé
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!dliah zrya elit` ipzinl dil ded leqt iab oizipzna ok m`e ,xiykdl ith `zeax

eli`k iedc meyn epiid Ð ecia dfg` dy`dc `kid opilqtc `dc :`iyw `lc il d`xpe

`xwc ,d`fdan dliaha dy` leqtl ith heyt ied i`ce `de ,eze` dzyr dy`d

meyn ,d`fda ith `zeax `ied ohw ,xykd iable .aizk dliaha dy` dipin opihrnnc

.aizk dliaha Ð ohw dipin opixyknc `xwc

àìå`ztqezac `ed dniz Ð dcedi iax bilt

dcedi iax :`icda `pipz dxt zkqnc

dil riny `l dywnd `nye !ohwa xiykn

.`ziixadãîéìÐ dxta xyky mei leah lr

i` ?elqetl iziz `kidn ?`xw il dnl :dniz

e`l d`fd `d Ð `pngx diixw z`hgc meyn

azkc meyn i`e .da xyk xfy oeik ,`id dcear

lahe" "xedh yi` sq`e" dyxta xedh `aeh

,edlek `yxcl jixhv` `d Ð "xedh yi` mina

gipde" aizkcn jzrc `wlq :xnel yie !oizrnya

,xenb xedh `diy `xab inp opira "xedh mewna

x`y opixnb ikide :xn`z m`e .ol rnyn `w

:jxtinl `ki` ?d`fdn xfa leqtc dxtc zecear

elit`c :xnel yie !xfa dxiyky Ð d`fdl dn

da xyk`e ,iz`w d`fda dxdh xwirc oeik ,ikd

m`e .zecear x`ya oky lk Ð mei leah `pngx

leah la` mixetk xqegn zeaxl `ni`e :xn`z

d`neha `xw opinwenc :xnel yie ?`l mei

da `kiiy `lc zn z`neh oebk ,dyxt dze`c

:(a,fi) migafc ipy wxta opixn` ikde .dxtk

xaqw Ð dxiyk mixetk xqegna xn`c o`nlc

`nh opixyknc oeike ,dlek dxezd lkc d`neh

leah lk oicd `ed Ð dyxt dze`a ixii`c zn

xn`c o`ne .dxtk xqegny eze` elit` ,mei

dze`c d`neh :xaqw Ð leqt mixetk xqegn

.dxtk xqegn e`lc ,znc mei leah epiidc ,dyxt

oeik ,eyny aixrd elit` ,`lÐ rxevne afc la`

.mixetk xqegnc

øîàxn`c `de Ð lkid ly ipz dcedi ax

gafnle mle`d oian inp oiyxetc onwl

dxhwd zrya ilin ipdc onwl opiwqn `d Ð

zrya la` ,lkidc minc ozn zryae ,lkidc

zxhwda ixii` `kde .`l Ð miptle iptl dxhwd

zxhw zxhwd xg` cine .miptle iptlc zxhw

ik ,onwle .qxnnd cin mcd lhp miptle iptlc

s` gafnle mle`d oian oiyxetc igeke`l ira

,iqei iaxc `ziixan miptle iptlc dxhwd zrya

dede ,oiyxet oi`c oizipznn igeke`l ivn ded

Ð iqei iaxc `ziixan il zywnc` :xninl dil

oizipznnc :xnel yie !oizipznn `zriiq il `iaz

oeik xninl `ki`c ,`zriiq iiezi`l ivn ded `l

`l` dpi` gafnle mle`d oianc dyxtdc

ld`n `l` oiyxet oi` `ziixe`cnc ,opaxcn

en`ly my micnerd lr `l` exfb `l ,cr

`dc xn`w `l i`n` ok m` :xn`z m`e .jxevl

,gafnle mle`d oial lkid oia inp `ki` `zlin

oiane Ð jxevl elit` opiyxt lkidn eli`c

yie ?jxevl `ly `l` opiyxt `l gafnle mle`d

lkidn elit`c dil `xiaq onwlc oywndc :xnel

dibn did `l `ede ,dcear jxevl opiyxt `l inp

oeikc ,lkiday ipz ded `l` ,icin oizipzna

.lkida s` ixy Ð `ed dcear jxevc
dliya
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ñøôe úéøçMa ñøtéñBî íBiäå ,íéaøòä ïéaàìî ó §¨©©£¦§¨¥¨©§©¦§©¦§Ÿ
ìëa ,äwcä ïî äwc íBiäå äwc äúéä íBé ìëa .åéðôç̈§¨§¨¨§¨©¨§©©¨¦©©¨§¨
Báøòîa ïéãøBéå Lák ìL Bçøæîa ïéìBò íéðäk íBéŸ£¦¦§¦§¨¤¤¤§§¦§©£¨

äìBò ìBãb ïäk íìBòì :øîBà äãeäé éaø .òöîàa ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íBiäå§©Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥¨¤§©©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨¤
ìL ïBzéwä ïî íBiäå øBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íBé ìëa .òöîàa ãøBéå òöîàä¤§©§¥¨¤§©§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦§©¦©¦¤
íBé ìëa .áäæ ìL ïBzéwä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íìBòì :øîBà äãeäé éaø ,áäæ̈¨©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦¤¨¨§¨

ìL íBé ìëa :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,Lîç íBiäå úBëøòî òaøà íL eéäíBiäå ,L ¨¨©§©©£¨§©¨¥¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¨¨§©
ìL íBiäå íézL íBé ìëa :øîBà äãeäé éaø .òaøà.Làøîâäéäé àì íãà ìëå" áéúëäå ©§©©¦§¨¥§¨§©¦§©¨§¨§¦§¨¨¨Ÿ¦§¤

!"ãòBî ìäàa¯:ïðaø eðz .ìëéä ìL éðz :äãeäé áø øîà""ãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå §Ÿ¤¥¨©©§¨§¥¤¥¨¨©¨©§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥
ìåëé
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc `nei(ycew zay meil)

å,d`fdn dy` lqt `nw `pzy s` lräãeäé éaø âéìt àìlr §Ÿ¨¦©¦§¨
dy`y dcen dcedi iaxy ,dfn gkene .dz`fd xiykdl eixac

:`xnbd zvxzn .d`fdl dleqtøî øîàc ïåék ,éiaà øîà[`ler-] ¨©©©¥¥¨§¨©©
y mdn yiy ,dyxtd iweqt cenlaå ,òîLî ãiî àéöBî òîLîyi ©§©¦¦©©§¨§

y mdn,àìénî òîLîmiOA lahe aFf` gwle' weqtdy jgxk lr ©§¨¦¥¨§¨©¥§¨©©©¦
zernynk ezernyn m` ixdy ,'rnyn `linn' epi` 'xFdh Wi ¦̀¨
azkp xaky xg`l ,'xedh yi`' aey azkp did `l ,eiptly weqtd
weqtd zernynn `iven df weqty i`ce `l` .dtiq` iabl
jkle ,xykd z` lqete yeciwa leqtd z` s` xiykne ,eiptly
ohw exiykd ,ohw elqte yeciwa dy` exiykdy opaxly gxken

dcedi iaxe .dy` elqte d`fdaâéìtdy` lqt ixdy ,opax lr ¨¦
ohw leqtl `a weqtdy yxtl gxkene ,ohw xiykde yeciwa

.dy` xiykdle d`fdn
,weqta xn`p :zyxece `xnbd dtiqen.'àîhä ìò øähä äfäå'§¦¨©¨Ÿ©©¨¥

,exeziin yexcl icka `ed ,'xedhd' aey azkpy dne,'øBäè'¨
àîè àeäL ììkîe ,mei leah epiide ,ez`nehn eiykr `veiyãnéì ¦§¨¤¨¥¦¥

weqtd.äøôa øLkL íBé ìeáè ìò©§¤¨¥§¨¨
:`lerk ex`iay mitqep mi`xen` d`ian `xnbd,éqà éaø øîà̈©©¦©¦

da eåä ékewcwcyk -a Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøzyxt iweqtäøt ¦£¨©¦¨¨§¥¨¦§¨¨
,dnec`dpéî é÷qî àì,ze`xwnd xcqn milrn eid `l -,àlà Ÿ©§¥¦¨¤¨

àáøk éaî àìòz ÷éqîc éàîklreyd dlrny wa`d hrnk - §©§©¦©£¨¦¥§¨¨
xcql miycgn eid `l ,xnelk ,dyexg dcya jledyk eilbxa

,dey ote`a miweqtd icenil lk z`,éøîà àlàmiweqt mpyiy ¤¨¨§¦
yòîLîmdnå ,'òîLî ãiî àéöBî'y miweqt mpyiòîLîmdn ©§¨¦¦©©§¨§©§¨

,'àìénî'.`ler ixacke ¦¥¨
:xf zhigy oicl zxfeg `xnbdìk ,ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©¦¨¨¨

úBøéLk úBèéçMäs`äøt ìMî õeç ,øæadnec`wx dxyky , ©§¦§¥§¨¦¤¨¨
.odkaïðçBé éaø déì øîà,`pzlàøáì éðz ÷et`ziixa dpye `v - ¨©¥©¦¨¨§¥§¨¨

y meyn ,oekp epi` zipyy df oic ,xnelk ,uega efäèéçL eðéöî àìŸ¨¦§¦¨
,äìeñt øæadtiqen .xfa dxyk dxt zhigy s`y xnel yi jkle §¨§¨

:`xnbdàéòaéî àì ,ïðçBé éaøåy xnel jixv oi` -àpúìdpyy §©¦¨¨Ÿ¦©§¨§©¨
,eiptlúééö àìclecb epi`e eax epi` ixdy ,eixacl mikqn epi` - §Ÿ¨¥

,eixac z` lawl aiiegn epi`e epnn,déaøì eléôà àlàaiiegny ¤¨£¦§©¥
,el renyl.úééö àìn ,di`xdeïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc Ÿ¨¥§¨©©¦¨¨¦©¦¦§

,äøéLk øîBà éðàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL ,÷ãöBäé ïay oeikàì ¤§¨¨§¦©¨¨§¨§¨©£¦¥§¥¨Ÿ
.øæa äìeñtL äèéçL eðéöîoica eax lr s` wleg opgei iaxy ixd ¨¦§¦¨¤§¨§¨

.dxta xf zhigy
:dpyna epipyäiðL Bøt ìöà Bì àa.dcezne ,eilr eici izy jneqe ¨¥¤¨§¦¨

:`xnbd zl`eyàðL éàîy ,iepiyd mrh dn -ïBLàø éecéåalry ©§¨§¦¦
lirl dpyna x`ean ,xtd(:dl)øîà àìclecbd odkdïøäà éðáe' §Ÿ¨©§¥©£Ÿ

'ELBã÷ íò,'iziae ip`' wx xne` did `l`,éðL éecéåa àðL éàîe ©§¤©§¨§¦¥¦
øîàc.'ELBã÷ íò ïøäà éðáe':`xnbd daiynéaø éác àðz §¨©§¥©£Ÿ©§¤¨¨§¥©¦

úðúBð ïécä úcî àéä Ck ,ìàòîLé,xnel dti jk -éàkæ àáé áèeî ¦§¨¥¨¦¦©©¦¤¤¨¨Ÿ©©
.áéiçä ìò øtëéå áéiç àáé ìàå áéiçä ìò øtëéåoey`x ieciea ,jkle ¦©¥©©©¨§©¨Ÿ©¨¦©¥©©©¨

`ed ,i`kf dyrpy xg`le ,eziae envr lr lecbd odkd dceezn
.mipdkd eig` x`y lr s` xtkne dceezn

äðùî
,mixetkd meia lecbd odkd zcear xcq jynda zwqer epizpyn

:ipyd iecied xg`l xta dyrpy dn z` zhxtneBèçLodkd §¨
xtl lecbdìa÷åenvr `edBðúBðå ,Bîc úà ÷øæîa,wxfnléîì §¦¥©¦§¨¤¨§§§¦

Ba ñøîî àeäLiy xg` odkl -cner df odke ,mcd z` axrie qib ¤§¨¥
ãáBøä ìò[mipa` zxey-].ìëéäaL éòéáøädyrp df qexineéãk ©¨¤¨§¦¦¤©¥¨§¥

LBø÷é àlL.dxhwda wqer lecbd odkdy drya mcd ¤Ÿ¦§
zxhwd `ede ,wxtd ly iyilyd wlga weqrl zxaer dpynd

:miptle iptl zxehwdìèðlecbd odkdçaænä Làøì äìòå ,äzçî ¨©©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©
,oevigdäpôedníéìçbdkxrnayïî äúBçå ,Cìéàå Cìéà ¦¨¤¨¦¥¨§¥¨§¤¦

úBiîéðtä úBìkeònämilgbdn lhep `ed dzgnd ici lre - ©§¨©§¦¦
,y`d wnera ahid elkerydçépäå ãøéå[dzgnd z`-]ãáBøä ìò §¨©§¦¦¨©¨¤

,äøæòaL éòéáøäqpkie ,skd jezl ozie zxehw eiptg `lniy cr ¨§¦¦¤¨£¨¨
.miycwd ycwl dzgnde skd mr

mei lka dzidy dxhwdd oia eidy miweligd z` zhxtn dpynd
:mixetikd mei ly dxhwdl ,iniptd gafnd lräéä ,íBé ìëa§¨¨¨

äúBçgafnd lrn milgbadzgnäøòîe ,óñk ìLz` wixn - ¤§¤¤¤§¨¤
ilgbdmCBúa[jezl-],áäæ ìLmrhne ,ycwl qipkn did dae §¤¨¨

.`xnba x`aziyíBiäådid ,mixetkd meia -dáe ,áäæ ìLa äúBç §©¤§¤¨¨¨
ñéðëî äéä.`xnba x`aziy mrhne ,miptle iptl ¨¨©§¦

:sqep weliga äúBç íBé ìëadzgnCBúì äøòîe ,ïéa÷ úòaøà ìL §¨¤§¤©§©©©¦§¨¤§
ìL,ïéa÷ úL.xftzne ux`l ltep did iriaxd awdeäúBç ,íBiäå §Ÿ¤©¦§©¤

aly dzgnìLdáe ,ïéa÷ úLdnvr,ñéðëî äéäx`aziy mrhne §§Ÿ¤©¦¨¨¨©§¦
.`xnba,äàñ ìLa äúBç íBé ìëa ,øîBà éñBé éaødyy `idy ©¦¥¥§¨¤§¤§¨

,oiawìL CBúa äøòîeìLa äúBç íBiäå ,ïéa÷ úLäéä dáe ïéa÷ úL §¨¤§§Ÿ¤©¦§©¤¦§Ÿ¤©¦¨¨¨
.ñéðëî©§¦

:sqep weligäúéä íBé ìëadzgnd.äl÷ íBiäå äãák §¨¨§¨§¥¨§©©¨
:sqep weligdãé äúéä íBé ìëadzgnd zici -íBiäå ,äøö÷ §¨¨§¨¨¨§¨¨§©

,äkeøàerexfa riizqdle ,erexf zgz dgipdl lkeiy icka £¨
.dzgnd z`iypl

:sqep welig÷Bøé dáäæ äúéä íBé ìëa,libx adfk aedv epiid - §¨¨§¨§¨¨¨
,íBãà íBiäå,xzei aeyg adf `edyc.íçðî éaø éøá §©¨¦§¥©¦§©¥
:sqep weligíBé ìëadidáéø÷î,iniptd gafna xihwn -ñøt- §¨©§¦§¨

dpn ivg.íéaøòä ïéa ñøôe ,úéøçLa,íBiäådidéñBîólr §©£¦§¨¥¨©§©¦§©¦
,el` zexhwdåéðôç àìî.miycwd ycwl qipkny ,zxehw §Ÿ¨§¨

:sqep weligäúéä íBé ìëazxehwd,äwcdyrna xn`py meyn §¨¨§¨©¨
zxehwd(el l zeny).'wcd dPOn YwgWe' ,,íBiäådzidïî äwc §¨©§¨¦¤¨¨¥§©©¨¦

,äwcäzyzknl mixetkd mei axra dxifgn didy ici lr ©©¨
.`xnba x`eaiy mrhne ,aey dwgeye

:sqep weligíBé ìëad eidïéìBò íéðäkgafnl,Lák ìL Bçøæîa §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤
oini jxc mitiwn eid gafnl eribdyke ,dlerd oinia `edy

mixfege ,mzcear jxevläìBò ìBãb ïäk ,íBiäå .Báøòîa ïéãøBéå§§¦§©£¨§©Ÿ¥¨¤
,òöîàa ãøBéå òöîàal`xyi ly ozaige oceak z` d`xn dfae ¨¤§©§¥¨¤§©

s` yakd lk cbpk siwne zia oak envr dyery ,ogely `edy
.jxevl `lyãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íìBòì ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥

.òöîàä¤§©
:sqep weligíBé ìëad didøBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk §¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦

,mipdkd x`yk,íBiäåycwnïBúéwä ïî[ck-]äãeäé éaø .áäæ ìL §©¦©¦¤¨¨©¦§¨
.áäæ ìL ïBúéwä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íìBòì ,øîBà¥§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦¤¨¨

:sqep weligíL eéä íBé ìëa,gafnd lr -úBëøòî òaøày` ly §¨¨¨©§©©£¨
,dcear jxevlìëa ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,Lîç íBiäå§©¨¥¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¨

