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."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

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

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

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

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

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zay(iyily meil)

wxy xaeq oey`xd l`rnyi iax iac `pzy iia`l dcene ,eixacn
zian ipyd `pzd ixacl xzeqe ,ze`nehd lka `nhp ozyte xnv

e ,l`rnyi iax ly eyxcnàäoi`y ,`ax mya dxn`py ef `xnine ± ¨
`l` ,dxn` `ax `l ,mi`pzd ipy oia zwelgn,døîà àtt áø©¨¨£¨¨

.dxn` xg` oeylae,øîà àtt [áøc] (áø)iax iac `pz xn`y dn §©¨¨¨©
aezkd jl yxit mirbpa xen`d 'cba'y myky ,oey`xd l`rnyi

,ozyte xnvn `weec epiidy'ìk óà',`ed ok dxeza xen`d cba ©Ÿ
`l` `a epi`ééeúàì[oiprl cnll ,xnelk ,`iadl-],íéàìk §¨¥¦§©¦
dxeza xn`py(hi hi `xwie)`le ,'Lilr dlri `l fphrW mi`lM cbaE'¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤

epiid 'cba'y mirbpn micnle ,dxq`p zaexrz efi` dxezd dyxit
`le ,ozyte xnv ly zaexrza `l` mi`lk xeqi` oi`e ,ozyte xnv
z`neha xen`d 'cba' oiprl la` .mipin ipy x`y ly zaexrza
xen`d 'cba e`' weqtdy iptn ,mirbpn llk micnl oi` mivxy
iac `pz ixacke ,mdn d`neh milawn mipind lky cnln mivxya

.cala zerav` yly lr ylya s`e ,ipyd l`rnyi iax
l`rnyi iax iac `pz zrca `tt ax ly eyexit lr ddnz `xnbd

xeqi` `lde :oey`xddéa éáéúk àéãäa íéàìkyxetn aezk ± ¦§©¦§¤§¨§¦¦¥
xg` mewna epiipra(`i ak mixac),íézLôe øîö ,æðèòL Laìú àì'Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦

,'åécçéel` mipin ipy zaexrza wxy mirbpn cenll jixv oi`e ©§¨
.xeqi`d xn`p

,mirbpn cenild ilel :`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñdid - ¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca dleréléî éðäzaexrza wx xn`p fphry xeqi`y ¨¥¦¥
a `weec epiid ,ozyte xnv,äLéáì Cøc,'WAlz `l' weqtd oeylk ¤¤§¦¨Ÿ¦§©

äàìòäa ìáàweqta xkfen exeqi`y ,dyial jxca `ly eteb lr £¨§©£¨¨
lirl `aedy(hi hi `xwie)xkfed `l eae ,xn`p `ny ,ozyte xnv e

yéðéî éøz ìkmiaxernd mipin ipy lk ±øeñàokl .eilr mzelrdl ¨§¥¦¥¨
xnv zaexrza wx `ed xeqi`d d`lrda mby mirbpn cenild jxvp

.ozyte
:`xnbd ddnz aeyåikà÷c äLéál äîe ,àeä øîBçå ì÷ åàì §¨©¨¤©§¦¨§¨

déôeb élek éðäúéîeteb lk dpdpy ±øîö úøîà ,íéàìkî ¦§£¥¥¥¦¦§©¦¨§©¤¤
ïéà íézLôe,xeqi` yi ±àðéøçà éãéî,mixg` mipin ipy ±,àì ¦§¦¦¦¦©£¦¨Ÿ

äàìòä,dpnn dpdp eteb lk oi`yïkL ìk àì`l` da exq`p `ly ©£¨¨Ÿ¨¤¥
.cala ozyte xnv zaexrz

:`xnbd dwiqn,àlà`xninàtt áøclr cnll `a 'lk s`'y ¤¨§©¨¨
,ozyte xnv zaexrz `l` dxq`p `ly mi`lkàúeãa[zerh±] §¨

,àéä.mirbpn z`f cenll jixv oi`e ,dxeza yxetn mi`lk oicy ¦
l`rnyi iax iac `pz ixac xe`iaa ztqep jxc d`ian `xnbd
:yxcn zia eze`n ipyd `pzd ixacl eixac exzqi `ly ,oey`xd

ìk óà' ,øîà ÷çöé øa ïîçð áømizyte xnv'`pzd xn`y ©©§¨©¦§¨¨©©Ÿ
xnvn `weec epiid 'cba'y ,dxezay zeiyxt x`yl mirbpn cenll

,ozyte
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המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' א



ד

,oeygxn s"k ,`xie zyxt zay .c"qa
b"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡e‰Âוּיאכלּו העץ ּתחת עליהם ּכ"ק 1עֹומד ּומבאר , ¿ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

'ּדּבּור  ּבמאמרֹו נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ב) ְְְֲִִֵֶַַַָָָאדמּו"ר
ׁשנה  חמּׁשים לפני ׁשאמרֹו זה להבין 2הּמתחיל' ּדצרי , ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּמלאכים, לאכילת אברהם ּדעמידת הענינים ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָָָָׁשּיכּות
והּנה, וּיאכלּו. ּדוקא אז עליהם, עֹומד היה הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכאׁשר
ׁשּנראּו הא', ּפרּוׁש ּפרּוׁשים, ב' יׁש וּיאכלּו ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבמה

ׁשאכלּו ּבּמדרׁש3ּכמֹו הּוא וכן ,4הל לקרּתא עלת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
וכי  וּיאכלּו, העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא כּו' ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבנימּוסּה
ׁשאכלּו הּב', ּופרּוׁש ּכאֹוכלין. נראין אּלא היּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָאֹוכלין

ּתֹולדֹות  ּפרׁשת מּזהר ׁשּמּוכח ּכפי ׁשם 5מּמׁש, ׁשּמביא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
נראין  ׁשהיּו מסּים ואינֹו כּו' לקרּתא דעלת הּנ"ל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָענין
ּדמדּמה  מּמׁש, אֹוכלים ׁשהיּו ׁשם והּמׁשמעּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּכאֹוכלין,