ìL íBéìL íBiäå íézL íBé ìëa ,øîBà äãeäé éaø .òaøà íBiäå L.L ¨Ÿ§©©§©©¦§¨¥§¨§©¦§©¨Ÿ

àøîâ
aex lr cner did ,mcd z` qxnn didy odkdy ,dpyna epipyc

dywn .xihwdl qpkp lecbd odkdy drya lkiday iriaxd
lr cner didy ,rnyn dpynd oeyl zehytn ixd :`xnbd

,lkidd jezay iriaxd caexdáéúkäå(fi fh `xwie),àì íãà ìëå' §©§¦§¨¨¨Ÿ
,'ãòBî ìäàa äéäéonwl x`eane(.cn)zry lr xn`p df weqty ¦§¤§Ÿ¤¥

:`xnbd zvxzn .dxhwddéðz ,äãeäé áø øîàiriax caex ,dpy - ¨©©§¨§¥
,ìëéä ìLoeeikl lkiddn mipa` zexey rax` dpen didy ,xnelk ¤¥¨

.cner did ziriaxd dxeyae ,dxfrd
ïðaø eðzweqta xn`p(my),'ãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå' ¨©¨¨§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108



c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

àìk Bìèìèì øeñà Ck øçà äákL ét ìò óà äëLçL øçàì ãò ÷ìãå íBé ãBòaî Ba e÷éìãäL øð¥¤¦§¦¦§§¨©©§©©¤£¥¨©©¦¤¨¨©©¨¨§©§§¨
ì äîBc Bðéàå BîB÷î Cøöì Bà Bôeb Cøöì elôà dlk úaMäBìèìèì øznL øeqàì BzëàìîL éìk øàL ©©¨ª¨£¦§Ÿ¤§Ÿ¤§§¥¤¦§¨§¦¤§§©§§¦¤ª¨§©§§

ç"ù ïîéña øàaúiL Bîk BîB÷î Cøöì Bà Bôeb Cøöì1øeñà äéä ÷ìBc øpä äéäLk úBLîMä ïéáaL éôì §Ÿ¤§Ÿ¤§§¤¦§¨¥§¦¨§¦¤§¥©§¨§¤¨¨©¥¥¨¨¨
ì ñéña äéäL éðtî BîB÷îe Bôeb Cøöì elôà ìeèìèaäö÷î àéäL Ba ú÷ìBcä úáäìL[`äö÷î øpä äNòðå §¦§£¦§Ÿ¤§¦§¥¤¨¨¨¦§©§¤¤©¤¤¤¦ª§¤§©£¤©¥ª§¤

äBîk7úaMä úñéðk úlçz àeäL úBLîMä ïéáaL CBzîe8Bzòcî eäö÷äL íãàä úòcî äö÷î äéä ¨¨¦¤§¥©§¨¤§¦©§¦©©©¨¨¨ª§¤¦©©¨¨¨¤¦§¨¦©§
é"ù ïîéña øàaúiL Bîk dlk úaMä ìëì äö÷ä äö÷nä (øeñàä) øáãì ñéña BàNòå Ba ÷éìãäLk9. §¤¦§¦©£¨¨¦§¨¨¨¨©ª§¤ª§¨§¨©©¨ª¨§¤¦§¨¥§¦¨

úaMä ìëì ìeèìèa äøñàðå Bì ñéña dlk úéNòð íBé ãBòaî ãçà øð äéìò ÷ìãL äìBãb äøBðî elôàå©£¦§¨§¨¤¨©¨¤¨¥¤¨¦§©£¥¨ª¨¨¦§¤¡§¨§¦§§¨©©¨
íé÷øt ìL dðéà íà elôà) øpä äákL øçàì elôà10ìèìèì øzî úøçàä úaMa ìáà (11äøBðnäå øpä £¦§©©¤¨¨©¥£¦¦¥¨¤§¨¦£¨©©¨¨©¤¤ª¨§©§¥©¥§©§¨

:úaMä dúBà úñéðk úlçúa ïäa e÷ìc àlL ïåék ïîB÷î Bà ïôeb Cøöì§Ÿ¤¨§¨¥¨¤Ÿ¨§¨¤¦§¦©§¦©¨©©¨
א  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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`zax `zkld
äö÷åî àéäù [àבהם שדולק חשמל מכשירי (או -

השבת) כניסת בשעת להט שדלק אש 2חוט כדין שדינם
שבת  פלטת דלוקה, מנורה כגון תנור 3גמורה, או ,

אם  כי לטלטלם אין - לוהט חשמלי גוף עם חימום
יד  וכלאחר .4בשינוי

שמלאכתו  ככלי שדינו אחר חשמלי מכשיר אבל
מאוורר 5לאיסור  או פלורוסנט, לד, ניאון, מנורת ֶכגון

דולקת  אם אף מקומו או גופו לצורך לטלטלו מותר -
בקרה  נורית .6בו

zetqede mipeiv
לצורך 1) בין לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי סי"ב:

מקומו  לצורך בין ... דבילה בו לחתוך קורדום כגון גופו
אסור. ... עצמו הכלי לצורך אבל

אינו 2) מכאן בפחות אבל חום, מרוב המתאדם חוט היינו
חשמליים  ושמיכה בכר להשתמש מותר ולכך כ'אש', נחשב

'מוקצה'. חשש ללא בשבת
יש 3) חשמלי מיחם ולענין כא, סי' ח"ו יצחק מנחת שו"ת

להטותו  הרבה שנוהגים כפי בשבת לטלטלו להקל שכתבו
הוא  בתשמישו עיקרי שחלק כיון מים ממנו ליטול מנת על
שבת  (ילק"י בלבד האסור לדבר בסיס ואינו המים החזקת
להטותו. שלא להחמיר יש ולכתחילה תכז), עמ' ב' כרך ח"ד

שו"ת 4) יד, סי' ח"א שלמה מנחת (שו"ת מחברים כתבו
נחשבת  שהאש שהטעם נ) סי' ח"ג או"ח משה אגרות
מקומו  או גופו לצורך אפילו לטלטלה ואין גמור כמוקצה
חשמלי  שכלי כתבו ועפי"ז ככלי, נחשבת שאינה משום
כיון  לאיסור שמלאכתו ככלי בו לדון יש להט חוט בו שיש
שהחוט  וכן הנ"ל) (אג"מ להתלהט הוא החוט של ששימושו
מתחלף  ואינו ממנו נפרד דבר אינו שבו והלהט קבוע,
שגדר  שכיון אלא הנ"ל) (מנ"ש תמיד קבוע אלא ומתחדש
שהיא  כיון בזה להחמיר כתבו ברור, אינו בשלהבת המוקצה
או  לו), אות כב סי' ח"ה משה אגרות (שו"ת לנר דומה
שהמון  לחוש ויש גמור, דחול כעובדין נראה שהדבר משום
(מאורי  בשבת להדליקה ויבואו אש בה שאין יחשבו העם

החדשה)). (במהדורה קיד עמ' ג' ענף פ"ב להגרשז"א
דרך 5) שאין מכשיר אבל בחול, לטלטלו שהדרך בתנאי

אפילו  בשבת לטלטלו אסור קיר) שעון (כגון כלל  לטלטלו

כיס. חסרון מחמת מוקצה שהוא משום ומקומו גופו לצורך
טפילה 6) שהיא כיון ד, אות כא סי' משה אגרות שו"ת

כלל). אש דין אין בקרה שבנורית להעיר יש (אמנם לכלי
בעזה"י. שח בסימן יתבאר רגיל חשמלי מכשיר טלטול דין

Â"Òעד"ז7) ÊÚ¯ ÔÓÈÒ על הנר הניח מדעתו אם אבל :
להנר  בסיס נעשית הרי השבת בכניסת עליה שיהיה הטבלא
לנערה. אסור לפיכך כמוהו בטלטול ואסורה אליו וטפלה

ס"ז. שט בסימן ועד"ז
Ò˜"‚עד"ז8) ‡"Â˜ ‡Ú¯ ÔÓÈÒ· מוקצה כל טעמא ומהאי :

בעירובי  וכן יומא, לכולה אתקצאי השמשות בבין דאתקצאי
מפני  השמשות בבין תלוי הכל חצרות ועירובי תחומין

השבת. התחלת שהוא
על 9) יום מבעוד שהניחו בטלטול האסור דבר כל סי"א:

בשבת  שם מונח שישאר דעת על בטלטול המותר דבר גבי
... כמוהו בטלטול ונאסר להאיסור בסיס ההיתר שנעשה
אסור  אעפ"כ ההיתר גבי מעל האיסור ניטל ומשחשיכה
מעות  עליה שהניח מטה כגון כולה השבת כל לטלטלו
ניטלו  ומשחשיכה בשבת שם שישארו דעת על יום מבעוד
השבת  כל לטלטלה אסור קטן או נכרי ע"י מעליה המעות
שעשאה  האדם מדעת השמשות בין שהוקצית שמתוך כולה

כולה. השבת לכל הוקצית לאיסור בסיס
לענין  ס"ז שכה ובסימן שבנר, השמן לגבי בס"ד שם ועד"ז

השמשות. בין לאכילה ראוי היה שלא דבר
בה 10) הדליק לא אפילו בטלטול אסור פרקים של מנורה

ס"ח). (להלן
ס"ז).11) (להלן ומסריח מאוס הוא ואפילו

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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·Ù או בו לכסות חרס ממנה יתלוש לא שנתרועע כלי
שמתקנו לס  דבר שכל כלי כמתקן שהוא מפני בו מוך

כלי  תיקון משום בו יש תשמיש איזה בו להשתמש בשבת
ש"מ: בסימן שיתבאר כמו

‚Ù לטלטלו שאסור לפי ויו"ט בשבת בכדור לשחוק אסור
לטלטלו  מתירים ויש עליו כלי תורת שאין מפני
בידם  מיחו ולא להקל מקדם ונהגו ברה"[י] בו ולשחוק

שיסמוכו: מי על להם ויש הואיל

„Ù שעושים התולעים זרע אציליו תחת לשאת אסור
לכלום  ראוי אינו שהרי בטלטול שאסור מפני המשי

בחומו: שמוליד ועוד

‰Ù אפילו ישראל של שעטנז בגד לטלטל אוסרים יש
לא  לכלום ראוי שאינו מפני ומקומו גופו לצורך
ע"ד  קשה בגד אינו אם תחתיו להציעו ולא  בו להתלבש
מקומו  או גופו לצורך מתירים ויש ש"א סי' ביו"ד שנתבאר
שמלאכתו  אלא עליו כלי תורת יש מקום שמכל מפני
כלי  תורת שאין מפני הראשונה כסברא והעיקר לאיסור
בחול  אבל בלבד בשבת לאיסור שמלאכתו לכלי אלא מועיל
לשום  כלל ראוי אינו בשבת אם שאף להיתר מלאכתו
דהיינו  כלי תורת עליו ויש הואיל לטלטלו מותר תשמיש
נפט  בו שמדליקין נר כגון בחול למלאכתו הוא שראוי
עליו  שיש מפני לטלטלו ומותר לכלום ראוי אינו שבשבת
ראוי  אינו בחול גם אם אבל למעלה שנתבאר כמו כלי תורת
אין  בחול גם בו להתלבש שאסור שעטנז בגד כגון למלאכה
בו  להשתמש שראוי שאף כלל ומלבוש כלי תורת עליו
למעלה  בו להאהיל או כלים בו לכסות כגון אחר תשמיש
ולא  להם מיוחד הבגד שאין אלו בתשמישים וכיוצא מראשו
כן  אם אלא כלי תורת עליו מורידין אינן כך בשביל נעשה
לכיסוי  ראויים שהם ואבנים צרורות שכל כמו לכך ייחדו
כן  אם אלא כך ידי על כלי תורת עליהם אין ואעפ"כ כלים

להבגד  כלל מועיל ואין למעלה שנתבאר כמו לכך ייחדם
כמו  ללבשו שאסור כיון מלבוש ותואר צורת עליו שיש מה
בטלטול  להתירו בשבת באכילה האסור למאכל מועיל שאין
כלי: מתורת עדיף אוכל ותורת אוכל תואר עליו שיש מפני

ÂÙ מפני הזבובים בה להבריח כדי מניפה לטלטל מותר
זבוב: יהרוג שלא שיזהר רק הוא שכלי

ÊÙ שמלאכתו ככלי הן הרי הקרקע בהן שמכבדין מכבדות
קרקע  בשבת בהן לכבד המתירין לדברי להיתר

שמכבדין ואף של"ז בסי' שיתבאר כמו ג"כ המרוצף בהן
ככלי  הן הרי מקום מכל בחול מרוצף שאינו קרקע
שמלאכתו  ככלי לטלטלו שמותר ולהיתר לאיסור שמלאכתו
לכבד  האוסרים לדברי אבל למעלה שנתבאר כמו להיתר
גופן  לצורך אם כי לטלטלן אסור המרוצף קרקע אף בשבת

לאיסור. שמלאכתו ככלי מקומן או

להביט  ולטלטלו להפכו מותר אם הכוכבים בו שחוזים כלי
ש"ז: בסי' נתבאר בו

ÁÙ מין של בין חול של שהוא בין השעות על שמורה מה
לאוסרו  המנהג נתפשט בצל שרואין כגון אחר
בגופו  להשתמש שצריך דהיינו גופו לצורך אם כי בטלטול
שמלאכתו  ככלי מקומו לצורך או המותר תשמיש איזה
לדמותה  ויש הצל או הזמן למדידת שנעשה לפי לאיסור
מדידה  שהיא מפני להתירה ואין בשבת האסורה למדידה
של  מדידה התירו שלא זה כלי ע"י לומד שהוא מצוה של
למדוד  כגון מצוה בה יש בעצמה כשהמדידה אלא מצוה
שום  בה אין בעצמה המדידה כאן אבל בה וכיוצא המקוה
לימודו  יתלה איך ידה על שלומד משום ואי מצוה ענין
אבל  המנהג טעם זהו כך ידי על מותר ויהיה האסור בדבר

ברור: היתר ולא בדבר ברור איסור אין הדין מן

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

פבֿפח  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: קדושה תוכןתוכןתוכןתוכן להמשיך שבת של כוחה

הקודש  טהרת על שיהי' בנ"י, של ב"חול"

.úåðéçá 'á ùé äæ ìåç úðéçáá äðäå

à÷ìà 'éì åø÷ã "äâåðã úåìëéä" ,øåîâ ìåç ,'à
.ì"ðë àé÷ìàã

בין  ב"המבדיל המרומז זה "חול" בבחינת
בחינות.לחול קודש שתי יש ,"

דנוגה". "היכלות והוא גמור, חול הוא א'

פירוש:

הטומאה  לכוחות כינוי הוא נוגה" "[קליפת]
בהם  שיש "קליפות") (הנקראים אחרא והסטרא
"ונוגה  שם על "נוגה" נק' שלכן ("אור"), טוב קצת
אלהא  לי' דקרו אלו, היכלות וכך סביב". לו (אור)
קצת  בהם (שיש "נוגה" בבחינת הם כנ"ל, דאלהיא
שום  בלי גמור", "חול הם הרי סוףֿסוף אך - טוב)

קדושה. של רגש

,ùã÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåç úðéçá àåä ,'áä
,äùåã÷î äøàä êùîðù åðééäã ,ãòåî ìù åìåç

.ìåçäá íâ ,ìåèá úðéçá
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2

3

4

5

6

7

8

9

`zax `zkld
äö÷åî àéäù [àבהם שדולק חשמל מכשירי (או -

השבת) כניסת בשעת להט שדלק אש 2חוט כדין שדינם
שבת  פלטת דלוקה, מנורה כגון תנור 3גמורה, או ,

אם  כי לטלטלם אין - לוהט חשמלי גוף עם חימום
יד  וכלאחר .4בשינוי

שמלאכתו  ככלי שדינו אחר חשמלי מכשיר אבל
מאוורר 5לאיסור  או פלורוסנט, לד, ניאון, מנורת ֶכגון

דולקת  אם אף מקומו או גופו לצורך לטלטלו מותר -
בקרה  נורית .6בו

zetqede mipeiv
לצורך 1) בין לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי סי"ב:

מקומו  לצורך בין ... דבילה בו לחתוך קורדום כגון גופו
אסור. ... עצמו הכלי לצורך אבל

אינו 2) מכאן בפחות אבל חום, מרוב המתאדם חוט היינו
חשמליים  ושמיכה בכר להשתמש מותר ולכך כ'אש', נחשב

'מוקצה'. חשש ללא בשבת
יש 3) חשמלי מיחם ולענין כא, סי' ח"ו יצחק מנחת שו"ת

להטותו  הרבה שנוהגים כפי בשבת לטלטלו להקל שכתבו
הוא  בתשמישו עיקרי שחלק כיון מים ממנו ליטול מנת על
שבת  (ילק"י בלבד האסור לדבר בסיס ואינו המים החזקת
להטותו. שלא להחמיר יש ולכתחילה תכז), עמ' ב' כרך ח"ד