יעקב  עם מתאּבק ׁשהיה לּמלא זה ּבגּוף 6ענין ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּׁשאכלּו מה מביא ועלֿזה ּגׁשמּיים, יסֹודֹות מד' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּגׁשמי
אכילה  ׁשהיתה מׁשמע ּדמּזה אברהם, אצל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
אברהם  ּדעמידת הענינים ׁשּיכּות להבין וצרי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָמּמׁש.
צרי וגם ׁשּבזה. הּפרּוׁשים ּבב' הּמלאכים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלאכילת
ׁשּזֹוהי  ּדמׁשמע הּמלאכים, ּדאכילת הענין ּכללּות ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָלהבין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ח.1) יח, שליט"א 2)פרשתנו אדמו"ר מכ"ק והערות מקומות מראי בתוספת (תשי"ג)*, זו בשנה בפ"ע בקונטרס (י"ל תרס"ג בשנת

ואילך). נ ע' תרס"ג בסה"מ לאח"ז ונדפס להלן), נעתקו ב.3)(חלקם פו, ב"מ עה"פ. יד.4)פרש"י פמ"ח, א.5)ב"ר וישלח 6)קמד,

כה. לב,

נ"ע  (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מאת כבר לא שהו"ל הקונטרס ("מוסג"פ עד נז; נו; ע' ח"ז אג"ק ראה ― לכו"כ ונשלח (*

אור  ממשיך כי מזבח, מאכילת למעלה שהוא כהנים אכילת מעלת על מיוסד בו שהאמור ובפרט הרבים את בזה יזכה בטח אשר

לפני  שנה חמשים נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מאת כבר, לא שהו"ל הקונטרס ("מוסג"פ עז השתלשלות"); מסדר שלמעלה חדש

קעד. ע' חכ"א כו'"). בש"ק חזרתיו אשר זה,

המצות  טעמי בספר הנדפס צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק דרוש על מיוסד כנראה כותב: להמאמר שליט"א אדמו"ר כ"ק בהקדמת

יאכלו  כן אחרי הזבח יברך הוא כי הזקן אדמו"ר כ"ק למאמר שייך עכ"פ או מיוסד אשר לכהנים, קדשים קדשי אכילת מצות שלו

ג"כ  ויעויין ואילך]. קסב ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר [מאמרי תקס"ה" שנת שחרית בסעודת ויחי פ' ב"שבת שנא' הקרואים,

טעמי. לן יגלה ד"ה שבת סעודת סדר סידור שרה, חיי ר"פ תו"א והקימותי, ד"ה ביאור ברהמ"ז שער סידור צו, ר"פ לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר  סעודה להם הכין והוא אבינו לאברהם שבאו המלאכים שלושת אודות

בתורה:

‡e‰Âאבינו eÏÎ‡iÂאברהם ıÚ‰ ˙Áz Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ1¯‡·Óe , ¿≈¬≈∆««»≈«…≈¿»≈
·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"k בשושלת החמישי דובער, שלום רבי ¿«¿¿»«

חב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓLאדמו"רי (ƒ¿»≈∆
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ

‰Ê והוא" זה בפסוק הפותח ∆
ויאכלו" העץ תחת עליהם עומד

ÌÈMÓÁ ÈÙÏ B¯Ó‡L∆¬»ƒ¿≈¬ƒƒ
‰L2, חמישים תרס"ג, בשנת »»

הנוכחי  המאמר אמירת לפני שנה

תשי"ג, ÔÈ·‰Ïבשנת CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ
˙eÎiL וקשרÌÈÈÚ‰ «»»ƒ¿»ƒ

הדברים »ÈÓÚc«¬ƒ„˙בפנימיות
˙ÏÈÎ‡Ï Ì‰¯·‡«¿»»«¬ƒ«
‡e‰ ¯L‡kL ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆«¬∆
Ê‡ ,Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰»»≈¬≈∆»

.eÏÎ‡iÂ ‡˜Âc«¿»«…≈
·e˙kM ‰Óa ,‰p‰Â כאן ¿ƒ≈¿«∆»

·'בפסוק LÈ eÏÎ‡iÂ«…≈≈
,'‡‰ Le¯t ,ÌÈLe¯t≈ƒ≈»

e‡¯pL המלאכיםBÓk ∆ƒ¿¿
eÏÎ‡L3, לא למעשה אבל ∆»¿

L¯„naאכלו ‡e‰ ÔÎÂ4 ¿≈«ƒ¿»
CÏ‰ ‡z¯˜Ï ˙ÏÚ»«¿«¿»«≈

'eÎ dÒeÓÈa,לעיר נכנסת ¿ƒ»
העיר  ומנהגי נימוסי לפי נהג

˙Áz Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â¿≈¬≈∆««
ÔÈÏÎB‡ ÈÎÂ ,eÏÎ‡iÂ ıÚ‰»≈«…≈¿ƒ¿ƒ

eÈ‰ אוכלים אינם מלאכים והרי »
.ÔÈÏÎB‡k ÔÈ‡¯ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙L¯t ¯‰fÓ ÁÎenL ÈÙk ,LnÓ eÏÎ‡L ,'a‰ Le¯Ùe≈«∆»¿«»¿ƒ∆»ƒ…«»»«
˙B„ÏBz5'eÎ ‡z¯˜Ï ˙ÏÚ„ Ï"p‰ ÔÈÚ ÌL ‡È·nL שהנכנס ¿∆≈ƒ»ƒ¿«««¿»«¿«¿»

המקום כמנהגי לנהוג צריך ÔÈÏÎB‡k,לעיר ÔÈ‡¯ eÈ‰L ÌiÒÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈∆»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
,LnÓ ÌÈÏÎB‡ eÈ‰L ÌL ˙eÚÓLn‰Â שרק המדרש מפירוש בשונה ¿««¿»»∆»¿ƒ«»

למעשה  אבל כאוכלים נראים היו

אכלו Ê‰לא ÔÈÚ ‰n„Ócƒ¿«∆ƒ¿»∆
˜a‡˙Ó ‰È‰L C‡ÏnÏ««¿»∆»»ƒ¿«≈

·˜ÚÈ ÌÚ6 היותו ולמרות ƒ«¬…
הייתה  ההאבקות רוחני, מלאך

המלאך È‰L‰בגשמיות ∆»»
שעה) ÈÓLb(באותה Ûe‚a¿«¿ƒ

B„BÒÈ˙המורכב  '„Óƒ¿
ÌÈiÓLb הבריאה כל כמו , «¿ƒƒ

מארבעת  שמורכבת הגשמית

ועפר  מים רוח, אש, היסודות

‡È·Ó ‰ÊŒÏÚÂ הזוהר‰Ó ¿«∆≈ƒ«
Ïˆ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ eÏÎ‡M∆»¿««¿»ƒ≈∆
ÚÓLÓ ‰fÓc ,Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ∆«¿«
.LnÓ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬ƒ»«»
˙eÎiL ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»
שני  של הפנימי והקשר