שו"ת 4) יד, סי' ח"א שלמה מנחת (שו"ת מחברים כתבו
נחשבת  שהאש שהטעם נ) סי' ח"ג או"ח משה אגרות
מקומו  או גופו לצורך אפילו לטלטלה ואין גמור כמוקצה
חשמלי  שכלי כתבו ועפי"ז ככלי, נחשבת שאינה משום
כיון  לאיסור שמלאכתו ככלי בו לדון יש להט חוט בו שיש
שהחוט  וכן הנ"ל) (אג"מ להתלהט הוא החוט של ששימושו
מתחלף  ואינו ממנו נפרד דבר אינו שבו והלהט קבוע,
שגדר  שכיון אלא הנ"ל) (מנ"ש תמיד קבוע אלא ומתחדש
שהיא  כיון בזה להחמיר כתבו ברור, אינו בשלהבת המוקצה
או  לו), אות כב סי' ח"ה משה אגרות (שו"ת לנר דומה
שהמון  לחוש ויש גמור, דחול כעובדין נראה שהדבר משום
(מאורי  בשבת להדליקה ויבואו אש בה שאין יחשבו העם

החדשה)). (במהדורה קיד עמ' ג' ענף פ"ב להגרשז"א
דרך 5) שאין מכשיר אבל בחול, לטלטלו שהדרך בתנאי

אפילו  בשבת לטלטלו אסור קיר) שעון (כגון כלל  לטלטלו

כיס. חסרון מחמת מוקצה שהוא משום ומקומו גופו לצורך
טפילה 6) שהיא כיון ד, אות כא סי' משה אגרות שו"ת

כלל). אש דין אין בקרה שבנורית להעיר יש (אמנם לכלי
בעזה"י. שח בסימן יתבאר רגיל חשמלי מכשיר טלטול דין

Â"Òעד"ז7) ÊÚ¯ ÔÓÈÒ על הנר הניח מדעתו אם אבל :
להנר  בסיס נעשית הרי השבת בכניסת עליה שיהיה הטבלא
לנערה. אסור לפיכך כמוהו בטלטול ואסורה אליו וטפלה

ס"ז. שט בסימן ועד"ז
Ò˜"‚עד"ז8) ‡"Â˜ ‡Ú¯ ÔÓÈÒ· מוקצה כל טעמא ומהאי :

בעירובי  וכן יומא, לכולה אתקצאי השמשות בבין דאתקצאי
מפני  השמשות בבין תלוי הכל חצרות ועירובי תחומין

השבת. התחלת שהוא
על 9) יום מבעוד שהניחו בטלטול האסור דבר כל סי"א:

בשבת  שם מונח שישאר דעת על בטלטול המותר דבר גבי
... כמוהו בטלטול ונאסר להאיסור בסיס ההיתר שנעשה
אסור  אעפ"כ ההיתר גבי מעל האיסור ניטל ומשחשיכה
מעות  עליה שהניח מטה כגון כולה השבת כל לטלטלו
ניטלו  ומשחשיכה בשבת שם שישארו דעת על יום מבעוד
השבת  כל לטלטלה אסור קטן או נכרי ע"י מעליה המעות
שעשאה  האדם מדעת השמשות בין שהוקצית שמתוך כולה

כולה. השבת לכל הוקצית לאיסור בסיס
לענין  ס"ז שכה ובסימן שבנר, השמן לגבי בס"ד שם ועד"ז

השמשות. בין לאכילה ראוי היה שלא דבר
בה 10) הדליק לא אפילו בטלטול אסור פרקים של מנורה

ס"ח). (להלן
ס"ז).11) (להלן ומסריח מאוס הוא ואפילו

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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·Ù או בו לכסות חרס ממנה יתלוש לא שנתרועע כלי
שמתקנו לס  דבר שכל כלי כמתקן שהוא מפני בו מוך

כלי  תיקון משום בו יש תשמיש איזה בו להשתמש בשבת
ש"מ: בסימן שיתבאר כמו

‚Ù לטלטלו שאסור לפי ויו"ט בשבת בכדור לשחוק אסור
לטלטלו  מתירים ויש עליו כלי תורת שאין מפני
בידם  מיחו ולא להקל מקדם ונהגו ברה"[י] בו ולשחוק

שיסמוכו: מי על להם ויש הואיל

„Ù שעושים התולעים זרע אציליו תחת לשאת אסור
לכלום  ראוי אינו שהרי בטלטול שאסור מפני המשי

בחומו: שמוליד ועוד

‰Ù אפילו ישראל של שעטנז בגד לטלטל אוסרים יש
לא  לכלום ראוי שאינו מפני ומקומו גופו לצורך
ע"ד  קשה בגד אינו אם תחתיו להציעו ולא  בו להתלבש
מקומו  או גופו לצורך מתירים ויש ש"א סי' ביו"ד שנתבאר
שמלאכתו  אלא עליו כלי תורת יש מקום שמכל מפני
כלי  תורת שאין מפני הראשונה כסברא והעיקר לאיסור
בחול  אבל בלבד בשבת לאיסור שמלאכתו לכלי אלא מועיל
לשום  כלל ראוי אינו בשבת אם שאף להיתר מלאכתו
דהיינו  כלי תורת עליו ויש הואיל לטלטלו מותר תשמיש
נפט  בו שמדליקין נר כגון בחול למלאכתו הוא שראוי
עליו  שיש מפני לטלטלו ומותר לכלום ראוי אינו שבשבת
ראוי  אינו בחול גם אם אבל למעלה שנתבאר כמו כלי תורת
אין  בחול גם בו להתלבש שאסור שעטנז בגד כגון למלאכה
בו  להשתמש שראוי שאף כלל ומלבוש כלי תורת עליו
למעלה  בו להאהיל או כלים בו לכסות כגון אחר תשמיש
ולא  להם מיוחד הבגד שאין אלו בתשמישים וכיוצא מראשו
כן  אם אלא כלי תורת עליו מורידין אינן כך בשביל נעשה
לכיסוי  ראויים שהם ואבנים צרורות שכל כמו לכך ייחדו
כן  אם אלא כך ידי על כלי תורת עליהם אין ואעפ"כ כלים

להבגד  כלל מועיל ואין למעלה שנתבאר כמו לכך ייחדם
כמו  ללבשו שאסור כיון מלבוש ותואר צורת עליו שיש מה
בטלטול  להתירו בשבת באכילה האסור למאכל מועיל שאין
כלי: מתורת עדיף אוכל ותורת אוכל תואר עליו שיש מפני

ÂÙ מפני הזבובים בה להבריח כדי מניפה לטלטל מותר
זבוב: יהרוג שלא שיזהר רק הוא שכלי

ÊÙ שמלאכתו ככלי הן הרי הקרקע בהן שמכבדין מכבדות
קרקע  בשבת בהן לכבד המתירין לדברי להיתר

שמכבדין ואף של"ז בסי' שיתבאר כמו ג"כ המרוצף בהן
ככלי  הן הרי מקום מכל בחול מרוצף שאינו קרקע
שמלאכתו  ככלי לטלטלו שמותר ולהיתר לאיסור שמלאכתו
לכבד  האוסרים לדברי אבל למעלה שנתבאר כמו להיתר
גופן  לצורך אם כי לטלטלן אסור המרוצף קרקע אף בשבת

לאיסור. שמלאכתו ככלי מקומן או

להביט  ולטלטלו להפכו מותר אם הכוכבים בו שחוזים כלי
ש"ז: בסי' נתבאר בו

ÁÙ מין של בין חול של שהוא בין השעות על שמורה מה
לאוסרו  המנהג נתפשט בצל שרואין כגון אחר
בגופו  להשתמש שצריך דהיינו גופו לצורך אם כי בטלטול
שמלאכתו  ככלי מקומו לצורך או המותר תשמיש איזה
לדמותה  ויש הצל או הזמן למדידת שנעשה לפי לאיסור
מדידה  שהיא מפני להתירה ואין בשבת האסורה למדידה
של  מדידה התירו שלא זה כלי ע"י לומד שהוא מצוה של
למדוד  כגון מצוה בה יש בעצמה כשהמדידה אלא מצוה
שום  בה אין בעצמה המדידה כאן אבל בה וכיוצא המקוה
לימודו  יתלה איך ידה על שלומד משום ואי מצוה ענין
אבל  המנהג טעם זהו כך ידי על מותר ויהיה האסור בדבר

ברור: היתר ולא בדבר ברור איסור אין הדין מן

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

פבֿפח  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: קדושה תוכןתוכןתוכןתוכן להמשיך שבת של כוחה

הקודש  טהרת על שיהי' בנ"י, של ב"חול"

.úåðéçá 'á ùé äæ ìåç úðéçáá äðäå

à÷ìà 'éì åø÷ã "äâåðã úåìëéä" ,øåîâ ìåç ,'à
.ì"ðë àé÷ìàã

בין  ב"המבדיל המרומז זה "חול" בבחינת
בחינות.לחול קודש שתי יש ,"

דנוגה". "היכלות והוא גמור, חול הוא א'

פירוש:

הטומאה  לכוחות כינוי הוא נוגה" "[קליפת]
בהם  שיש "קליפות") (הנקראים אחרא והסטרא
"ונוגה  שם על "נוגה" נק' שלכן ("אור"), טוב קצת
אלהא  לי' דקרו אלו, היכלות וכך סביב". לו (אור)
קצת  בהם (שיש "נוגה" בבחינת הם כנ"ל, דאלהיא
שום  בלי גמור", "חול הם הרי סוףֿסוף אך - טוב)

קדושה. של רגש

,ùã÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåç úðéçá àåä ,'áä
,äùåã÷î äøàä êùîðù åðééäã ,ãòåî ìù åìåç

.ìåçäá íâ ,ìåèá úðéçá
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מקדושת  הארה המשכת - ענינו המועד" "חול
מקום  מכל חול, שהוא ד"הגם חול, ביום טוב יום
טהרת  על שנעשו חולין כענין והוא מועד". הוא
יש  מקום ומכל חולין, הם עצמם שמצד הקודש,

קודש. של הארה בהם

ענינה קדושה לאלקות - אין ביטול "כי ,
ית'". אצלו שבטל דבר על אלא שורה הקב"ה

שהגם  - ב"חול" השני' הבחינה ענין וזהו
דקדושה, הארה בו מורגשת מקום מכל חול, שהוא
עוסק  שהאדם ע"י והוא לאלקות, ביטול היינו
הנאת  לשם (ולא שמים" "לשם הגשמיים בצרכיו

עצמו).

éîé úùùá äøàä ùé úáù úøéîù éãé ìò åîëå
íéîé 'â ,úáùä úùåã÷ úðéçáî ìåçä
íéðåøçà íéîé 'âå äøáòù úáùî íéðåùàøä

.àáä úáùî
היא  - בחול הנמשכת הקדושה להארת דוגמא
החול  ימות בג' שמתפשטת שבת קדושת הארת
שג' חיים, עץ בפרי "וכמ"ש ושלאחרי', שלפני'
בתר  ונק' העבר משבת מקבלים הראשונים ימים
הבא  משבת מקבלים האחרונים ימים וג' שבתא,

ש  קמי' בתא".ונק'

úùåã÷î äùòîä éîé úùùá ìàøùéì êùîð äæå
ïéìåç êøã ìò ìåçá íäéùòî ìë úåéäì ,úáù

.ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù
כח  נותנת החול בימי שבת מקדושת זו הארה
שכל  שלו, החול ענייני בכל קדושה להכניס לאדם
המעשה  ימי ששת במשך האדם של החול מעשי
טהרת  על "חולין של באופן שמים לשם ייעשו

הקודש".

ìéãáîä êåøá ,úáù éàöåîá äìãáä ïéðò åäæå)
íéùòð ïéìåçä åéäéù ,äëùîä àéä äëøáä ,'åë

.(ùãå÷ä úøäè ìò
"מלשון  המשכה, לשון הוא ש"ברכה" ידוע
כלומר, לארץ", הזמורה ראש שכופף הגפן המבריך
המשכת  - הוא כו') ה' אתה (ברוך ברכה של ענינה
האדם. ובנפש בעולם למטה, ה') (אתה הקדושה אור

בברכת ה"המשכה" מהי בין המבדיל ולכאורה,
העלם  היינו הבדלה, אלא שאינה לחול, קודש

השבת? קדושת אור על והסתר

הוא  כי אם זו, הבדלה "כי מובן, הנ"ל ע"פ אך
שהרי  ממש, והמשכה ברכה הוא מקום מכל העלם,
והוא  דשבת הקדש מאיר [ההבדלה] ההעלם דרך
זו  אין כלומר: בחול". היש ביטול שיהי' פועל
עניינה  כל כי גמורה, והסתרה) (העלמה "הבדלה"
שבו  חול של מקום ליצור הוא זו הבדלה של

שגם כדי אלקי, אור עם החול יומשך חדור יהי'
הקדושה. אור

הארה  להמשיך הבדלה, ברכת ענין וזהו
ידי  על (שנוצרים החול בימות גם שבת מקדושת
ייעשו  האדם של החולין ענייני שגם כדי ההבדלה),
באופן  אלקות עם חדורים שיהיו הקודש, טהרת על
(ולא  ה' את לעבוד כדי שמים לשם רק שנעשים

עצמו). הנאת בשביל

שאז  מפני ג', יום אחר הבדלה אין [ולכן
שעברה]. משבת ולא הבאה משבת היא ההארה

.'åëå êéùòî äùòú íéîé úùù øîàð äæ ìòå
ימים  "ששת התורה שציוותה מה גם זהו
דרך  על מעשיך תעשה "ופירוש מעשיך", תעשה
בל"ט  בשדה עבודה מלאכת בכל הוא, הפשוט
ענין  יפלא ולכאורה כו', וזורע חורש מלאכות
גשמית", עבודה לעבוד מצוה זו מה בזה, הציווי
היינו  ימים בששת מעשיך לעשות שהציווי אלא

עבודה בהם על רוחנית לעשות ייעשה שהחול ,
האדם  של הגשמיים הענינים שכל הקודש, טהרת

אלקו  ממשיכים שעי"ז שמים, לשם בענינים יהיו ת
האדם). של (ה"חול" הגשמיים

éãé ìò à÷åã äùòîä éîé úùù úåéäì êéøöå
íàù ,(ìåçì ùã÷ ïéá ìéãáîä) êñîå íìòää

.ùîî ìåèá äéä ïë àì
המלך  לפני שהעומד יתכן "היאך יפלא, באמת
ולית  כבודו הארץ כל מלא אשר עולם, של מלכו
עבודה". מלאכת לעשות יד ירים מיני', פנוי אתר

הקב"ה  כי כנ"ל; המבדיל מסך יש שלכן אלא
בתוך  אלקות ימשיך שהאדם גשמי, עולם רוצה
שמים. לשם מלאכתו שעושה ידי על שלו הגשמיות
שאדם  - מעשיך" ל"תעשה אפשרות שתהי' וכדי
העלם  להיות מוכרח הפרטיים, בצרכיו יעסוק
המבדיל  מסך ידי (על הקדושה אור על והסתר
לולא  כי המעשה", ימי "ששת נעשו שעי"ז כנ"ל),
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שייך  הי' ולא באלקות מתבטל האדם הי' זה העלם
ב"מעשיך". לעסוק

,úåàååçúùäá äøùò äðåîù úìôú ïéðò åîëå
,'åë êìîä éðôì ãé íéøäì øùôà éàù åîëå

.'åë àëìî éî÷ âåçîá éåçîã ïàîå
שייך  הי' לא ההעלם (שמבלעדי לדבר משל
המלך, לפני שעומד אדם - ב"מעשיך") לעסוק
להרים  לו אפשר שאי עד וכל מכל לגמרי שמתבטל
שמי  רז"ל וכמאמר קלה, בתנועה אפילו לפניו יד
דין  לו יש המלך לפני בעמדו באצבעו שמרמז
כך. על להרגו המלך של וברשותו במלכות מורד

האדם  שאז עשרה , שמונה תפלת  ענין גם והוא
אליו מוחלט  בביטול מרי', קמי  כעבדא הוא  המתפלל 
העמידה , בתפילת  להשתחוות צריכים  שלכן ית',
ביטול  על  מורה השתחוואה  כי מלך, לפני כמשתחווה

מוחלט .