Ì‰¯·‡ ˙„ÈÓÚc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬ƒ««¿»»
'·a ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ«««¿»ƒ¿
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,oeygxn s"k ,`xie zyxt zay .c"qa
b"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡e‰Âוּיאכלּו העץ ּתחת עליהם ּכ"ק 1עֹומד ּומבאר , ¿ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

'ּדּבּור  ּבמאמרֹו נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ב) ְְְֲִִֵֶַַַָָָאדמּו"ר
ׁשנה  חמּׁשים לפני ׁשאמרֹו זה להבין 2הּמתחיל' ּדצרי , ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּמלאכים, לאכילת אברהם ּדעמידת הענינים ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָָָָׁשּיכּות
והּנה, וּיאכלּו. ּדוקא אז עליהם, עֹומד היה הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכאׁשר
ׁשּנראּו הא', ּפרּוׁש ּפרּוׁשים, ב' יׁש וּיאכלּו ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבמה

ׁשאכלּו ּבּמדרׁש3ּכמֹו הּוא וכן ,4הל לקרּתא עלת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
וכי  וּיאכלּו, העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא כּו' ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבנימּוסּה
ׁשאכלּו הּב', ּופרּוׁש ּכאֹוכלין. נראין אּלא היּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָאֹוכלין

ּתֹולדֹות  ּפרׁשת מּזהר ׁשּמּוכח ּכפי ׁשם 5מּמׁש, ׁשּמביא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
נראין  ׁשהיּו מסּים ואינֹו כּו' לקרּתא דעלת הּנ"ל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָענין
ּדמדּמה  מּמׁש, אֹוכלים ׁשהיּו ׁשם והּמׁשמעּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּכאֹוכלין,

יעקב  עם מתאּבק ׁשהיה לּמלא זה ּבגּוף 6ענין ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּׁשאכלּו מה מביא ועלֿזה ּגׁשמּיים, יסֹודֹות מד' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּגׁשמי
אכילה  ׁשהיתה מׁשמע ּדמּזה אברהם, אצל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
אברהם  ּדעמידת הענינים ׁשּיכּות להבין וצרי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָמּמׁש.
צרי וגם ׁשּבזה. הּפרּוׁשים ּבב' הּמלאכים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלאכילת
ׁשּזֹוהי  ּדמׁשמע הּמלאכים, ּדאכילת הענין ּכללּות ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָלהבין
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ח.1) יח, שליט"א 2)פרשתנו אדמו"ר מכ"ק והערות מקומות מראי בתוספת (תשי"ג)*, זו בשנה בפ"ע בקונטרס (י"ל תרס"ג בשנת

ואילך). נ ע' תרס"ג בסה"מ לאח"ז ונדפס להלן), נעתקו ב.3)(חלקם פו, ב"מ עה"פ. יד.4)פרש"י פמ"ח, א.5)ב"ר וישלח 6)קמד,

כה. לב,

נ"ע  (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מאת כבר לא שהו"ל הקונטרס ("מוסג"פ עד נז; נו; ע' ח"ז אג"ק ראה ― לכו"כ ונשלח (*

אור  ממשיך כי מזבח, מאכילת למעלה שהוא כהנים אכילת מעלת על מיוסד בו שהאמור ובפרט הרבים את בזה יזכה בטח אשר

לפני  שנה חמשים נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מאת כבר, לא שהו"ל הקונטרס ("מוסג"פ עז השתלשלות"); מסדר שלמעלה חדש

קעד. ע' חכ"א כו'"). בש"ק חזרתיו אשר זה,

המצות  טעמי בספר הנדפס צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק דרוש על מיוסד כנראה כותב: להמאמר שליט"א אדמו"ר כ"ק בהקדמת

יאכלו  כן אחרי הזבח יברך הוא כי הזקן אדמו"ר כ"ק למאמר שייך עכ"פ או מיוסד אשר לכהנים, קדשים קדשי אכילת מצות שלו

ג"כ  ויעויין ואילך]. קסב ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר [מאמרי תקס"ה" שנת שחרית בסעודת ויחי פ' ב"שבת שנא' הקרואים,

טעמי. לן יגלה ד"ה שבת סעודת סדר סידור שרה, חיי ר"פ תו"א והקימותי, ד"ה ביאור ברהמ"ז שער סידור צו, ר"פ לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר  סעודה להם הכין והוא אבינו לאברהם שבאו המלאכים שלושת אודות

בתורה:

‡e‰Âאבינו eÏÎ‡iÂאברהם ıÚ‰ ˙Áz Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ1¯‡·Óe , ¿≈¬≈∆««»≈«…≈¿»≈
·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"k בשושלת החמישי דובער, שלום רבי ¿«¿¿»«

חב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓLאדמו"רי (ƒ¿»≈∆
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ

‰Ê והוא" זה בפסוק הפותח ∆
ויאכלו" העץ תחת עליהם עומד

ÌÈMÓÁ ÈÙÏ B¯Ó‡L∆¬»ƒ¿≈¬ƒƒ
‰L2, חמישים תרס"ג, בשנת »»

הנוכחי  המאמר אמירת לפני שנה

תשי"ג, ÔÈ·‰Ïבשנת CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ
˙eÎiL וקשרÌÈÈÚ‰ «»»ƒ¿»ƒ

הדברים »ÈÓÚc«¬ƒ„˙בפנימיות
˙ÏÈÎ‡Ï Ì‰¯·‡«¿»»«¬ƒ«
‡e‰ ¯L‡kL ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆«¬∆
Ê‡ ,Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰»»≈¬≈∆»
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·e˙kM ‰Óa ,‰p‰Â כאן ¿ƒ≈¿«∆»
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Ì‰¯·‡ ˙„ÈÓÚc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬ƒ««¿»»
'·a ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ«««¿»ƒ¿

‰ÊaL ÌÈLe¯t‰ לפי הן «≈ƒ∆»∆
אלא  אכלו שלא המדרש פירוש

לפי  והן כאוכלים, נראים היו

אכילה  זו שהייתה הזוהר פירוש

ממש.

˙eÏÏk ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿»
˙ÏÈÎ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ«

,ÌÈÎ‡Ïn‰ גם כשלעצמה, ««¿»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

 מפתח  כללי

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

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

       תחת העץ ויאכלו והוא עומד עליהםה "מאמר ד  )ג

ה   ...........................................  ג"יתש ,חשוןמר ף"כ, וירא פ"ש

כב ...................  ט"מתש'החשון מרי "ח ,פ וירא"ש תשיח  )ד

   ויראפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

טכ   ........................................................................  וטרך כ )ק"בלה(

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

דל  .................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "רונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה עזכ  )ז

לה  ......................... תרגום מאידיש, זטחוברת  ל שניאורסאהן"ז

לו  ............................  ויראפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

לז  ..........................  ויראפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

סד  .............................ויראפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

סה  ...................................................ויראפרשת לשבוע  

עג  ............................  ויראפרשת לשבוע  "ם יוםיוה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

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

צח   ........................  ויראפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

קיא  ..........................  ויראפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

קיב..................................................  זס פרק יםתהל, ופרק  מלכים א

  נזיר שניותמ  )יח

ידק  ..........................................................    ביאור קהתי

כאק  ..........................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  בכק  ...........................................................  לא עד דף כהמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

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

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

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

  התורלקוטי   )כג

נבק  ...............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

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

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

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

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נגק  .............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

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

   בוריםילקוטי ד  )כט

נוק  ...........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

נוק  ..........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

קנז  .........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קנח  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

וסק  .................................... ויראפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

סזק  ..........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד
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ׁשהּוא  עלֿידיֿזה הּמלאכים אצל ׁשּנפעלה ּגדֹולה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעלה
וצרי  עליהם, ּבזה.עֹומד הּמעלה מהי להבין  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבהקּדים Ô·eÈÂב) ּׁשּכתּוב 7זה יאכל,8מה האכל ואם ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ז"ל  רּבֹותינּו הּכתּוב 9ואמרּו אכילֹות ּבׁשּתי ְְְֲִִֵֵַַַָָ

וצרי ּכהנים. אכילת ואחת מזּבח אכילת אחת ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹמדּבר,
אדם, אכילת ׁשהיא ּכהנים אכילת מדּמים אי ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹלהבין
ּוביֹותר  הּקרּבנֹות. הקרבת ענין ׁשהּוא מזּבח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלאכילת
אכילת  על אדם ּבאכילת מעלה ׁשּיׁש ׁשּמצינּו מּובן, ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאינֹו

ּכמאמר  מתּכּפרים,10מזּבח, ּובעלים אֹוכלים ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָֹ
מה  ּפֹועלת אדם אכילת ׁשהיא ּכהנים ׁשאכילת ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹוהינּו
אכילת  ׁשהרי מּובן, ואינֹו הּמזּבח, אכילת ּפעלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

אמרּו ׁשעלֿזה  הּקרּבנֹות , הקרבת  ענין ה ּוא רזא 11מזּבח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
לֹומר  אפׁשר ואי ּדאיןֿסֹוף, רזא עד עֹולה ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָּדקרּבנא
הּקרּבנֹות. מהקרבת יֹותר למעלה ּתהיה אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכילת 

ׁשהקריבּוe‡·e¯ג) הּוא הּקרּבנֹות ענין ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבאׁש ונכללת הּמזּבח עלּֿגּבי ּגׁשמית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבהמה

קרּבנין  ּדאכיל אריה ּבחינת והינּו12ׁשּלמעלה, , ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
היא  ׁשֹור ּפני ֿ ידי ועל ׁשֹור, ּבפני נכללת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשהּבהמה
ׁשהּוא  קרּבנין, ּדאכיל אריה ּבבחינת אריה, ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנכללת
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, מקֹור ּדאצילּות, מלכּות ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָּבחינת
מקֹור  ּדאצילּות, ּבמלכּות הּוא הּקרּבנֹות ּדהעלאת ְְְְְְֲֲִַַַַַַָָָָוהינּו
על  הּקרּבנֹות הקרבת היתה ולכן ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה.
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ואילך.7) סב ע' ה'ש"ת סה"מ ואילך. א תתשפב, ז) (כרך בראשית אוה"ת גם ראה ― לקמן יח.8)בהבא ז, ב.9)צו יג, זבחים

צו. ר"פ לקו"ת ב.10)וראה נט, ב.11)פסחים כו, זח"ג א. רלט, זח"ב זח"ג 12)ראה א. רעח, זח"ב ב. ו, זח"א ב. כא, יומא ראה

ואכ"מ. כבקר. וארי' ד"ה במדבר מלקו"ת ג"כ ולהעיר ועוד. ב. לב, א. יז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אברהם לעמידת קשר במדרש ÚÓLÓcללא מהפירושים וכן הפסוק מדברי ¿«¿«

ŒÈ„ÈŒÏÚובזוהר ÌÈÎ‡Ïn‰ Ïˆ‡ ‰ÏÚÙpL ‰ÏB„b ‰ÏÚÓ È‰BfL∆ƒ«¬»¿»∆ƒ¿¬»≈∆««¿»ƒ«¿≈
,Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê כאשר ורק אצלם, היה לא לכן שקודם דבר ∆∆≈¬≈∆

להיות  יכול היה עליהם', 'עומד היה שאברהם לכך הודות זו לדרגה התעלו

"ויאכלו" ÔÈ·‰Ïאצלם CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
?.‰Êa ‰ÏÚn‰ È‰Ó«ƒ««¬»»∆

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·7‰Ó ¿»∆¿«¿ƒ«
·e˙kM8 אכילת לגבי בתורה ∆»

("ביום  זמנו לאחר קרבן

וממחרת... יאכל הקריבו...

באש  השלישי ביום והנותר...

ביום  יאכל... האכל ואם יישרף.

יירצה.. לא ולשון השלישי (".