קודש  בין "הבדלה" היתה לא אם ובמילא,
אפשרות  היתה לא האלקי, האור על להעלים לחול
וזה  ומעשיו. צרכיו - העולם בעניני לעסוק לאדם

תמיד  שהוא אף מלאכה, לעשות מסוגל שהאדם
לפי  זה הרי הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
והסתיר  העלים שהקב"ה הוי'", עשה ימים ש"ששת

ית'. ממנו השפע אור על

ימים ב"ששת הפנימי הפירוש עשה כלומר,

וצמצם  עצמו את "השפיל שהקב"ה הוא, הוי'"
בששת  מאמרות, בעשרה שלו] והחיות האור [את
היינו  שפלים", רוח ולהחיות לברוא המעשה, ימי
צמצומים  ידי (על יורדת עצמה האלקית שהחיות
המעשה), (עולם "עשי'" לבחינת עד פנים) והסתר

ענין שנשפע וזהו השפע אור על וההסתר ההעלם
במלאכה. לעסוק לאדם אפשר שמחמתו ית', ממנו

שהאדם  בכך המעלה מהי - קשיא גופא הא [אך

חולין  של באופן (ואפילו וצרכיו במעשיו יעסוק

שיהי' טפי עדיף דלכאו' הקודש), טהרת על הנעשים

שבת " על כולו והסתר העלם שום יהי' שלא היינו , "

מלכי  מלך בנוכחות שהוא תמיד ירגיש והאדם אלקות

הקב  ית'?"המלכים אליו מוחלט בביטול ה,

ממשיך:] זה ועל

b wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בין ÏÎ·Â(מג) ההפרש כללות ענין יובן ג"כ הנ"ל
במ"ח  כמ"ש פנימיים לבחי' מקיפין בחי'
והוא  מכולם. גרוע מכולם התחתון דבמקיפין דלעיל.
שרשו  אבל הנ"ל גלגלתא שבבחי' הכתר חצונית בחי'
דכל  רעוא בחי' והוא מכולם המשובח מכולם בעליון
ראשית  הוא שבכתר. חכמה מו"ס ובחי' כנ"ל. רעוין
שהוא  מכולם הפנימית בחי' והוא הא"פ כל ומקור
באין  יושר דבחי' א"פ בבחי' הרי כי מכולם משובח

חצון  ומעשה שהדבור עד כו' זה תוך זה בהתלבשות
מו"ס  בחי' הוא תמצא שמאין החכמה ומקור מכולם
למטה  נמשך אינו אבל כו' מכולם פנימית בחי' זה
שרש  על הוראה שמזה גלגלתא בחי' כמו בחצונית
למעלה  הגלגלתא אור ששרש למעלה במקומם שניהם
האחרונה  בחי' גם הרי וא"כ דח"ס האור משרש
כו' שבפנימים פנימי' היותר מבחי' למעלה שבמקיפים

וד"ל:

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â שמים אומרים ב"ש בגמ' שמצינו מה ג"כ זהו
את  אלקי' ברא בראשית שנאמר תחילה נבראו
תחלה  נבראת ארץ אומרים וב"ה הארץ, ואת השמים

בן  ור"ש ושמים, ארץ אלקי' הוי' עשות ביום שנאמר
נחלקו, האיך העולם אבות על אני תמה אומר יוחאי
יעמדו  עליהם אני קורא שנאמר נבראו כא' וארץ שמים
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קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

מקדושת  הארה המשכת - ענינו המועד" "חול
מקום  מכל חול, שהוא ד"הגם חול, ביום טוב יום
טהרת  על שנעשו חולין כענין והוא מועד". הוא
יש  מקום ומכל חולין, הם עצמם שמצד הקודש,

קודש. של הארה בהם

ענינה קדושה לאלקות - אין ביטול "כי ,
ית'". אצלו שבטל דבר על אלא שורה הקב"ה

שהגם  - ב"חול" השני' הבחינה ענין וזהו
דקדושה, הארה בו מורגשת מקום מכל חול, שהוא
עוסק  שהאדם ע"י והוא לאלקות, ביטול היינו
הנאת  לשם (ולא שמים" "לשם הגשמיים בצרכיו

עצמו).

éîé úùùá äøàä ùé úáù úøéîù éãé ìò åîëå
íéîé 'â ,úáùä úùåã÷ úðéçáî ìåçä
íéðåøçà íéîé 'âå äøáòù úáùî íéðåùàøä

.àáä úáùî
היא  - בחול הנמשכת הקדושה להארת דוגמא
החול  ימות בג' שמתפשטת שבת קדושת הארת
שג' חיים, עץ בפרי "וכמ"ש ושלאחרי', שלפני'
בתר  ונק' העבר משבת מקבלים הראשונים ימים
הבא  משבת מקבלים האחרונים ימים וג' שבתא,

ש  קמי' בתא".ונק'

úùåã÷î äùòîä éîé úùùá ìàøùéì êùîð äæå
ïéìåç êøã ìò ìåçá íäéùòî ìë úåéäì ,úáù

.ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù
כח  נותנת החול בימי שבת מקדושת זו הארה
שכל  שלו, החול ענייני בכל קדושה להכניס לאדם
המעשה  ימי ששת במשך האדם של החול מעשי
טהרת  על "חולין של באופן שמים לשם ייעשו

הקודש".

ìéãáîä êåøá ,úáù éàöåîá äìãáä ïéðò åäæå)
íéùòð ïéìåçä åéäéù ,äëùîä àéä äëøáä ,'åë

.(ùãå÷ä úøäè ìò
"מלשון  המשכה, לשון הוא ש"ברכה" ידוע
כלומר, לארץ", הזמורה ראש שכופף הגפן המבריך
המשכת  - הוא כו') ה' אתה (ברוך ברכה של ענינה
האדם. ובנפש בעולם למטה, ה') (אתה הקדושה אור

בברכת ה"המשכה" מהי בין המבדיל ולכאורה,
העלם  היינו הבדלה, אלא שאינה לחול, קודש

השבת? קדושת אור על והסתר

הוא  כי אם זו, הבדלה "כי מובן, הנ"ל ע"פ אך
שהרי  ממש, והמשכה ברכה הוא מקום מכל העלם,
והוא  דשבת הקדש מאיר [ההבדלה] ההעלם דרך
זו  אין כלומר: בחול". היש ביטול שיהי' פועל
עניינה  כל כי גמורה, והסתרה) (העלמה "הבדלה"
שבו  חול של מקום ליצור הוא זו הבדלה של

שגם כדי אלקי, אור עם החול יומשך חדור יהי'
הקדושה. אור

הארה  להמשיך הבדלה, ברכת ענין וזהו
ידי  על (שנוצרים החול בימות גם שבת מקדושת
ייעשו  האדם של החולין ענייני שגם כדי ההבדלה),
באופן  אלקות עם חדורים שיהיו הקודש, טהרת על
(ולא  ה' את לעבוד כדי שמים לשם רק שנעשים

עצמו). הנאת בשביל

שאז  מפני ג', יום אחר הבדלה אין [ולכן
שעברה]. משבת ולא הבאה משבת היא ההארה

.'åëå êéùòî äùòú íéîé úùù øîàð äæ ìòå
ימים  "ששת התורה שציוותה מה גם זהו
דרך  על מעשיך תעשה "ופירוש מעשיך", תעשה
בל"ט  בשדה עבודה מלאכת בכל הוא, הפשוט
ענין  יפלא ולכאורה כו', וזורע חורש מלאכות
גשמית", עבודה לעבוד מצוה זו מה בזה, הציווי
היינו  ימים בששת מעשיך לעשות שהציווי אלא

עבודה בהם על רוחנית לעשות ייעשה שהחול ,
האדם  של הגשמיים הענינים שכל הקודש, טהרת

אלקו  ממשיכים שעי"ז שמים, לשם בענינים יהיו ת
האדם). של (ה"חול" הגשמיים

éãé ìò à÷åã äùòîä éîé úùù úåéäì êéøöå
íàù ,(ìåçì ùã÷ ïéá ìéãáîä) êñîå íìòää

.ùîî ìåèá äéä ïë àì
המלך  לפני שהעומד יתכן "היאך יפלא, באמת
ולית  כבודו הארץ כל מלא אשר עולם, של מלכו
עבודה". מלאכת לעשות יד ירים מיני', פנוי אתר

הקב"ה  כי כנ"ל; המבדיל מסך יש שלכן אלא
בתוך  אלקות ימשיך שהאדם גשמי, עולם רוצה
שמים. לשם מלאכתו שעושה ידי על שלו הגשמיות
שאדם  - מעשיך" ל"תעשה אפשרות שתהי' וכדי
העלם  להיות מוכרח הפרטיים, בצרכיו יעסוק
המבדיל  מסך ידי (על הקדושה אור על והסתר
לולא  כי המעשה", ימי "ששת נעשו שעי"ז כנ"ל),
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שייך  הי' ולא באלקות מתבטל האדם הי' זה העלם
ב"מעשיך". לעסוק

,úåàååçúùäá äøùò äðåîù úìôú ïéðò åîëå
,'åë êìîä éðôì ãé íéøäì øùôà éàù åîëå

.'åë àëìî éî÷ âåçîá éåçîã ïàîå
שייך  הי' לא ההעלם (שמבלעדי לדבר משל
המלך, לפני שעומד אדם - ב"מעשיך") לעסוק
להרים  לו אפשר שאי עד וכל מכל לגמרי שמתבטל
שמי  רז"ל וכמאמר קלה, בתנועה אפילו לפניו יד
דין  לו יש המלך לפני בעמדו באצבעו שמרמז
כך. על להרגו המלך של וברשותו במלכות מורד

האדם  שאז עשרה , שמונה תפלת  ענין גם והוא
אליו מוחלט  בביטול מרי', קמי  כעבדא הוא  המתפלל 
העמידה , בתפילת  להשתחוות צריכים  שלכן ית',
ביטול  על  מורה השתחוואה  כי מלך, לפני כמשתחווה

מוחלט .

קודש  בין "הבדלה" היתה לא אם ובמילא,
אפשרות  היתה לא האלקי, האור על להעלים לחול
וזה  ומעשיו. צרכיו - העולם בעניני לעסוק לאדם

תמיד  שהוא אף מלאכה, לעשות מסוגל שהאדם
לפי  זה הרי הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
והסתיר  העלים שהקב"ה הוי'", עשה ימים ש"ששת

ית'. ממנו השפע אור על

ימים ב"ששת הפנימי הפירוש עשה כלומר,

וצמצם  עצמו את "השפיל שהקב"ה הוא, הוי'"
בששת  מאמרות, בעשרה שלו] והחיות האור [את
היינו  שפלים", רוח ולהחיות לברוא המעשה, ימי
צמצומים  ידי (על יורדת עצמה האלקית שהחיות
המעשה), (עולם "עשי'" לבחינת עד פנים) והסתר

ענין שנשפע וזהו השפע אור על וההסתר ההעלם
במלאכה. לעסוק לאדם אפשר שמחמתו ית', ממנו

שהאדם  בכך המעלה מהי - קשיא גופא הא [אך

חולין  של באופן (ואפילו וצרכיו במעשיו יעסוק

שיהי' טפי עדיף דלכאו' הקודש), טהרת על הנעשים

שבת " על כולו והסתר העלם שום יהי' שלא היינו , "

מלכי  מלך בנוכחות שהוא תמיד ירגיש והאדם אלקות

הקב  ית'?"המלכים אליו מוחלט בביטול ה,

ממשיך:] זה ועל

b wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בין ÏÎ·Â(מג) ההפרש כללות ענין יובן ג"כ הנ"ל
במ"ח  כמ"ש פנימיים לבחי' מקיפין בחי'
והוא  מכולם. גרוע מכולם התחתון דבמקיפין דלעיל.
שרשו  אבל הנ"ל גלגלתא שבבחי' הכתר חצונית בחי'
דכל  רעוא בחי' והוא מכולם המשובח מכולם בעליון
ראשית  הוא שבכתר. חכמה מו"ס ובחי' כנ"ל. רעוין
שהוא  מכולם הפנימית בחי' והוא הא"פ כל ומקור
באין  יושר דבחי' א"פ בבחי' הרי כי מכולם משובח

חצון  ומעשה שהדבור עד כו' זה תוך זה בהתלבשות
מו"ס  בחי' הוא תמצא שמאין החכמה ומקור מכולם
למטה  נמשך אינו אבל כו' מכולם פנימית בחי' זה
שרש  על הוראה שמזה גלגלתא בחי' כמו בחצונית
למעלה  הגלגלתא אור ששרש למעלה במקומם שניהם
האחרונה  בחי' גם הרי וא"כ דח"ס האור משרש
כו' שבפנימים פנימי' היותר מבחי' למעלה שבמקיפים

וד"ל:

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â שמים אומרים ב"ש בגמ' שמצינו מה ג"כ זהו
את  אלקי' ברא בראשית שנאמר תחילה נבראו
תחלה  נבראת ארץ אומרים וב"ה הארץ, ואת השמים

בן  ור"ש ושמים, ארץ אלקי' הוי' עשות ביום שנאמר
נחלקו, האיך העולם אבות על אני תמה אומר יוחאי
יעמדו  עליהם אני קורא שנאמר נבראו כא' וארץ שמים
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

כי  תחילה נברא שמים אומרים שב"ש והיינו יחדיו,
דאתכסייא, עלמא בחי' שהוא מים שם היינו שמים

גם למעלה שהוא כי ואדרבא דאתכסייא עלמא מבחי'
הוא  וע"כ כו', השמים מעל אשר מים היינו שמים
הוא  שם דאתכסייא שבעלמא לפי קדמו שמים אומר
ארץ  אומרים וב"ה רבא, ימא נוני ונק' בתכלית הביטול
וכמ"ש  הארץ בשביל הוא המכוון שעיקר תחילה נברא
החשך  מתוך האור יתרון כי והיינו בראתי, עליה ואדם
כלום  כי השרת למלאכי התורה ניתנה לא ולכך דוקא,

וחשך  יצה"ר ע"י שדוקא לפי והיינו ביניכם, יש יצה"ר
קדמה  ארץ במחשבה כי דוקא, האור יתרון נעשה עי"ז
החשך  מתוך האור יתרון שיהי' המכוון עיקר הוא שזה
מעלה  שיש השתלשלות סדר ע"פ רק זהו אך דוקא,
על  אני תמה אומר רשב"י אך בזה, מעלה ויש בזה,
יחדיו  יעמדו עליהם אני קורא כתי' שהרי העולם אבות
יכול  השתלשלות מסדר שלמעלה לפי נבראו שכא'
שבעלמא  הגילוי להיות ויכול ממש כא' שניהם להיות

כו'. דאתגלייא בעלמא דאתכסייא

'd ik e`x
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ האבנט כי והאבנט, המצנפת ענין ג"כ יובן
יהי' שלא הגוף עם הלבושי' לחבר פעולתו
מקיפי', בחי' הם שהלבושי' והענין ביניהם, חלל
מקיפי' המשכת ע"י הוא הפנימי' עם מתחברי' ושיהיו
את  להכריח יכול יותר עליון שלהיותו יותר, עליוני'
כמה  יש כי הפנימי, עם שיתחבר שתחתיו המקיף
המצנפת  משא"כ כנ"ל, מזה עליון זה מקיפי' מדרגו'
אמה, י"ו רק שם ולכן לחממו, לראש סובב רק הוא
וד"ל. לחבר יוכל שאז אמה ל"ב כל צ"ל ובאבנט
בענין  וכנודע אדנ"י הוי' ד"פ נתיבות ל"ב יש כי והענין

הוא  מוחי' לד' התחלקו' סיבת אך דתפילין, מוחי' ד'
ולכן  חו"ג בחי' ב' ונעשה לב' מתחלק שהדעת לפי
לא  אבל חו"ג ושמאל ימין שורש בחי' ב' יש במוח
צ"ל  בלב אבל אד', הוי' ב"פ אמה י"ו הם וע"כ יותר,
כל  נצרך ולזה הפנימי', עם המקיפי' לחבר כדי יותר
חללי  בב' מוחי' לב' מתחלק שהדעת והיינו נתי', הל"ב
רוח  מלא הימני וחלל גבו', דם מלא השמאלי חלל הלב
מדות  בבחי' היינו חו"ג יש שבלא"ה הגם חסדים,
לב' מתחלק שהדעת מה משא"כ כו', ויתור חסד בלבד
כו'. הגבורה וכן החכ' שע"י החסד היינו חו"ג מוחי'

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.æë
הגנוזות, הספירות להאצלת בצמצום עניינים ב'
כנף", "מין דביקות בבחינת הגנוזות הספירות הימצאות

דא"ס". "מלכות ונקראים
äæî àîâåãä øîåì ùéåהאותיות את המצרף כח  מענין 

אחת ïéàלתיבה  øåàá íéìåìëä úåæåðâä úåøéôñ øùòá
íäá äéä æàã úåãçà úðéçáá åéäù íåöîöä éðôì óåñ

'åë øåà éåìéâלתיבה שמתאחדים אותיות מספר כמשל
ä"ëå,אחת , â"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîë

ðäåäæù) 'åë éîéðô øåà úðéçáá íäá äéäù øåàä ãáì ä
úåøéôñ øùòä úåìéöàá ùéù äðåéìòä äðååëäלמה -

הספירות , את  ומגלה מאציל à÷åãבכלל øùò ïäù äîáå
עשר אחד ולא  תשע øô÷ולא ìéòì øàáúðù åîëå 'åë

,(ä"ëההשכלה זה ובמשל פנימי , כאור נחשב זה שכל -
- שבאותיות הגלויה

ìòהנה äìåòä éììë øåàä úðéçá íäá äéä úàæ ãåò
'åë äðìåë יותר עליון  אור שהוא המצרף כח כמשל

עצמם האותיות של והתוכן äéäùמההשכלה øîåì ùéã ,
íäéìò øéàîשםóåñ ïéà øåà úðéçááù øåàä éåìéâá

,'åë ùîî ìåáâ éìá úðéçáá àåäùבחינת והוא  -
קץ. אין  הספירות

לעיל, שהתבאר  מה על כאן מחדש נ "ע  הרבי  כלומר,
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באור  כאחד כלולות  היו הגנוזות שהספירות שבשעה
כללית כוונה רק לא בהם  האיר הצמצום, לפני  סוף אין
ממש סוף אין מהאור הארה גם  אלא יחד, חיבורם  בעצם 
של ההשפעה ודווקא קץ. אין הספירות בחינת –
כל את ומחברת שמצרפת הכח היא - קץ  אין  הספירות

יחד. הספירות
äãáì úçà äøéôñ êùîð úåéäì íåöîöä éãé ìòå כמו

בלבד, החכמה ספירת גילוי  úðéçáלדוגמא  ãáì äðä
éîéðô øåàäã èåòéîספירת שהתגלתה ידי שעל -

היינו  הפנימי , האור  של מיעוט יש  הרי  לבד, החכמה
עצמה, שבספירה הכללית úðéçáהכוונה äéä úàæ ãåò

.'åë äðìåë ìò äìåòä øåàä úåîìòúäå úå÷ìúñä כיון -
הרי האותיות , את שמצרפת נעלמת סיבה שיש 
נעלמת. סיבה  אותה מסתלקת האותיות את כשמפרידים
הספירות שהופרדו  הצמצום, ידי על למעלה, וכך
התעלם הרי עצמה, בפני ספירה כל ונאצלו הגנוזות
אין  הספירות בחינת  - כולנה על העולה האור והסתלק

קץ.
äðäåהבדל לנמשל:יש המשל בין זה ìùîáבענין 

ìéòì øëæðä êåøá úáéúã,הקודם ïéãéøôîùëבמאמר
ìò äìåòä øåàä àìéîî ÷ìúñî éøä äáéúäî úçà úåà

,ïë íâ íìåëאת גם  מסלקת ההפרדה פעולת עצם -
האור  את  וגם הפנימי ) (האור המילה של ההשכלה

המצרף). (הכח כולנה על á'העולה ïä äìòîìå
íéîåöîöהסתלקות הגנוזות, בספירות למעלה בנמשל -

ממילא באופן נעשה לא כולנה, על העולה האור
בשני נעשה זה אלא עצמה, בפני ספירה כל של מהגילוי

שלבים.
óåñ ïéà úðéçááù øåàäù àåäå óåñ ïéàä íåöîö 'àä

,'åë åúåîöòá ììëðù íìòúðå ÷ìúñðהשלב כלומר -

קץ, אין הספירות  של מוחלטת התעלמות הוא הראשון
äøéôñ êùîð úåéäì å÷ä øå÷îå ùøùá íåöîöä 'áäå

.'åë ãçé íìåë úåáøòúäá àì ãáì úçàכך אחר -
להיות הפנימי , האור מיעוט  של נוספת פעולה נעשה

עצמה. בפני  ספירה כל שתימשך
øîåì ùéåצריך למה הביאור, את נ"ע הרבי  מחדד -

בצמצום: השלבים בשני להבחין
úåøéôñ øùòä åéä ùîî ìåáâ éìáä øåàä øéàî äéäùëã

éøîâì íéìèá úåæåðâä,הצמצום לפני של במצב -
היו  העולמות, על ההשערה שזה הגנוזות, הספירות
כאשר  כי  סוף. אין האור של הגילוי בתוך לגמרי  בטלים
כל כביכול אין קץ, אין  הספירות בחינת מתגלה

העולמות, על להשערה משמעות
'åë ùîùá ùîùä åéæ ìåèéáë שזיו כאן  שמביא המשל -

הרבה מופיע השמש , כדור גוף בתוך בטל השמש
היחוד בשער בתניא  וכמו שונות, דרגות על בחסידות
שמהווה האלוקית לחיות שבטל לנברא כמשל והאמונה
לאור  שבטלים האצילות של לספירות כמשל וגם  אותו,

סוף. הגנוזותאין  הספירות לביטול זה משל מביא וכאן 
קץ. אין הספירות בבחינת הצמצום, לפני סוף אין באור

,ç"é ÷øô ìéòì øàáúðù åîëלפני לקו  שרש  שיש
קושיית את מסביר זה פי  ועל ניכר, היה לא אך הצמצום
מוחלט. היה הראשון בצמצום  הסילוק למה ֿ חיים העץ
øåàä úåîìòúä úðéçá íåöîöä äìçú äéä ïë ìòå

ìåáâ éìáäשל התגלות של ענין יתאפשר שבכלל כדי  -
הגנוזות, êëהספירות øçàå,בצמצום השני  השלב  בא

æåðâäוהוא úåøéôñ øùòäá íåöîöä.'åë úåרק שיתגלה
אחת מכללותספירה ב' האות את שמבודדים וכמו

מיעוט. שבדרך צמצום זה אבל ברוך, התיבה
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

לגמרי,‡ÌÓו) הּגבּורֹות נמּתקֹות הרחמים ּבמּדת »¿»ְְְְְֲִִִֵַַַַָָ
טֹובים  נעׂשים ּבעצם הּמרים ׁשהּמים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָּוכמֹו
וחסד. טֹוב ונעׂשה נמּתק הּדין עצם כן ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומתּוקים,
ּבלעם, אל לׁשמע אלקי הוי' אבה "ולא ׁשּכתּוב ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹוזהּו
וידּוע  לברכה", הּקללה את ּל אלקי הוי' ְְְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוּיהפ

ׁשל  עֹונֹותיהם אחרי ׁשּמחּפׂש המקטרג הּוא ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּדבלעם
לׁשמע 6יׂשראל  אלקי הוי' אבה "ולא אֹומר זה ועל , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

והינּו המקטרג, ּדברי אל לׁשמע רצה ׁשּלא ּבלעם", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאל
לא  הּקטרּוג עצם מקֹום מּכל החסדים, התּגּברּות ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּצד
ּדבר, ׁשּום וימנע יסּתיר ׁשּלא ׁשּנדחה אם ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנתהּפ
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כי  תחילה נברא שמים אומרים שב"ש והיינו יחדיו,
דאתכסייא, עלמא בחי' שהוא מים שם היינו שמים

גם למעלה שהוא כי ואדרבא דאתכסייא עלמא מבחי'
הוא  וע"כ כו', השמים מעל אשר מים היינו שמים
הוא  שם דאתכסייא שבעלמא לפי קדמו שמים אומר
ארץ  אומרים וב"ה רבא, ימא נוני ונק' בתכלית הביטול
וכמ"ש  הארץ בשביל הוא המכוון שעיקר תחילה נברא
החשך  מתוך האור יתרון כי והיינו בראתי, עליה ואדם
כלום  כי השרת למלאכי התורה ניתנה לא ולכך דוקא,

וחשך  יצה"ר ע"י שדוקא לפי והיינו ביניכם, יש יצה"ר
קדמה  ארץ במחשבה כי דוקא, האור יתרון נעשה עי"ז
החשך  מתוך האור יתרון שיהי' המכוון עיקר הוא שזה
מעלה  שיש השתלשלות סדר ע"פ רק זהו אך דוקא,
על  אני תמה אומר רשב"י אך בזה, מעלה ויש בזה,
יחדיו  יעמדו עליהם אני קורא כתי' שהרי העולם אבות
יכול  השתלשלות מסדר שלמעלה לפי נבראו שכא'
שבעלמא  הגילוי להיות ויכול ממש כא' שניהם להיות

כו'. דאתגלייא בעלמא דאתכסייא
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ האבנט כי והאבנט, המצנפת ענין ג"כ יובן
יהי' שלא הגוף עם הלבושי' לחבר פעולתו
מקיפי', בחי' הם שהלבושי' והענין ביניהם, חלל
מקיפי' המשכת ע"י הוא הפנימי' עם מתחברי' ושיהיו
את  להכריח יכול יותר עליון שלהיותו יותר, עליוני'
כמה  יש כי הפנימי, עם שיתחבר שתחתיו המקיף
המצנפת  משא"כ כנ"ל, מזה עליון זה מקיפי' מדרגו'
אמה, י"ו רק שם ולכן לחממו, לראש סובב רק הוא
וד"ל. לחבר יוכל שאז אמה ל"ב כל צ"ל ובאבנט
בענין  וכנודע אדנ"י הוי' ד"פ נתיבות ל"ב יש כי והענין

הוא  מוחי' לד' התחלקו' סיבת אך דתפילין, מוחי' ד'
ולכן  חו"ג בחי' ב' ונעשה לב' מתחלק שהדעת לפי
לא  אבל חו"ג ושמאל ימין שורש בחי' ב' יש במוח
צ"ל  בלב אבל אד', הוי' ב"פ אמה י"ו הם וע"כ יותר,
כל  נצרך ולזה הפנימי', עם המקיפי' לחבר כדי יותר
חללי  בב' מוחי' לב' מתחלק שהדעת והיינו נתי', הל"ב
רוח  מלא הימני וחלל גבו', דם מלא השמאלי חלל הלב
מדות  בבחי' היינו חו"ג יש שבלא"ה הגם חסדים,
לב' מתחלק שהדעת מה משא"כ כו', ויתור חסד בלבד
כו'. הגבורה וכן החכ' שע"י החסד היינו חו"ג מוחי'

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.æë
הגנוזות, הספירות להאצלת בצמצום עניינים ב'
כנף", "מין דביקות בבחינת הגנוזות הספירות הימצאות

דא"ס". "מלכות ונקראים
äæî àîâåãä øîåì ùéåהאותיות את המצרף כח  מענין 

אחת ïéàלתיבה  øåàá íéìåìëä úåæåðâä úåøéôñ øùòá
íäá äéä æàã úåãçà úðéçáá åéäù íåöîöä éðôì óåñ

'åë øåà éåìéâלתיבה שמתאחדים אותיות מספר כמשל
ä"ëå,אחת , â"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîë

ðäåäæù) 'åë éîéðô øåà úðéçáá íäá äéäù øåàä ãáì ä
úåøéôñ øùòä úåìéöàá ùéù äðåéìòä äðååëäלמה -

הספירות , את  ומגלה מאציל à÷åãבכלל øùò ïäù äîáå
עשר אחד ולא  תשע øô÷ולא ìéòì øàáúðù åîëå 'åë

,(ä"ëההשכלה זה ובמשל פנימי , כאור נחשב זה שכל -
- שבאותיות הגלויה

ìòהנה äìåòä éììë øåàä úðéçá íäá äéä úàæ ãåò
'åë äðìåë יותר עליון  אור שהוא המצרף כח כמשל

עצמם האותיות של והתוכן äéäùמההשכלה øîåì ùéã ,
íäéìò øéàîשםóåñ ïéà øåà úðéçááù øåàä éåìéâá

,'åë ùîî ìåáâ éìá úðéçáá àåäùבחינת והוא  -
קץ. אין  הספירות

לעיל, שהתבאר  מה על כאן מחדש נ "ע  הרבי  כלומר,
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באור  כאחד כלולות  היו הגנוזות שהספירות שבשעה
כללית כוונה רק לא בהם  האיר הצמצום, לפני  סוף אין
ממש סוף אין מהאור הארה גם  אלא יחד, חיבורם  בעצם 
של ההשפעה ודווקא קץ. אין הספירות בחינת –
כל את ומחברת שמצרפת הכח היא - קץ  אין  הספירות

יחד. הספירות
äãáì úçà äøéôñ êùîð úåéäì íåöîöä éãé ìòå כמו

בלבד, החכמה ספירת גילוי  úðéçáלדוגמא  ãáì äðä
éîéðô øåàäã èåòéîספירת שהתגלתה ידי שעל -

היינו  הפנימי , האור  של מיעוט יש  הרי  לבד, החכמה
עצמה, שבספירה הכללית úðéçáהכוונה äéä úàæ ãåò

.'åë äðìåë ìò äìåòä øåàä úåîìòúäå úå÷ìúñä כיון -
הרי האותיות , את שמצרפת נעלמת סיבה שיש 
נעלמת. סיבה  אותה מסתלקת האותיות את כשמפרידים
הספירות שהופרדו  הצמצום, ידי על למעלה, וכך
התעלם הרי עצמה, בפני ספירה כל ונאצלו הגנוזות
אין  הספירות בחינת  - כולנה על העולה האור והסתלק

קץ.
äðäåהבדל לנמשל:יש המשל בין זה ìùîáבענין 

ìéòì øëæðä êåøá úáéúã,הקודם ïéãéøôîùëבמאמר
ìò äìåòä øåàä àìéîî ÷ìúñî éøä äáéúäî úçà úåà

,ïë íâ íìåëאת גם  מסלקת ההפרדה פעולת עצם -
האור  את  וגם הפנימי ) (האור המילה של ההשכלה

המצרף). (הכח כולנה על á'העולה ïä äìòîìå
íéîåöîöהסתלקות הגנוזות, בספירות למעלה בנמשל -

ממילא באופן נעשה לא כולנה, על העולה האור
בשני נעשה זה אלא עצמה, בפני ספירה כל של מהגילוי

שלבים.
óåñ ïéà úðéçááù øåàäù àåäå óåñ ïéàä íåöîö 'àä

,'åë åúåîöòá ììëðù íìòúðå ÷ìúñðהשלב כלומר -

קץ, אין הספירות  של מוחלטת התעלמות הוא הראשון
äøéôñ êùîð úåéäì å÷ä øå÷îå ùøùá íåöîöä 'áäå

.'åë ãçé íìåë úåáøòúäá àì ãáì úçàכך אחר -
להיות הפנימי , האור מיעוט  של נוספת פעולה נעשה

עצמה. בפני  ספירה כל שתימשך
øîåì ùéåצריך למה הביאור, את נ"ע הרבי  מחדד -

בצמצום: השלבים בשני להבחין
úåøéôñ øùòä åéä ùîî ìåáâ éìáä øåàä øéàî äéäùëã

éøîâì íéìèá úåæåðâä,הצמצום לפני של במצב -
היו  העולמות, על ההשערה שזה הגנוזות, הספירות
כאשר  כי  סוף. אין האור של הגילוי בתוך לגמרי  בטלים
כל כביכול אין קץ, אין  הספירות בחינת מתגלה

העולמות, על להשערה משמעות
'åë ùîùá ùîùä åéæ ìåèéáë שזיו כאן  שמביא המשל -

הרבה מופיע השמש , כדור גוף בתוך בטל השמש
היחוד בשער בתניא  וכמו שונות, דרגות על בחסידות
שמהווה האלוקית לחיות שבטל לנברא כמשל והאמונה
לאור  שבטלים האצילות של לספירות כמשל וגם  אותו,

סוף. הגנוזותאין  הספירות לביטול זה משל מביא וכאן 
קץ. אין הספירות בבחינת הצמצום, לפני סוף אין באור

,ç"é ÷øô ìéòì øàáúðù åîëלפני לקו  שרש  שיש
קושיית את מסביר זה פי  ועל ניכר, היה לא אך הצמצום
מוחלט. היה הראשון בצמצום  הסילוק למה ֿ חיים העץ
øåàä úåîìòúä úðéçá íåöîöä äìçú äéä ïë ìòå

ìåáâ éìáäשל התגלות של ענין יתאפשר שבכלל כדי  -
הגנוזות, êëהספירות øçàå,בצמצום השני  השלב  בא

æåðâäוהוא úåøéôñ øùòäá íåöîöä.'åë úåרק שיתגלה
אחת מכללותספירה ב' האות את שמבודדים וכמו

מיעוט. שבדרך צמצום זה אבל ברוך, התיבה
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לגמרי,‡ÌÓו) הּגבּורֹות נמּתקֹות הרחמים ּבמּדת »¿»ְְְְְֲִִִֵַַַַָָ
טֹובים  נעׂשים ּבעצם הּמרים ׁשהּמים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָּוכמֹו
וחסד. טֹוב ונעׂשה נמּתק הּדין עצם כן ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומתּוקים,
ּבלעם, אל לׁשמע אלקי הוי' אבה "ולא ׁשּכתּוב ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹוזהּו
וידּוע  לברכה", הּקללה את ּל אלקי הוי' ְְְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוּיהפ

ׁשל  עֹונֹותיהם אחרי ׁשּמחּפׂש המקטרג הּוא ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּדבלעם
לׁשמע 6יׂשראל  אלקי הוי' אבה "ולא אֹומר זה ועל , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

והינּו המקטרג, ּדברי אל לׁשמע רצה ׁשּלא ּבלעם", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאל
לא  הּקטרּוג עצם מקֹום מּכל החסדים, התּגּברּות ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּצד
ּדבר, ׁשּום וימנע יסּתיר ׁשּלא ׁשּנדחה אם ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנתהּפ
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שם.6) התורה על ורמב"ן ברש"י כן גם ועיין ב. ריא, ג חלק זוהר א. כד, במדבר עוזיאל בן יונתן תרגום
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וּיהפ" אמנם חסד". "ורב ּבמּדת לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכענין
הּקללה  ׁשעצם הּוא לברכה" הּקללה את ּל אלקי ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהוי'
נתהּפ הּקטרּוג ׁשעצם והינּו לברכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמתהּפכת

כּו'. סנגֹור נעׂשה "ולא ׁשהּקטגֹור ׁשּכתב ּדמה לֹומר (ויׁש ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדאף  לקּללם, ׁשחׁשב הּקללֹות ׁשאר על הינּו לׁשמע", ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹאבה

נתהּפכּו ולא ּבּמציאּות נמצאּו מּכלֿמקֹום אליו, ׁשמע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

סֹוף  ק"ה (סנהדרין ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבאּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָּולבּסֹוף

ב) ּובּתי עּמּוד ּכנסּיֹות מּבּתי חּוץ לקללה חזרּו "ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻ

הּקללה  את ּל אלקי ה' וּיהפ" אמר זה ׁשעל ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמדרׁשֹות",