הוא  ‰‡ÏÎהפסוק Ì‡Â¿ƒ≈»…
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,ÏÎ‡È≈»≈¿»¿«≈

Ï"Ê9 הלשון "האכל שמכפל «
כי  מובן ≈¿ÈzLaƒיאכל"

,¯a„Ó ·e˙k‰ ˙BÏÈÎ‡¬ƒ«»¿«≈
˙Á‡Â ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙Á‡««¬ƒ«ƒ¿≈«¿««

ÌÈ‰k ˙ÏÈÎ‡ הפסוק וכוונת ¬ƒ«…¬ƒ
אסור  הזמן שלאחר לומר

גבי  על הקרבן בשר את להקריב

לכוהנים  אסור וכן המזבח,

‡CÈלאכלו. ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈
ÌÈ‰k ˙ÏÈÎ‡ ÌÈn„Ó¿«ƒ¬ƒ«…¬ƒ
,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ ‡È‰L∆ƒ¬ƒ«»»
‡e‰L ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ«ƒ¿≈«∆
˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««»¿»
בפסוק  יחד שניהם את ומזכירים

אין  והרי זהים, ובביטויים אחד

על  בהקרבה שה'אכילה' ספק

ה'אכילה' לעומת שיעור לאין נעלה דבר היא המזבח הכוהנים גבי ידי על

אדם.? בני Ô·eÓ,שהם BÈ‡ ¯˙BÈ·e אכילת' של הגדולה המעלה שלמרות ¿≈≈»
כוהנים' ל'אכילת ביחס LiLמזבח' eÈˆnL שני ויתרון ÏÚÓ‰מצד ∆»ƒ∆≈«¬»

¯Ó‡Ók ,ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡a10 לברכה חכמינו זיכרונם «¬ƒ«»»«¬ƒ«ƒ¿≈«¿«¬«
ÌÈ‰k ˙ÏÈÎ‡L eÈ‰Â ,ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈÏÚ·e ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿∆¬ƒ«…¬ƒ
,ÁaÊn‰ ˙ÏÈÎ‡ ‰ÏÚt ‡lL ‰Ó ˙ÏÚBt Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ ‡È‰L∆ƒ¬ƒ«»»∆∆«∆…»¬»¬ƒ««ƒ¿≈«
לאחר  ורק להקריב שיש הקרבן חלקי את המזבח על מקריבים תחילה שהרי

על  נפעלת הבעלים שכפרת שאמרו וכיוון חלקם את אוכלים הכוהנים ידי מכן

ההקרבה  לגבי יתרון לכך יש מסויים במובן שלפחות נמצא הכוהנים, אכילת

המזבח  גבי ÔÈÚעל ‡e‰ ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡ È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡Â¿≈»∆¬≈¬ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«

˙Ba¯w‰ ‡e¯Óלקדושֿברוךֿהוא,‰˜¯·˙ ‰ÊŒÏÚL11 בזוהר‡Ê¯ «¿»««»¿»∆«∆»¿»»
,ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯˜c האין סוד עד עולה הקרבן סוד ¿»¿¿»∆«»»¿≈

מאד  נעלה דבר היא מזבח' 'אכילת הקרבנות, שהקרבת ונמצא ≈¿CÈ‡Âסוף,
Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡,הכוהנים עלֿידי הקרבן בשר אכילת ∆¿»«∆¬ƒ«»»

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰zƒ¿∆¿«¿»≈
˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰Ó ותפעל ≈«¿»««»¿»

מתכפרים") ("בעלים פעולה

על  ההקרבה ידי על נפעלת שלא

המזבח? גבי

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»
˙ÈÓLb ‰Ó‰a e·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈»«¿ƒ
˙ÏÏÎÂ ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆
מציאותה  את שמאבדת היינו

ונכללת  ועולה ≈«L‡aהגשמית
ÈÁa˙הרוחנית  ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ«

ÔÈa¯˜ ÏÈÎ‡c ‰È¯‡12, «¿≈¿»ƒ»¿»ƒ
שאוכל  אמרו אריה - קרבנות

גבי  שעל שהאש ז"ל חכמינו

כארי" "רבוצה הייתה המזבח

וחסידות  בקבלה כך על ומבואר

על  ו'נאכל' נשרף הקרבן שכאשר

ונכלל  מתעלה הוא המזבח גבי

העליונה  שבמרכבה אריה" ב"פני

‰Ó‰a‰L eÈ‰Â הבא הקרבן ¿«¿∆«¿≈»
הצאן  ומן הבקר ∆∆¿ÏÏÎƒ˙מן

,¯BL ÈÙa השורש שהוא ƒ¿≈
הגשמית  הבהמה של הרוחני

הגשמיות  של וההתעלות

של  החיות כאשר היא ברוחניות

ועולה  נכללת הגשמי הדבר

ÈÁ·a˙בשורשה  ,‰È¯‡ ÈÙa ˙ÏÏÎ ‡È‰ ¯BL Èt È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿≈ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ¿ƒ«
,ÔÈa¯˜ ÏÈÎ‡c ‰È¯‡ קרבנות שאוכל הרוחנית e‰L‡אריה הבחינה «¿≈¿»ƒ»¿»ƒ∆

הגשמיים  לנבראים והמקור השורש eÏÈˆ‡c˙,שהיא ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿«¬ƒ
שהיא  המלכות, מידת האצילות, בעולם האחרונה והבחינה ¿B˜Ó¯הספירה

של  והשפע מהאצילות,iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰,החיות שלמטה העולמות ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰Â˙Ba¯w‰ ˙‡ÏÚ‰c eÈ גשמית בהמה מקריבים מעלים כאשר לקרבן, ¿«¿¿«¬»««»¿»

הזו  וההעלאה למעלה, שלה החיות B˜Ó¯את ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa ‡e‰¿«¿«¬ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c הנברא ומקור לשורש היא שההעלאה כאמור ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

המתעלה.

˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ ‰˙È‰ ÔÎÏÂ דווקא גשמיות ÁaÊÓמבהמות ÏÚ ¿»≈»¿»«¿»««»¿»«ƒ¿≈«
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b"iyz'd ,oeygÎxn s"k ,`xie zyxt zay

ּבבית  ּדהּנה הּמׁשּכן, ּבחצר ׁשהיה החיצֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזּבח
אהל  הּקדׁשים, קדׁש ּדּיּורים, ג' היּו ּבּמׁשּכן וכן ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּמקּדׁש

וחצר (היכל), עלמין מֹועד ּתלת ּכנגד מֹועד, 13אהל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּלפני  האיןֿסֹוף עֹולמֹות ּכללּיֹות, מדרגֹות ג' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
 ֿ ּבריאהֿיצירה ועֹולמֹות האצילּות עֹולם ְְְֲֲִִִִָָָָָָהאצילּות,