לברכה) נתהּפכה הּקללה ּדעצם ענין לברכה", וזהּו , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

נתהּפ הּדין ׁשעצם הרחמים, ּבמּדת הּגבּורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהמּתקת
ּדבהׁשּפעה  לעיל נתּבאר וכאׁשר וחסד, לטֹוב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונמּתק
וזהּו מסּכמת, הּדין מּדת ּגם הרחמים מּדת ידי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשעל
לרחם  הּסליחה רּבת היא האמת ּדמּדת הּבחיי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּכתב
הרחמים  ׁשּבמּדת מּפני עֹונם, יזּכר וׁשּלא לגמרי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻעליהם
טֹוב  ונעׂשה לגמרי מתהּפכת והּגבּורה הּדין מּדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהרי

ֶֶָוחסד.
.¯ev˜.טֹוב ונעׂשה נתהּפ הּדין עצם הרחמים ּבמּדת ƒְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

התּגּברּות  מּפני לׁשמע", אבה "ולא ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹוזהּו
לברכה. נתהּפכה הּקללה ּדעצם ,"וּיהפ" ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהחסדים;
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פתאום  ולפתע עז, רושם עלי פעלו יחדיו אלה כל
רבה, מתהום עליתי או מרום, מענני ירדתי כאילו
ורועד  נלהב כולי לי) סיפרו (כן ממקומי עמדתי

כאלה. בדברים פי, ואפתחה
בפרט, והתמימים ואנ"ש בכלל יהודים אחים,
מצב  באותו עומדים ברוסי', הנמצאים היהודים כולנו
המדבר  ממצרים, כשיצאו אבותינו אבות עמדו בו
כל  מאחור. וחילו ופרעה מלפנים הים הצדדים, משני
בשמי  זאת שימסור אחד וכל לדעת צריך יהודי
לקיים  יהודי כל יכול הממשלה, חוקי שלפי לחבירו,
את  לתת יכול אחד כל הפרעות, שום בלי המצוות כל

וכו'. כו' מלמד אצל ללמוד בנו
הצדדים  משני הוא השומם המדבר יהודים! אחים
לנו  מר מאחור, נוגשים  ה"יבסקצי'  והמצרים
את  מלהשליך ברירה, ושום דרך שום לנו אין מאד,
כל  בטחון. של בים נפש, מסירות של ים בתוך עצמנו
ומעמד, גיל עדה, הבדל מבלי ברוסי' הנמצא יהודי
תקופת  את לזכור צריכים ואינטליגנטים, בתים בעלי
ועבור  תורה עבור ונשחטו נשרפו בה האינקווזיצי'
יהודי  שהוא זאת רק לומר צריך יהודי כל מצוות,
"חדר". ביסוד השתתפות של בפעילות זאת ושיראה
את  ונשליך בואו יהודים זה, רגע שיזכור יהודי כל
שיזכור  אחד כל נפש. המסירות אש בתוך עצמנו
מכולנו  לעשות רוצים ילדיו, את ממנו שלוקחים
אם  הבדל מבלי כולנו אנו מחויבים ר"ל, ערירים

סוחרים, בתים, בעלי מלמדים, שוחטים, רבנים,
יחד  כולם ונשים, אנשים רופאים, משפטנים, רוכלים,
למסור  אנו והולכים אנחנו שיהודים לדעת צריכים
התורה  עבור חלילה להישרף ממש, בפועל נפשנו את

בנים. ולבני לבנים  ולזכות והמצוות,
למה  האיום המצב את לשני אחד הסבירו יהודים!
מי  זכרו שמה, ימח היבסקצי' השקצים שהובילונו
הרגשתו  שיעורר מכם אחד כל שונאכם, הוא
עוכרי  המר, השונא עם וילחם בו הנמצאת האלקית
רבות, סבלו יהודים שמה, ימח היבסקצי' ישראל
מצילנו  והקב"ה לכלותנו עלינו עומדים ודור דור ובכל
עצמכם  והצילו זכרו יהודים, לשמד ח"ו רוצים מידם,
לבתי  לכו חדרים, הקימו להציל, יכולים כשעוד
ישראל  בדרך החזיקו יום, בכל בהם ולימדו הכנסת

וכו'. כו' בנים ובני בנים ה' לכם ויתן סבא
ובכיתי  כסאי על ישבתי אשר לי) (סיפרו אח"ז
גדול  רעש הי' ובחדר בי, נגע  לא איש אבל רב , בכי
כך  ואחרי כשעה, עבר וכה עצומה, והתעוררות פנימי
הששית  חצי שעה כבר אשר לי הגידו כי זוכר הנני
בערך  7 ובשעה 4 בערך היתה הסעודה (התחלת בקר
התפללנו  דא"ח אמירת קודם עוד הסעודה, באמצע
ושמחה  בשתי' הסעודה את והמשכנו ערבית) תפילת
חצי  שעה השחר עלות עד וניגונים התעוררות ודיבורי

פורים. סדר וחסל השמינית
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והפיח  האברכים בין גדולה בהתעוררות פרי עשה בליובאוויטש רבינו כ"ק הוד של ַביקורו
העיר. אנשי בכל החסידות דרכי של חיים רוח

שלמה  ור' זנויל, שמואל ור' שלמה ר' האברכים נתעוררו חדשים איזה ברוך יט כעבור ב"ר
גרשון אליהו, אהרן וכשחזרו כ ור' שנה כחצי וישבו לליאזנא רבינו כ"ק להוד ללכת אפרים ָב"ר

אדמו"ר. כ"ק הוד אצל למדו אשר התורות אותן ברבים חזרו לביתם

שפת  עם טובים מסבירים שהיו גרשון אהרן ור' זנויל שמואל ר' וביחוד אלו אברכים ארבעה
בביאורי  אדמו"ר כ"ק הוד של שיטתו פירסמו אשר המה הן – הארציקע – לב בעלי וגם ַחלקות ,

חב"ד. שיטת המושכל, דרך על המגיד הרב מורו תורת

הרבה  עבר זאב,46ולא ר' הרה"ח והגאון דוב יששכר ר' הרה"ח הגאון החסידים, זקני וגם ,
המגיד  הרב מורם של תורותיו על אדמו"ר כ"ק הוד של וביאוריו בפירושיו להתענין התחילו
– תקל"ד בשנת – הנשיאות עול עליו קבל אדמו"ר כ"ק הוד וכאשר בהם, ולהתעמק ללמדם

מקושריו  מראשי המה .47כא היו
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זמן. הרבה אוצ"ל: (46
 ֿ אגרות קכו. ע' ח"א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (47

החלצו  ד"ה קכו. ע' ח"ד קסא. ע' ח"ג ואילך. שעב ע' ח"ב קודש
תשמ"ז.

מגזעו. הוא לעוין זנויל שמואל ר' הרב יח)

מגזעו. הוא החוכר שמשון ר' יט)

מגזעו. הוא מעתיק זאב יחזקאל ר' כ)

עצמו  את לבזות חיצוני, ביטול עניני הנהיג אשר על מקאליסק אברהם ר' הרה"ק את המגיד הרב כשהוכיח תק"ל בשנת עוד ַכא)
מהאראדאק  הרמ"מ רבינו, לכ"ק הלבנה ברוסיא ההנהגה כללות המגיד הרב העמיס תלמידיו, בין וכדומה, זיך קולען כמו ָָָברבים,

בעתיד. ורבם מורם מאת הוראה בזה ראו מליובאוויטש ַוהגרי"ד

•
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תרפ"ב] כסלו [תחילת

ב"ה 

החסידים  הרבנים עוז, ידידיי כבוד

קדושי  של בני ישראל עמודי הנכבדים,

כש"ת  תורה, אוהבי אי"א, עליון,

מנחם  ומוהר"ר בצלאל, משה מוהר"ר

ויזרח  נ"י מענדיל

וברכה, שלו'

תפארת  ראשי עטרת בהלקח  הנני, נפש מר ידידיי,

הוד  הקודש, ועם היהדות, המצות התורה מגין ישראל

יכאב  ולבי זי"ע, נבג"ם זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

התורה, לימוד בעניני והריסותה מדינתינו מצב על

סגורות, מהם הרוב אשר וישיבות תורה, תלמוד בחדרים

גם  ספרים העדר והלחץ, הדוחק הרעב היוקר, מפני

תפלה  הקור סידורי רוח הכל, על ונוסף וכו', חומש

אלקי  צבאות הוי' אלקים אל אמנם בעוז. הנושב והחופש

אשר  נשבע, ובימינו הוא, חי והמצוה, התורה נותן ישראל,

ית' ואהבתו לתורתו קדשנו, עם לב תומת וחסדו, בריתו

לעד. מאתנו ימוש לא
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וּיהפ" אמנם חסד". "ורב ּבמּדת לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכענין
הּקללה  ׁשעצם הּוא לברכה" הּקללה את ּל אלקי ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהוי'
נתהּפ הּקטרּוג ׁשעצם והינּו לברכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמתהּפכת

כּו'. סנגֹור נעׂשה "ולא ׁשהּקטגֹור ׁשּכתב ּדמה לֹומר (ויׁש ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדאף  לקּללם, ׁשחׁשב הּקללֹות ׁשאר על הינּו לׁשמע", ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹאבה

נתהּפכּו ולא ּבּמציאּות נמצאּו מּכלֿמקֹום אליו, ׁשמע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

סֹוף  ק"ה (סנהדרין ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבאּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָּולבּסֹוף

ב) ּובּתי עּמּוד ּכנסּיֹות מּבּתי חּוץ לקללה חזרּו "ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻ

הּקללה  את ּל אלקי ה' וּיהפ" אמר זה ׁשעל ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמדרׁשֹות",

לברכה) נתהּפכה הּקללה ּדעצם ענין לברכה", וזהּו , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

נתהּפ הּדין ׁשעצם הרחמים, ּבמּדת הּגבּורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהמּתקת
ּדבהׁשּפעה  לעיל נתּבאר וכאׁשר וחסד, לטֹוב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונמּתק
וזהּו מסּכמת, הּדין מּדת ּגם הרחמים מּדת ידי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשעל
לרחם  הּסליחה רּבת היא האמת ּדמּדת הּבחיי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּכתב
הרחמים  ׁשּבמּדת מּפני עֹונם, יזּכר וׁשּלא לגמרי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻעליהם
טֹוב  ונעׂשה לגמרי מתהּפכת והּגבּורה הּדין מּדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהרי

ֶֶָוחסד.
.¯ev˜.טֹוב ונעׂשה נתהּפ הּדין עצם הרחמים ּבמּדת ƒְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

התּגּברּות  מּפני לׁשמע", אבה "ולא ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹוזהּו
לברכה. נתהּפכה הּקללה ּדעצם ,"וּיהפ" ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהחסדים;
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פתאום  ולפתע עז, רושם עלי פעלו יחדיו אלה כל
רבה, מתהום עליתי או מרום, מענני ירדתי כאילו
ורועד  נלהב כולי לי) סיפרו (כן ממקומי עמדתי

כאלה. בדברים פי, ואפתחה
בפרט, והתמימים ואנ"ש בכלל יהודים אחים,
מצב  באותו עומדים ברוסי', הנמצאים היהודים כולנו
המדבר  ממצרים, כשיצאו אבותינו אבות עמדו בו
כל  מאחור. וחילו ופרעה מלפנים הים הצדדים, משני
בשמי  זאת שימסור אחד וכל לדעת צריך יהודי
לקיים  יהודי כל יכול הממשלה, חוקי שלפי לחבירו,
את  לתת יכול אחד כל הפרעות, שום בלי המצוות כל

וכו'. כו' מלמד אצל ללמוד בנו
הצדדים  משני הוא השומם המדבר יהודים! אחים
לנו  מר מאחור, נוגשים  ה"יבסקצי'  והמצרים
את  מלהשליך ברירה, ושום דרך שום לנו אין מאד,
כל  בטחון. של בים נפש, מסירות של ים בתוך עצמנו
ומעמד, גיל עדה, הבדל מבלי ברוסי' הנמצא יהודי
תקופת  את לזכור צריכים ואינטליגנטים, בתים בעלי
ועבור  תורה עבור ונשחטו נשרפו בה האינקווזיצי'
יהודי  שהוא זאת רק לומר צריך יהודי כל מצוות,
"חדר". ביסוד השתתפות של בפעילות זאת ושיראה
את  ונשליך בואו יהודים זה, רגע שיזכור יהודי כל
שיזכור  אחד כל נפש. המסירות אש בתוך עצמנו
מכולנו  לעשות רוצים ילדיו, את ממנו שלוקחים
אם  הבדל מבלי כולנו אנו מחויבים ר"ל, ערירים

סוחרים, בתים, בעלי מלמדים, שוחטים, רבנים,
יחד  כולם ונשים, אנשים רופאים, משפטנים, רוכלים,
למסור  אנו והולכים אנחנו שיהודים לדעת צריכים
התורה  עבור חלילה להישרף ממש, בפועל נפשנו את

בנים. ולבני לבנים  ולזכות והמצוות,
למה  האיום המצב את לשני אחד הסבירו יהודים!
מי  זכרו שמה, ימח היבסקצי' השקצים שהובילונו
הרגשתו  שיעורר מכם אחד כל שונאכם, הוא
עוכרי  המר, השונא עם וילחם בו הנמצאת האלקית
רבות, סבלו יהודים שמה, ימח היבסקצי' ישראל
מצילנו  והקב"ה לכלותנו עלינו עומדים ודור דור ובכל
עצמכם  והצילו זכרו יהודים, לשמד ח"ו רוצים מידם,
לבתי  לכו חדרים, הקימו להציל, יכולים כשעוד
ישראל  בדרך החזיקו יום, בכל בהם ולימדו הכנסת

וכו'. כו' בנים ובני בנים ה' לכם ויתן סבא
ובכיתי  כסאי על ישבתי אשר לי) (סיפרו אח"ז
גדול  רעש הי' ובחדר בי, נגע  לא איש אבל רב , בכי
כך  ואחרי כשעה, עבר וכה עצומה, והתעוררות פנימי
הששית  חצי שעה כבר אשר לי הגידו כי זוכר הנני
בערך  7 ובשעה 4 בערך היתה הסעודה (התחלת בקר
התפללנו  דא"ח אמירת קודם עוד הסעודה, באמצע
ושמחה  בשתי' הסעודה את והמשכנו ערבית) תפילת
חצי  שעה השחר עלות עד וניגונים התעוררות ודיבורי

פורים. סדר וחסל השמינית
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והפיח  האברכים בין גדולה בהתעוררות פרי עשה בליובאוויטש רבינו כ"ק הוד של ַביקורו
העיר. אנשי בכל החסידות דרכי של חיים רוח

שלמה  ור' זנויל, שמואל ור' שלמה ר' האברכים נתעוררו חדשים איזה ברוך יט כעבור ב"ר
גרשון אליהו, אהרן וכשחזרו כ ור' שנה כחצי וישבו לליאזנא רבינו כ"ק להוד ללכת אפרים ָב"ר

אדמו"ר. כ"ק הוד אצל למדו אשר התורות אותן ברבים חזרו לביתם

שפת  עם טובים מסבירים שהיו גרשון אהרן ור' זנויל שמואל ר' וביחוד אלו אברכים ארבעה
בביאורי  אדמו"ר כ"ק הוד של שיטתו פירסמו אשר המה הן – הארציקע – לב בעלי וגם ַחלקות ,

חב"ד. שיטת המושכל, דרך על המגיד הרב מורו תורת

הרבה  עבר זאב,46ולא ר' הרה"ח והגאון דוב יששכר ר' הרה"ח הגאון החסידים, זקני וגם ,
המגיד  הרב מורם של תורותיו על אדמו"ר כ"ק הוד של וביאוריו בפירושיו להתענין התחילו
– תקל"ד בשנת – הנשיאות עול עליו קבל אדמו"ר כ"ק הוד וכאשר בהם, ולהתעמק ללמדם

מקושריו  מראשי המה .47כא היו
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זמן. הרבה אוצ"ל: (46
 ֿ אגרות קכו. ע' ח"א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (47

החלצו  ד"ה קכו. ע' ח"ד קסא. ע' ח"ג ואילך. שעב ע' ח"ב קודש
תשמ"ז.

מגזעו. הוא לעוין זנויל שמואל ר' הרב יח)

מגזעו. הוא החוכר שמשון ר' יט)

מגזעו. הוא מעתיק זאב יחזקאל ר' כ)

עצמו  את לבזות חיצוני, ביטול עניני הנהיג אשר על מקאליסק אברהם ר' הרה"ק את המגיד הרב כשהוכיח תק"ל בשנת עוד ַכא)
מהאראדאק  הרמ"מ רבינו, לכ"ק הלבנה ברוסיא ההנהגה כללות המגיד הרב העמיס תלמידיו, בין וכדומה, זיך קולען כמו ָָָברבים,

בעתיד. ורבם מורם מאת הוראה בזה ראו מליובאוויטש ַוהגרי"ד
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תרפ"ב] כסלו [תחילת

ב"ה 

החסידים  הרבנים עוז, ידידיי כבוד

קדושי  של בני ישראל עמודי הנכבדים,

כש"ת  תורה, אוהבי אי"א, עליון,

מנחם  ומוהר"ר בצלאל, משה מוהר"ר

ויזרח  נ"י מענדיל

וברכה, שלו'

תפארת  ראשי עטרת בהלקח  הנני, נפש מר ידידיי,

הוד  הקודש, ועם היהדות, המצות התורה מגין ישראל

יכאב  ולבי זי"ע, נבג"ם זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

התורה, לימוד בעניני והריסותה מדינתינו מצב על

סגורות, מהם הרוב אשר וישיבות תורה, תלמוד בחדרים

גם  ספרים העדר והלחץ, הדוחק הרעב היוקר, מפני

תפלה  הקור סידורי רוח הכל, על ונוסף וכו', חומש

אלקי  צבאות הוי' אלקים אל אמנם בעוז. הנושב והחופש

אשר  נשבע, ובימינו הוא, חי והמצוה, התורה נותן ישראל,

ית' ואהבתו לתורתו קדשנו, עם לב תומת וחסדו, בריתו

לעד. מאתנו ימוש לא
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תודה  הנה התעוררות, במעט כי עתה ראינו בעינינו

בית  אחינו מושב ממקום עיירות וכמה בכמה עליון לאל

המעצורים  כל עם התחשב מבלי יחיו, עליהם ד' ישראל

ישראל  חדרי להסתדר שם זעיר מתחילים הנזכרים,

להבין, נקל לנבון דעת האלקים. יעזרם וכו' תורה תלמוד

הדרוש  ורוח, בחומר הכח בחוסר הלב, וכאב העגמ"נ גודל

אמונה  מקורי התורה, אהלי ית', בעזרתו להעמיד

ית' ואיליו נקוה, ה' לתשועת אך כבראשונה. הטהורה

ולבב  לבבנו, יעורר וברחמים בחסד כי נשואות עינינו

לבנות  ידינו, במעשי והצלחתו ברכתו וישרה ב"י, אחינו

להחיות  כו') והפרעות המלחמה מצב (מפני הנהרסות את

מצוה. ואור תורה בטל קדשינו עם ילדי

ה' בחו"ל היושבים ישראל אלפי ראשי כי קויתי קוה

ויראת  המצוה, התורה חיזוק בעד דואגים יחיו, עליהם

ואלפי  בנ"י אלפי זכרון זכרונינו, וגם במדינתם, אלקים

נפשם  לשפוך החפצים - ירבו כן - קדשנו עם ילדי אלפים

השמים  אלקי והבשר, הרוח אדון לפני ורנה, בתפלה

אשר  ביום הנה אין, תפלה סידורי לבבנו לדאבון והארץ,

ידיעות  במושבותינו, יהי' אור הגבול, שערי יופתח

הקדש. וחיבת ותעודה לתורה מנעימות

מעבר  כי נשמע מרחוק חדשה הנה התקוה, כל תמורת

התעוררו  ופולין, לאטווע, ליטא, במדינת מדינתינו, לגבול

בנין  "קרן בשם אגודה ליסד יחיו עליהם ה' אחב"י

הריעו  הציונים פה, הדבר ובהשמע הארץ".

עם  לאמר, והדרשנים המטיפים הם בחצוצרותיהם,

בכח  ישראל ארץ את לבנות הולך המדינות מכל ישראל

פרי. לארץ יעשוה ידם ובזרוע לו, אשר וכל רכושו, הונו,

המפורסמים  הרביים הגדולים הרבנים גם אחינו, ראו

ארצינו, את לבנות לילך מרעיתם, צאן על השפעתם שמו

עמו  ואתו שי' כב"ב עם שליט"א מגור הרבי הלאום. ארץ

פולין  מאת יצאו רב, ועושר הון בעלי מהחסידים רבים

בתי  שונים, חרושת בתי להם לבנות ישראל ארצה ללכת

לסבות  מתחלה בה שהחזיקו המסוה את הסירו מטוה,

הימנים  הרבנים חבריהם שאר מהשפעת שונות,

אמנם  בתורתו, רק ישראל אושר אשר ביותר והקיצונים

ארץ  כי ותבונה, דעת בם ויתן הכל, את הכריע החיים

וכו'. כו' אנחנו ולאומים לנו דרושה שפה לנו, נדרש

חושב  ואיני המקומות, בכל דברו כה כי אחראי אינני

יחיו, היראים לב על רושם פעל זאת דברתם אשר

קדושת  הוד חיי ובארחות במצותיו, ה' בתורת המחזיקים

נבג"מ  זצוקללה"ה עולם מגיני הצדיקים גאונינו רבותינו

לא  לעולם אשר וזכותם הבטחתם אזהרתם פקודתם זי"ע,

ישתנה. ולא יסור,

קורטוב  בו שיש באם לעצמו, שהוא כמו הדבר אבל

כזה, ענין לעצמי לצייר אוכל לא הוא. מבהיל אמת, של

אסבול  הנפש ויסורי עגמ"נ רב כי אף בו, אדבר לא וע"כ

דבר  שרש כי אאמין לא אבל זה, מכתב בכתבי וסובל

בזה. נמצא אמת הארת אפילו

ה' ויראת התורה עוז תוקף בכל דורש הנני ועתה

הנאמר  הדבר גלוי יכחישו כי ונשמתו, ישראל לחיי הנוגע

לעין. גלוי דעתם ויודיעו נסיעתם ואודות אודותם

ליחידים  רק נוגע יהי' אם גם זאת לעשות המה מוכרחים

מצעדי  צעד כל סופר הקדש עם ישראל. לכלל גם מה

וו"ח  ידידי ידי מלאתי הדבר ולברר ישראל. אלפי ראשי

ידו  על והביאור המענה תת יואילו אשר שי' הנוכחי אי"א

האפשרי. בהקדם לי ימציא אשר

מוקירם  הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלו' ברכה והיו

ומכבדם,

יי"ש.
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קסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

תודה  הנה התעוררות, במעט כי עתה ראינו בעינינו

בית  אחינו מושב ממקום עיירות וכמה בכמה עליון לאל

המעצורים  כל עם התחשב מבלי יחיו, עליהם ד' ישראל

ישראל  חדרי להסתדר שם זעיר מתחילים הנזכרים,

להבין, נקל לנבון דעת האלקים. יעזרם וכו' תורה תלמוד

הדרוש  ורוח, בחומר הכח בחוסר הלב, וכאב העגמ"נ גודל

אמונה  מקורי התורה, אהלי ית', בעזרתו להעמיד

ית' ואיליו נקוה, ה' לתשועת אך כבראשונה. הטהורה

ולבב  לבבנו, יעורר וברחמים בחסד כי נשואות עינינו

לבנות  ידינו, במעשי והצלחתו ברכתו וישרה ב"י, אחינו

להחיות  כו') והפרעות המלחמה מצב (מפני הנהרסות את

מצוה. ואור תורה בטל קדשינו עם ילדי

ה' בחו"ל היושבים ישראל אלפי ראשי כי קויתי קוה

ויראת  המצוה, התורה חיזוק בעד דואגים יחיו, עליהם

ואלפי  בנ"י אלפי זכרון זכרונינו, וגם במדינתם, אלקים

נפשם  לשפוך החפצים - ירבו כן - קדשנו עם ילדי אלפים

השמים  אלקי והבשר, הרוח אדון לפני ורנה, בתפלה

אשר  ביום הנה אין, תפלה סידורי לבבנו לדאבון והארץ,

ידיעות  במושבותינו, יהי' אור הגבול, שערי יופתח

הקדש. וחיבת ותעודה לתורה מנעימות

מעבר  כי נשמע מרחוק חדשה הנה התקוה, כל תמורת

התעוררו  ופולין, לאטווע, ליטא, במדינת מדינתינו, לגבול

בנין  "קרן בשם אגודה ליסד יחיו עליהם ה' אחב"י

הריעו  הציונים פה, הדבר ובהשמע הארץ".

עם  לאמר, והדרשנים המטיפים הם בחצוצרותיהם,

בכח  ישראל ארץ את לבנות הולך המדינות מכל ישראל

פרי. לארץ יעשוה ידם ובזרוע לו, אשר וכל רכושו, הונו,

המפורסמים  הרביים הגדולים הרבנים גם אחינו, ראו

ארצינו, את לבנות לילך מרעיתם, צאן על השפעתם שמו

עמו  ואתו שי' כב"ב עם שליט"א מגור הרבי הלאום. ארץ

פולין  מאת יצאו רב, ועושר הון בעלי מהחסידים רבים

בתי  שונים, חרושת בתי להם לבנות ישראל ארצה ללכת

לסבות  מתחלה בה שהחזיקו המסוה את הסירו מטוה,

הימנים  הרבנים חבריהם שאר מהשפעת שונות,

אמנם  בתורתו, רק ישראל אושר אשר ביותר והקיצונים

ארץ  כי ותבונה, דעת בם ויתן הכל, את הכריע החיים

וכו'. כו' אנחנו ולאומים לנו דרושה שפה לנו, נדרש

חושב  ואיני המקומות, בכל דברו כה כי אחראי אינני

יחיו, היראים לב על רושם פעל זאת דברתם אשר

קדושת  הוד חיי ובארחות במצותיו, ה' בתורת המחזיקים

נבג"מ  זצוקללה"ה עולם מגיני הצדיקים גאונינו רבותינו

לא  לעולם אשר וזכותם הבטחתם אזהרתם פקודתם זי"ע,

ישתנה. ולא יסור,

קורטוב  בו שיש באם לעצמו, שהוא כמו הדבר אבל

כזה, ענין לעצמי לצייר אוכל לא הוא. מבהיל אמת, של

אסבול  הנפש ויסורי עגמ"נ רב כי אף בו, אדבר לא וע"כ

דבר  שרש כי אאמין לא אבל זה, מכתב בכתבי וסובל

בזה. נמצא אמת הארת אפילו

ה' ויראת התורה עוז תוקף בכל דורש הנני ועתה

הנאמר  הדבר גלוי יכחישו כי ונשמתו, ישראל לחיי הנוגע

לעין. גלוי דעתם ויודיעו נסיעתם ואודות אודותם

ליחידים  רק נוגע יהי' אם גם זאת לעשות המה מוכרחים

מצעדי  צעד כל סופר הקדש עם ישראל. לכלל גם מה

וו"ח  ידידי ידי מלאתי הדבר ולברר ישראל. אלפי ראשי

ידו  על והביאור המענה תת יואילו אשר שי' הנוכחי אי"א

האפשרי. בהקדם לי ימציא אשר

מוקירם  הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלו' ברכה והיו

ומכבדם,

יי"ש.
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úåîù úùøô
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðååéçà-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈
:àeää øBcä ìëåæeöøLiå eøt ìûøNé éðáe §−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàô(éåì)çøLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî í÷iå Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬

:óñBé-úà òãé-àìèír äpä Bnr-ìà øîàiå «Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ
:epnî íeörå áø ìàøNé éðaéBì äîkçúð äáä §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®

-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeäÆ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

àéíúìáña Búpr ïrîì íéqî éøN åéìr eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ®̈
-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éør ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤

ø:ññîráéõøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå ©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
:Cøôa ìûøNé éða-úàãéíäéiç-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹

äãár-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤

åèøLà úiøárä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéeNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½
-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac øLàk©«£¤²¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤

:íéãìéä©§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

יּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבחינת  לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו עּמֹו. קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹליצר

זהּו BÓL˙עצם. ‰l‡Â ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ֶֶֶ¿≈∆¿ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ׁשּכן והעֹולם, הּגּוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמצר

éðùçéïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNr recî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìàëúãléîì íéýìû áèéiå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ
:ãàî eîöriå írä áøiåàëeàøé-ék éäéå ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬

íéýìûä-úà úãléîä:íéza íäì Nriå ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«
áëãBliä ïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéäô ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«

ááBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´
ìL eäðtözå àeä:íéçøé äLâãBò äìëé-àìå ½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»

øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈
óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−

:øàéä úôN-ìrãärãì ÷çøî Búçà ávúzå ©§©¬©§«Ÿ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈
:Bì äNri-äîä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå ©¥«¨¤−«©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©

àøzå øàéä ãé-ìr úëìä äéúørðå øàéä©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤
dúîà-úà çìLzå óeqä CBúa äázä-úà¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬¤£¨−̈

:äçwzååørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå ©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©
:äæ íéøárä éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëaŸ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

æéúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦
-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì̈Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤

:ãìiäçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ
ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîèdì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´

éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½
ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤

:eä÷éðzåéäòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ
ék øîàzå äLî BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬

:eäúéLî íénä-ïî¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב .(ב, . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»
¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB על רֹומז – ƒ¿«≈««ƒÀ«»ֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר ּכׁשּלעצמֹו א)צדקּותֹו נב, לא (סוכה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ

éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡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 äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´

iying - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´
:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸

ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²
äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬

:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§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¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´
ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦
ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ

éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«
áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®

:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬
äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨®̈©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤

çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½

éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®
:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³

dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ

ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ

ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ
äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´



קסז iriax ,iyily - b - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ

éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡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 äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´

iying - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´
:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸

ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²
äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬

:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§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¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´
ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦
ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ

éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«
áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®

:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬
äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨®̈©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤

çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½

éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®
:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³

dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ

ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ

ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ
äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´



iriayקסח ,iyy - d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬
Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−

:úúàä-úàô ¤¨«Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת

d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬
:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²

úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ

:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤
:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨

Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©
:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿

k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤
:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור מגּלה ְְְֶַַַָֻעצמֹו

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

íúà ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨®̈¤§¦§©¤¬Ÿ−̈
:íúìáqîåíéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå ¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´

:øîàì åéøèL-úàå íraæúúì ïeôñàú àì ¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧
ìL ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïázíä íL ¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ

:ïáz íäì eLL÷å eëìéçíéðálä úðkúî-úàå ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹
ìL ìBîz íéNò íä øLàíäéìr eîéNz íL £¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½

íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú àì¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³
eðéýìûì äçaæð äëìð øîàì íé÷rö:èãaëz «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯

äãáräeòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr ¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
:ø÷L-éøáãaéeøîàiå åéøèLå írä éNâð eàöiå §¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬

xihtn - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì írä-ìà¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−
:ïázàéeàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà ¤«¤©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®

:øác íëúãárî òøâð ïéà ékáéírä õôiå ¦´¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈
:ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëaâéíéNâpäå §¨¤´¤¦§®̈¦§¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−

BîBéa íBé-øác íëéNrî elk øîàì íéöà̈¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½
:ïázä úBéäa øLàkãéìàøNé éða éøèL ekiå ©«£¤−¦«§¬©¤«¤©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½

àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr eîN-øLà£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−

:íBiä-íbåèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬
éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

æèéãárì ïzð ïéà ïázeNr eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãár äpäå: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 íëìèé-éðá éøèL eàøiå ¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«
a íúà ìàøNéíëéðálî eòøâú-àì øîàì òø ¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−
:BîBéa íBé-øácëïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §©¬§«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ

:ärøt úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð¦¨¦−¦§¨®̈§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ
àëøLà ètLéå íëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯

åéãár éðéráe äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈
:eðâøäì íãéa áøç-úúìáë-ìà äLî áLiå ¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨¤²¤

änì äfä írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨
:éðzçìL äfâëøaãì äòøt-ìà éúàa æàîe ¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´

-úà zìvä-àì ìväå äfä írì òøä EîLa¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤
:Enråàäàøú äzr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½

ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´
:Böøàî íLøâé ä÷æçqqq £¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆
כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆
ּברמּב"ם מפרׁש ּדין ּפסק ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial



קסט iriay ,iyy - d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬
Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−

:úúàä-úàô ¤¨«Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת

d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬
:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²

úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ

:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤
:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨

Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©
:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿

k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤
:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור מגּלה ְְְֶַַַָֻעצמֹו

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

íúà ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨®̈¤§¦§©¤¬Ÿ−̈
:íúìáqîåíéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå ¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´

:øîàì åéøèL-úàå íraæúúì ïeôñàú àì ¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧
ìL ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïázíä íL ¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ

:ïáz íäì eLL÷å eëìéçíéðálä úðkúî-úàå ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹
ìL ìBîz íéNò íä øLàíäéìr eîéNz íL £¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½

íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú àì¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³
eðéýìûì äçaæð äëìð øîàì íé÷rö:èãaëz «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯

äãáräeòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr ¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
:ø÷L-éøáãaéeøîàiå åéøèLå írä éNâð eàöiå §¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬

xihtn - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì írä-ìà¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−
:ïázàéeàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà ¤«¤©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®

:øác íëúãárî òøâð ïéà ékáéírä õôiå ¦´¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈
:ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëaâéíéNâpäå §¨¤´¤¦§®̈¦§¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−

BîBéa íBé-øác íëéNrî elk øîàì íéöà̈¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½
:ïázä úBéäa øLàkãéìàøNé éða éøèL ekiå ©«£¤−¦«§¬©¤«¤©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½

àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr eîN-øLà£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−

:íBiä-íbåèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬
éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

æèéãárì ïzð ïéà ïázeNr eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãár äpäå: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 íëìèé-éðá éøèL eàøiå ¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«
a íúà ìàøNéíëéðálî eòøâú-àì øîàì òø ¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−
:BîBéa íBé-øácëïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §©¬§«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ

:ärøt úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð¦¨¦−¦§¨®̈§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ
àëøLà ètLéå íëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯

åéãár éðéráe äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈
:eðâøäì íãéa áøç-úúìáë-ìà äLî áLiå ¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨¤²¤