האיןֿסֹוף 14עׂשּיה  עֹולמֹות נגד מכּון הּקדׁשים  ּדקדׁש . ְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
עֹולם  נגד הם וההיכל מֹועד ואהל האצילּות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלפני
עֹולמֹות  נגד הם הּמׁשּכן וחצר והעזרה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהאצילּות,
מזּבח  על היא הּקרּבנֹות והקרבת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
מלכּות, ּבחינת הּוא ּדמזּבח הּמׁשּכן, ּבחצר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָהחיצֹון
 ֿ לבריאה מקֹור ׁשהּוא ּכמֹו היינּו הּמׁשּכן ּבחצר ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּומקֹומֹו
ּבמלכּות  היא הּקרּבן ׁשהעלאת והינּו, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָיצירהֿעׂשּיה,
ּבזה  והּסדר ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדאצילּות
היא  נכללת הּגׁשמית הּבהמה הקרבת ׁשעלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא
החּיֹות  אכילת ועלֿידי הּיצירה, ׁשּבעֹולם ׁשֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּבפני
הּברּור  ועלֿידי הּבריאה, ּבעֹולם העלּיה נעׂשית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּדיצירה
ּכמֹו ּדאצילּות ּבמלכּות העלּיה נעׂשית הּבריאה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבעֹולם
ׁשרׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשהּוא
ּבהם  ויׁש ּדתהּו, הּכלים מּׁשבירת הּוא הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּדברים
ּוברּור  למּטה, ׁשּמּלמעלה ּברּור ּברּורים, אֹופּני ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָב'
ּבאפן  הּוא למּטה ׁשּמּלמעלה הּברּור למעלה. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּלמּטה
נעׂשה  מהמבחר הּנה כּו', הּכל ׁשּנפל הּׁשבירה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשּלאחרי
ונתּברר  היצירה. לעֹולם נפל והּׁשאר הּבריאה, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָעֹולם
ונתּברר  לעׂשּיה. נפל והּׁשאר הּיצירה, עֹולם ונעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָעֹוד,
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,ÔkLn‰ ¯ˆÁa ‰È‰L ÔBˆÈÁ‰ בתוך שהיה הפנימי המזבח על ולא «ƒ∆»»«¬««ƒ¿»

המקדש  ÌÈ¯eic,בית '‚ eÈ‰ ÔkLna ÔÎÂ Lc˜n‰ ˙È·a ‰p‰c¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»ƒƒ
דירה  מקומות (‰ÏÎÈ),(מדורים)שלוש „ÚBÓ Ï‰‡ ,ÌÈL„w‰ L„…̃∆«√»ƒ…∆≈≈»

ÔÈÓÏÚ ˙Ïz „‚k ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁÂ13 עולמות ‚'שלוש Ô‰L «¬«…∆≈¿∆∆¿«»¿ƒ∆≈
,˙BiÏÏk ˙B‚¯„Ó באור «¿≈¿»ƒ

מלמעלה  ויורד שמתגלה האלוקי

- האחת «BÓÏBÚ˙למטה
ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈∆ƒ¿≈

˙eÏÈˆ‡‰ מעולם ולמעלה »¬ƒ
- השנייה «ÌÏBÚהאצילות,

˙eÏÈˆ‡‰- והשלישית עצמו, »¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÂ¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ14 מעולם שלמטה ¬ƒ»
‰ÌÈL„wהאצילות. L„˜c¿…∆«√»ƒ

ŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ „‚ ÔeÎÓ¿À»∆∆»»≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÈÙlL ÛBÒ∆ƒ¿≈»¬ƒ
Ì‰ ÏÎÈ‰‰Â „ÚBÓ Ï‰‡Â¿…∆≈¿«≈»≈

ÌÏBÚמכוונים  „‚∆∆»
¯ˆÁÂ ‰¯ÊÚ‰Â ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»¬»»«¬«

Ì‰ ÔkLn‰ מכוונים„‚ «ƒ¿»≈∆∆
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰Â ,‰iNÚ¬ƒ»¿«¿»««»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ÁaÊÓc ,ÔkLn‰ ¯ˆÁa«¬««ƒ¿»¿ƒ¿≈«

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰ של ¿ƒ««¿
האצילות, ¿BÓB˜Óeעולם

BÓk eÈÈ‰ ÔkLn‰ ¯ˆÁa«¬««ƒ¿»«¿¿
Œ‰‡È¯·Ï ¯B˜Ó ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ החלק היינו ¿ƒ»¬ƒ»
שבעניין  והחיצוני התחתון

והשורש  המקור שהוא המלכות

לכך  (בהתאם ממנו שלמטה למה

דרגה  כל של והפנימיות שהעצם

הוא  שלה והחיצוני התחתון והחלק כשלעצמה, דרגה אותה של עניינה הוא

הימנה) שלמטה למה ומקור שורש ‰Ôa¯wהיותה ˙‡ÏÚ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬»««»¿»
המזבח  גבי על ההקרבה באמצעות ברוחניות שלו È‰ƒ‡וההתכללות

.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ‡È‰L BÓk ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa¿«¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‡e‰ ‰Êa ¯„q‰Â מלמטה העלאה היא הגשמי הקרבן של שההעלאה ¿«≈∆»∆

לדרגה  מדרגה ‰ÈÓLb˙למעלה ‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL על ∆«¿≈«¿»««¿≈»««¿ƒ
העשייה  שבעולם המשכן בחצר BL¯המזבח ÈÙa ‡È‰ ˙ÏÏÎƒ¿∆∆ƒƒ¿≈

‰¯ÈˆÈc ˙BiÁ‰ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚÂ ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚaL שהחיות היינו ∆¿»«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«««ƒƒ»
בעולם  שהם כפי הקודש חיות ידי על ו'נאכלת' ונכללת עולה הבהמה של

‰e¯a¯היצירה  È„ÈŒÏÚÂ ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ הפרדת «¬≈»¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿«¿≈«≈

הרע  מן לקדושה הטוב שלו ÈNÚ˙והההעלאה ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚaL∆¿»«¿ƒ»«¬≈
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ‡e‰L BÓk ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«¿«¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ממנו. שלמטה לעולמות ומקור שורש להיות ונמשך שיורד כפי היינו

˙¯È·MÓ ‡e‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ L¯L ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆«¿»ƒ««¿ƒƒƒ¿ƒ«
,e‰˙c ÌÈÏk‰ העולמות «≈ƒ¿…

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ומסודר  הדרגתי השתלשלות'

שלהם  שהאורות ספירות ועשר

ראויים  כלים בתוך מלובשים

'עולם  נקראים לקליטתם,

'עולם  קדם ול'תיקון' התיקון'.

מרובים  אורות היו בו התוהו'

שגרם  מצב מועטים, וכלים

של  ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת

ואלוקות  קדושה ניצוצות

לגבולות  שמחוץ לתחומים

הדברים  ושורש הקדושה.

הכלים  משבירת הוא הגשמיים

התוהו. עולם Ì‰aשל LÈÂ¿≈»∆
מתוהו  שנפלו הקדושה בניצוצות

הגשמיים) הנבראים שורש (והם

'·,ÌÈ¯e¯a ÈpÙB‡ שעניינם «≈≈ƒ
והעלאתו  מהרע הטוב הפרדת

ועניין  בקדושה, ומקורו לשורשו

בשני  להיות יכול אופנים זה

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL ¯e¯a≈∆ƒ¿«¿»¿«»
אור  גילוי ידי שנמשך על אלוקי

למטה  ≈e¯·e¯מלמעלה
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL ידי על ∆ƒ¿«»¿«¿»

מלמטה  הגשמיות העלאת

האדם. עבודת ידי על למעלה

¯e¯a‰ הגשמיים הדברים של «≈
הכלים' ב'שבירת שנפלו

Ïk‰ ÏÙpL ‰¯È·M‰ È¯Á‡lL ÔÙ‡a ‡e‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL∆ƒ¿«¿»¿«»¿…∆∆¿«¬≈«¿ƒ»∆»««…
,'eÎ למטה נפלו ב'כלים' שהיו שונות מדרגות מרובים' ה'אורות ≈p‰ƒ‰שכל

¯Á·Ó‰Ó אורות באותם M‰Â‡¯והנעלה ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ‰NÚ ≈«À¿»«¬»»«¿ƒ»¿«¿»
ומובחרים  נעלים הפחות BÚ„,האורות ¯¯a˙Â .‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÏ ÏÙ»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

יותר  ונתעלו נוסף בירור נתבררו הקדושה ונהיה NÚÂ‰ניצוצות נברא ¿«¬»
,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚ יותר נמוכה בדרגה מאורות שבעולם המורכב מאלה »«¿ƒ»

BÚ„,הבריאה  ¯¯a˙Â .‰iNÚÏ ÏÙ ¯‡M‰Â באורות היה כך ואחר ¿«¿»»«»¬ƒ»¿ƒ¿»≈
בירור  ‰iNÚ‰ש'נפלו' ÌÏBÚ ‰NÚÂ יותר בדרגה הם שבו שהאורות ¿«¬»»»¬ƒ»

היו  האורות כזו, בדרגה עולם שייווצר וכדי וביצירה. בבריאה מאשר נמוכה

ולהתעלות. להתברר ושם ל'עשיה' לרדת צריכים
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ּבבית  ּדהּנה הּמׁשּכן, ּבחצר ׁשהיה החיצֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזּבח
אהל  הּקדׁשים, קדׁש ּדּיּורים, ג' היּו ּבּמׁשּכן וכן ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּמקּדׁש

וחצר (היכל), עלמין מֹועד ּתלת ּכנגד מֹועד, 13אהל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּלפני  האיןֿסֹוף עֹולמֹות ּכללּיֹות, מדרגֹות ג' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
 ֿ ּבריאהֿיצירה ועֹולמֹות האצילּות עֹולם ְְְֲֲִִִִָָָָָָהאצילּות,

האיןֿסֹוף 14עׂשּיה  עֹולמֹות נגד מכּון הּקדׁשים  ּדקדׁש . ְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
עֹולם  נגד הם וההיכל מֹועד ואהל האצילּות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלפני
עֹולמֹות  נגד הם הּמׁשּכן וחצר והעזרה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהאצילּות,
מזּבח  על היא הּקרּבנֹות והקרבת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
מלכּות, ּבחינת הּוא ּדמזּבח הּמׁשּכן, ּבחצר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָהחיצֹון
 ֿ לבריאה מקֹור ׁשהּוא ּכמֹו היינּו הּמׁשּכן ּבחצר ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּומקֹומֹו
ּבמלכּות  היא הּקרּבן ׁשהעלאת והינּו, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָיצירהֿעׂשּיה,
ּבזה  והּסדר ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדאצילּות
היא  נכללת הּגׁשמית הּבהמה הקרבת ׁשעלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא
החּיֹות  אכילת ועלֿידי הּיצירה, ׁשּבעֹולם ׁשֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּבפני
הּברּור  ועלֿידי הּבריאה, ּבעֹולם העלּיה נעׂשית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּדיצירה
ּכמֹו ּדאצילּות ּבמלכּות העלּיה נעׂשית הּבריאה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבעֹולם
ׁשרׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשהּוא
ּבהם  ויׁש ּדתהּו, הּכלים מּׁשבירת הּוא הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּדברים
ּוברּור  למּטה, ׁשּמּלמעלה ּברּור ּברּורים, אֹופּני ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָב'
ּבאפן  הּוא למּטה ׁשּמּלמעלה הּברּור למעלה. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּלמּטה
נעׂשה  מהמבחר הּנה כּו', הּכל ׁשּנפל הּׁשבירה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשּלאחרי
ונתּברר  היצירה. לעֹולם נפל והּׁשאר הּבריאה, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָעֹולם
ונתּברר  לעׂשּיה. נפל והּׁשאר הּיצירה, עֹולם ונעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָעֹוד,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔkLn‰ ¯ˆÁa ‰È‰L ÔBˆÈÁ‰ בתוך שהיה הפנימי המזבח על ולא «ƒ∆»»«¬««ƒ¿»

המקדש  ÌÈ¯eic,בית '‚ eÈ‰ ÔkLna ÔÎÂ Lc˜n‰ ˙È·a ‰p‰c¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»ƒƒ
דירה  מקומות (‰ÏÎÈ),(מדורים)שלוש „ÚBÓ Ï‰‡ ,ÌÈL„w‰ L„…̃∆«√»ƒ…∆≈≈»

ÔÈÓÏÚ ˙Ïz „‚k ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁÂ13 עולמות ‚'שלוש Ô‰L «¬«…∆≈¿∆∆¿«»¿ƒ∆≈
,˙BiÏÏk ˙B‚¯„Ó באור «¿≈¿»ƒ