änì äfä írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨
:éðzçìL äfâëøaãì äòøt-ìà éúàa æàîe ¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´

-úà zìvä-àì ìväå äfä írì òøä EîLa¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤
:Enråàäàøú äzr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½

ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´
:Böøàî íLøâé ä÷æçqqq £¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆
כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆
ּברמּב"ם מפרׁש ּדין ּפסק ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial



קע
:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥

,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨
:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä

æë ÷øô äéòùéá

æëåìûøNé çøôe õéöé á÷ré LøLé íéàaä©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−¦§¨¥®
:äáeðz ìáú-éðô eàìîeæeäkä eäkî úkîkä ¨«§¬§¥¥¥−§¨«©§©©¬©¥−¦¨®
:âøä åéâøä âøäk-íàçdçlLa äàqàña ¦§¤¬¤£ª−̈Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´

:íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâä äpáéøzèïëì §¦¤®¨¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«¨¥À
Búàhç øñä éøt-ìk äæå á÷ré-ïBr øtëé úàæa§ŸÆ§ª©´£©«£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¥´©¨®

BîeNa|-àì úBötðî øâ-éðáàk çaæî éðáà-ìk §´¨©§¥´¦§¥À©§©§¥¦Æ§ª¨½«Ÿ
:íéðnçå íéøLà eî÷ééäåð ããa äøeöa øér ék ª̈¬£¥¦−§©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾

õaøé íLå ìâr ärøé íL øaãnk áærðå çlLî§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´¦§¤¬¥²¤§¨¬¦§−̈

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íéàaä (å.älàbä ïîæa øîBìk ,íéàaä íéîia ©¨¦©¨¦©¨¦§©¦§©©§ª¨
,á÷òé LøLéòeèð úBéäì åéLøL úà á÷òé LéøLé ©§¥©£Ÿ©§¦©£Ÿ¤¨¨¨¦§¨©
.ähîlî áèéä,ìàøNé çøôe õéöéàéöBéå õéöé ¥¥¦§©¨¨¦¨©¦§¨¥¨¦§¦
.äìòîlî çøt,äáeðz ìáú éðô eàìîeåéúBøôe ¤©¦§©§¨¨§§¥¥¥§¨¥¨

.íìBòä ìL áeMiä ìk éðt eàlîéeäkî úkîkä (æ §©§§¥¨©¦¤¨¨©§©©©¥
,eäkä(íäéúBðåò ìò) ìàøNé úà ä"á÷ä äkä éëå ¦¨§¦¦¨¤¦§¨¥©£Ÿ¥¤

.ìàøNé úà ekäL íéBbä úà ä"á÷ä äkäL Bîkíà §¤¦¨¤©¦¤¦¤¦§¨¥¦
,âøä åéâøä âøäkâøäL Bîk ìàøNéa âøä éëå §¤¤£ª¨Ÿ̈§¦¨©§¦§¨¥§¤¨©

.ìàøNéa eâøäL íéBbä åéâeøäa(ç,äàqàña ©£¨©¦¤¨§§¦§¨¥§©§¨
.äcî dúBàa,äpáéøz dçlLaä"á÷ä çìMLk §¨¦¨§©§¨§¦¤¨§¤¨©

úñðk áéøz ,íàèç ìò Bnòî òøtäì úeðòøt úcî¦©ª§¨§¦¨©¥©©¤§¨¨¦§¤¤
íL àeä "äçlL" ,øçà Leøt .äøæbä ìháì ìàøNé¦§¨¥§©¥©§¥¨¥©¥©§¨¥
"çìMä úëøa" Bîk ,äàeázä úBãNe úBpbä ìò©©¦§©§¨§§¥©©¤©

,(eh,b dingp)éçìL""íéðBnø ñcøt C(bi,c mixiyd xiy), §¨©¦©§¥¦¦
äàeáza ïBôcL ÷ø àéáî àeä àèçä ïBòøôlL øîàå§¨©¤§¦§©¥§¥¦©¦¨©§¨

.ãáìa äcîa,äLwä Bçeøa äâäúà øéñä §¦¨¦§©¨¨§©¨¨¥¦¤
.úBðìéàa úáMðnL äL÷ çeø éãé ìò úBøtä,íéã÷ íBéa,ílëiL ãò äcî àìa íäéìò Búîç CtLé àìå .ä÷æç úéçøæî çeø úáLBpL íBéa ©¥©§¥©¨¨¤§©¤¤¨¦¨§¨¦§¤¤¤©¦§¨¦£¨¨§Ÿ¦§Ÿ£¨£¥¤§Ÿ¦¨©¤§©¥
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ì äøàôz úøéôöìå éáö:Bnr øàLåètLî çeøìe §¦½§¦§¦©−¦§¨¨®¦§−̈©«§−©¦§¨®
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ì.íéãáBà eàø÷ð ïëì ,íLõøàa íéçcpäå §¨¨¥¦§§§¦§©¦¨¦§¤¤
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.÷æç çeø Lé äpä,áè÷ øòNúøBkä äøòñ çeøk ¦¥¥©¨¨©©¨¤§©§¨¨©¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

הזמן  הוא  שחנוכה  ובהטעמה  בלימודים  הצלחה  ברכת  בבקשת  הששי  מנר  למכתבו  במענה 

שישראל נלחמים על לימוד התורה הק'.

למילוי  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

משאלות לבבו לטובה.

אבל ביחד עם זה, מובן וגם פשוט, שעליו לקיים הוראת חז"ל יגעת - ותקוים ההבטחה - ומצאת.

ובדוגמת מלחמת ימי חנוכה שכותב אודותה, שהמלחמה לא היתה נגד כל אופן לימוד תורה, 

כ"א כמו שאנו אומרים בנוסח על הנסים "להשכיחם תורתך" דוקא, ז.א. שלא התנגדו ללימוד תורה 

לכל  לא התנגדו  בענין המצות  וכן  לנותן התורה.  ענין השייכות  יהי' חקוק בשעת מעשה  ובלבד שלא 

המצות כ"א דוקא "חוקי רצונך", ז.א. מצות שאין בהם טעם. וע"ז נלחמו בני ישראל ובמילא נשאר 

אצלם לימוד התורה בכלל וקיום המצות שיש בהם גם עדות ומשפטים.

יראתו קודמת לחכמתו,  ועד"ז ממש בימינו אלה כפסק המשנה בשביל שתשמר התורה צ"ל 

אשר הדרך לבוא לידי יראת שמים ואהבת השם הוא כפסק הרמב"ם בהל' יסוה"ת רפ"ב: שכיצד הדרך 

לבוא ליראתו ע"י שיתבונן בגדולת הבורא ב"ה כו'. ויה"ר שינהג בעצמו כן וגם על חבריו שי' ישפיע בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שלישי י"ד טבת



לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 
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יציאת
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7:117:158:448:479:279:3010:1410:1816:2016:2316:5416:5616:0417:09ארה״ב, שיקגו )ח(

5:555:578:358:389:099:1210:1710:2019:0119:0419:2719:3018:4619:40בוליביה, לה-פס )ח(

8:408:449:449:4710:3710:4011:1811:2216:3516:3717:1717:1916:1817:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:398:439:449:4710:3610:4011:1811:2116:3716:3917:1917:2116:2017:36בלגיה, בריסל )ח(

5:145:178:008:028:368:399:469:4918:4918:5319:1719:2018:3419:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:045:077:497:528:258:289:359:3818:3618:3919:0319:0618:2119:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:008:049:029:069:569:5910:3710:4015:5115:5316:3416:3615:3816:52בריטניה, לונדון )ח(

8:198:239:139:1610:0910:1310:4910:5215:4915:5116:3516:3715:3616:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:118:159:099:1310:0410:0810:4510:4815:5215:5416:3616:3915:3616:55גרמניה, ברלין )ח(

8:188:229:269:2910:1710:2111:0011:0316:2316:2517:0417:0616:0717:22גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:095:127:567:598:348:379:459:4718:5618:5919:2419:2718:4119:38דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:047:079:149:179:479:5010:4410:4718:0318:0618:2918:3217:4818:41הודו, מומבאי )ח(

6:597:029:109:139:429:4510:3910:4218:0118:0318:2618:2917:4518:38הודו, פונה )ח(

7:257:298:428:459:309:3310:1410:1715:5315:5516:3116:3315:3716:48הונגריה, בודפשט )ח(

7:187:228:538:569:359:3810:2310:2616:3316:3517:0617:0816:1717:21טורקיה, איסטנבול )ח(

7:347:379:159:189:559:5810:4510:4817:0717:0917:3817:4116:5117:53יוון, אתונה )ח(

7:447:489:029:059:509:5310:3410:3816:1616:1816:5416:5615:5917:10מולדובה, 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
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:027:059:129:159:459:4810:4110:4518:0018:0318:2618:2817:4418:38מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:354:377:247:268:288:309:489:5020:1420:1820:5520:5920:0021:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:476:508:468:499:219:2410:1510:1817:1117:1317:3817:4116:5517:51נפאל, קטמנדו )ח(

6:587:019:269:299:5710:0010:5911:0219:0119:0419:2519:2818:4619:38סינגפור, סינגפור )ח(

7:397:438:398:429:339:3710:1410:1715:2315:2516:0716:0915:0716:25פולין, ורשא )ח(

5:395:418:168:198:498:529:559:5818:2918:3218:5318:5618:1319:06פרו, לימה )ח(

8:158:199:379:4010:2310:2711:0911:1216:5716:5917:3317:3616:4017:49צרפת, ליאון )ח(

8:388:429:509:5310:4010:4311:2311:2616:5416:5617:3417:3616:3817:51צרפת, פריז )ח(

5:565:598:218:248:528:559:539:5617:4717:5018:1118:1417:3218:24קולומביה, בוגוטה )ח(

7:447:489:129:169:5710:0010:4310:4716:4116:4417:1617:1916:2517:32קנדה, טורונטו )ח(

7:287:318:518:549:379:4010:2210:2516:1116:1416:4816:5015:5517:04קנדה, מונטריאול )ח(

6:466:498:338:369:119:1410:0210:0616:3516:3817:0517:0816:1917:19קפריסין, לרנקה )ח(

9:149:1810:0210:0511:0111:0411:3911:4216:2916:3017:1717:1816:1217:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:538:589:369:3910:3710:4111:1411:1815:5615:5816:4616:4815:3917:06רוסיה, מוסקבה )ח(

8:018:059:199:2210:0710:1010:5110:5416:3116:3417:0917:1216:1517:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:068:109:249:2710:1210:1510:5610:5916:3616:3817:1417:1616:1917:30שוויץ, ציריך )ח(

6:346:378:508:539:219:2410:2010:2317:5317:5618:1818:2017:3718:30תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קעה 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
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:326:358:268:299:029:059:559:5816:4016:4217:0817:1116:2217:22באר שבע )ח(

6:356:388:268:299:039:069:559:5816:3516:3817:0417:0716:0717:18חיפה )ח(

6:326:358:248:279:019:049:539:5716:4216:4517:0617:0816:0417:19ירושלים )ח(

6:346:388:268:299:039:069:559:5916:3816:4117:0717:0916:2017:20תל אביב )ח(

7:397:438:538:579:429:4610:2610:2916:0116:0316:4016:4215:4416:56אוסטריה, וינה )ח(

5:525:548:448:469:329:3410:4810:5020:3820:4221:1221:1520:2321:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:347:388:548:579:419:4510:2610:2916:1016:1316:4816:5015:5417:04אוקראינה, אודסה )ח(

7:127:168:278:319:169:1910:0010:0315:3615:3816:1516:1715:1916:31אוקראינה, דונייצק )ח(

7:257:298:398:429:289:3110:1210:1515:4515:4716:2416:2615:2916:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:588:039:069:099:5710:0110:4010:4316:0216:0416:4416:4615:4617:01אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:527:568:599:029:519:5410:3310:3615:5415:5616:3516:3815:3816:53אוקראינה, קייב )ח(

7:568:009:199:2310:0510:0910:5110:5416:4116:4317:1717:1916:2417:33איטליה, מילאנו )ח(

6:056:088:348:379:059:0810:0810:1118:1318:1618:3718:4017:5818:50אקוואדור, קיטו )ח(

5:355:388:268:299:109:1310:2410:2720:0320:0620:3420:3819:4820:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:076:098:599:019:529:5411:0911:1221:1421:1821:5021:5420:5922:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:197:238:589:019:389:4210:2810:3116:4416:4717:1617:1916:2817:31ארה״ב, בולטימור )ח(

7:137:168:488:519:309:3310:1810:2116:2916:3217:0217:0516:1317:17ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:137:178:498:529:309:3410:1910:2216:3016:3217:0317:0516:1417:18ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:547:589:269:2910:0910:1210:5611:0017:0017:0317:3417:3716:4417:50ארה״ב, דטרויט )ח(

7:107:139:059:089:419:4410:3410:3717:2417:2717:5217:5517:0818:05ארה״ב, האוסטון )ח(

6:506:538:398:429:179:2010:0810:1116:4516:4717:1417:1716:2917:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:007:039:029:059:369:3910:3110:3417:3217:3517:5918:0217:1718:12ארה״ב, מיאמי )ח(

7:117:148:448:489:279:3010:1510:1816:2316:2616:5716:5916:0717:12ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:117:158:448:479:279:3010:1410:1816:2016:2316:5416:5616:0417:09ארה״ב, שיקגו )ח(

5:555:578:358:389:099:1210:1710:2019:0119:0419:2719:3018:4619:40בוליביה, לה-פס )ח(

8:408:449:449:4710:3710:4011:1811:2216:3516:3717:1717:1916:1817:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:398:439:449:4710:3610:4011:1811:2116:3716:3917:1917:2116:2017:36בלגיה, בריסל )ח(

5:145:178:008:028:368:399:469:4918:4918:5319:1719:2018:3419:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:045:077:497:528:258:289:359:3818:3618:3919:0319:0618:2119:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:008:049:029:069:569:5910:3710:4015:5115:5316:3416:3615:3816:52בריטניה, לונדון )ח(

8:198:239:139:1610:0910:1310:4910:5215:4915:5116:3516:3715:3616:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:118:159:099:1310:0410:0810:4510:4815:5215:5416:3616:3915:3616:55גרמניה, ברלין )ח(

8:188:229:269:2910:1710:2111:0011:0316:2316:2517:0417:0616:0717:22גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:095:127:567:598:348:379:459:4718:5618:5919:2419:2718:4119:38דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:047:079:149:179:479:5010:4410:4718:0318:0618:2918:3217:4818:41הודו, מומבאי )ח(

6:597:029:109:139:429:4510:3910:4218:0118:0318:2618:2917:4518:38הודו, פונה )ח(

7:257:298:428:459:309:3310:1410:1715:5315:5516:3116:3315:3716:48הונגריה, בודפשט )ח(

7:187:228:538:569:359:3810:2310:2616:3316:3517:0617:0816:1717:21טורקיה, איסטנבול )ח(

7:347:379:159:189:559:5810:4510:4817:0717:0917:3817:4116:5117:53יוון, אתונה )ח(

7:447:489:029:059:509:5310:3410:3816:1616:1816:5416:5615:5917:10מולדובה, 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
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:027:059:129:159:459:4810:4110:4518:0018:0318:2618:2817:4418:38מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:354:377:247:268:288:309:489:5020:1420:1820:5520:5920:0021:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:476:508:468:499:219:2410:1510:1817:1117:1317:3817:4116:5517:51נפאל, קטמנדו )ח(

6:587:019:269:299:5710:0010:5911:0219:0119:0419:2519:2818:4619:38סינגפור, סינגפור )ח(

7:397:438:398:429:339:3710:1410:1715:2315:2516:0716:0915:0716:25פולין, ורשא )ח(

5:395:418:168:198:498:529:559:5818:2918:3218:5318:5618:1319:06פרו, לימה )ח(

8:158:199:379:4010:2310:2711:0911:1216:5716:5917:3317:3616:4017:49צרפת, ליאון )ח(

8:388:429:509:5310:4010:4311:2311:2616:5416:5617:3417:3616:3817:51צרפת, פריז )ח(

5:565:598:218:248:528:559:539:5617:4717:5018:1118:1417:3218:24קולומביה, בוגוטה )ח(

7:447:489:129:169:5710:0010:4310:4716:4116:4417:1617:1916:2517:32קנדה, טורונטו )ח(

7:287:318:518:549:379:4010:2210:2516:1116:1416:4816:5015:5517:04קנדה, מונטריאול )ח(

6:466:498:338:369:119:1410:0210:0616:3516:3817:0517:0816:1917:19קפריסין, לרנקה )ח(

9:149:1810:0210:0511:0111:0411:3911:4216:2916:3017:1717:1816:1217:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:538:589:369:3910:3710:4111:1411:1815:5615:5816:4616:4815:3917:06רוסיה, מוסקבה )ח(

8:018:059:199:2210:0710:1010:5110:5416:3116:3417:0917:1216:1517:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:068:109:249:2710:1210:1510:5610:5916:3616:3817:1417:1616:1917:30שוויץ, ציריך )ח(

6:346:378:508:539:219:2410:2010:2317:5317:5618:1818:2017:3718:30תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

     



אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840
Israel

USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org
קבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il-E-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00404
15/12/2013

P.P.


1949
 