מלמעלה  ויורד שמתגלה האלוקי

- האחת «BÓÏBÚ˙למטה
ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈∆ƒ¿≈

˙eÏÈˆ‡‰ מעולם ולמעלה »¬ƒ
- השנייה «ÌÏBÚהאצילות,

˙eÏÈˆ‡‰- והשלישית עצמו, »¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÂ¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ14 מעולם שלמטה ¬ƒ»
‰ÌÈL„wהאצילות. L„˜c¿…∆«√»ƒ

ŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ „‚ ÔeÎÓ¿À»∆∆»»≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÈÙlL ÛBÒ∆ƒ¿≈»¬ƒ
Ì‰ ÏÎÈ‰‰Â „ÚBÓ Ï‰‡Â¿…∆≈¿«≈»≈

ÌÏBÚמכוונים  „‚∆∆»
¯ˆÁÂ ‰¯ÊÚ‰Â ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»¬»»«¬«

Ì‰ ÔkLn‰ מכוונים„‚ «ƒ¿»≈∆∆
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰Â ,‰iNÚ¬ƒ»¿«¿»««»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ÁaÊÓc ,ÔkLn‰ ¯ˆÁa«¬««ƒ¿»¿ƒ¿≈«

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰ של ¿ƒ««¿
האצילות, ¿BÓB˜Óeעולם

BÓk eÈÈ‰ ÔkLn‰ ¯ˆÁa«¬««ƒ¿»«¿¿
Œ‰‡È¯·Ï ¯B˜Ó ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ החלק היינו ¿ƒ»¬ƒ»
שבעניין  והחיצוני התחתון

והשורש  המקור שהוא המלכות

לכך  (בהתאם ממנו שלמטה למה

דרגה  כל של והפנימיות שהעצם

הוא  שלה והחיצוני התחתון והחלק כשלעצמה, דרגה אותה של עניינה הוא

הימנה) שלמטה למה ומקור שורש ‰Ôa¯wהיותה ˙‡ÏÚ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬»««»¿»
המזבח  גבי על ההקרבה באמצעות ברוחניות שלו È‰ƒ‡וההתכללות

.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ‡È‰L BÓk ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa¿«¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‡e‰ ‰Êa ¯„q‰Â מלמטה העלאה היא הגשמי הקרבן של שההעלאה ¿«≈∆»∆

לדרגה  מדרגה ‰ÈÓLb˙למעלה ‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL על ∆«¿≈«¿»««¿≈»««¿ƒ
העשייה  שבעולם המשכן בחצר BL¯המזבח ÈÙa ‡È‰ ˙ÏÏÎƒ¿∆∆ƒƒ¿≈

‰¯ÈˆÈc ˙BiÁ‰ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚÂ ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚaL שהחיות היינו ∆¿»«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«««ƒƒ»
בעולם  שהם כפי הקודש חיות ידי על ו'נאכלת' ונכללת עולה הבהמה של

‰e¯a¯היצירה  È„ÈŒÏÚÂ ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ הפרדת «¬≈»¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿«¿≈«≈

הרע  מן לקדושה הטוב שלו ÈNÚ˙והההעלאה ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚaL∆¿»«¿ƒ»«¬≈
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ‡e‰L BÓk ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«¿«¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ממנו. שלמטה לעולמות ומקור שורש להיות ונמשך שיורד כפי היינו

˙¯È·MÓ ‡e‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ L¯L ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆«¿»ƒ««¿ƒƒƒ¿ƒ«
,e‰˙c ÌÈÏk‰ העולמות «≈ƒ¿…

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ומסודר  הדרגתי השתלשלות'

שלהם  שהאורות ספירות ועשר

ראויים  כלים בתוך מלובשים

'עולם  נקראים לקליטתם,

'עולם  קדם ול'תיקון' התיקון'.

מרובים  אורות היו בו התוהו'

שגרם  מצב מועטים, וכלים

של  ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת

ואלוקות  קדושה ניצוצות

לגבולות  שמחוץ לתחומים

הדברים  ושורש הקדושה.

הכלים  משבירת הוא הגשמיים

התוהו. עולם Ì‰aשל LÈÂ¿≈»∆
מתוהו  שנפלו הקדושה בניצוצות

הגשמיים) הנבראים שורש (והם

'·,ÌÈ¯e¯a ÈpÙB‡ שעניינם «≈≈ƒ
והעלאתו  מהרע הטוב הפרדת

ועניין  בקדושה, ומקורו לשורשו

בשני  להיות יכול אופנים זה

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL ¯e¯a≈∆ƒ¿«¿»¿«»
אור  גילוי ידי שנמשך על אלוקי

למטה  ≈e¯·e¯מלמעלה
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL ידי על ∆ƒ¿«»¿«¿»

מלמטה  הגשמיות העלאת

האדם. עבודת ידי על למעלה

¯e¯a‰ הגשמיים הדברים של «≈
הכלים' ב'שבירת שנפלו

Ïk‰ ÏÙpL ‰¯È·M‰ È¯Á‡lL ÔÙ‡a ‡e‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL∆ƒ¿«¿»¿«»¿…∆∆¿«¬≈«¿ƒ»∆»««…
,'eÎ למטה נפלו ב'כלים' שהיו שונות מדרגות מרובים' ה'אורות ≈p‰ƒ‰שכל

¯Á·Ó‰Ó אורות באותם M‰Â‡¯והנעלה ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ‰NÚ ≈«À¿»«¬»»«¿ƒ»¿«¿»
ומובחרים  נעלים הפחות BÚ„,האורות ¯¯a˙Â .‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÏ ÏÙ»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

יותר  ונתעלו נוסף בירור נתבררו הקדושה ונהיה NÚÂ‰ניצוצות נברא ¿«¬»
,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚ יותר נמוכה בדרגה מאורות שבעולם המורכב מאלה »«¿ƒ»

BÚ„,הבריאה  ¯¯a˙Â .‰iNÚÏ ÏÙ ¯‡M‰Â באורות היה כך ואחר ¿«¿»»«»¬ƒ»¿ƒ¿»≈
בירור  ‰iNÚ‰ש'נפלו' ÌÏBÚ ‰NÚÂ יותר בדרגה הם שבו שהאורות ¿«¬»»»¬ƒ»

היו  האורות כזו, בדרגה עולם שייווצר וכדי וביצירה. בבריאה מאשר נמוכה

ולהתעלות. להתברר ושם ל'עשיה' לרדת צריכים
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למעלה  ׁשּמּלמּטה והּברּור העׂשּיה. עֹולם ונעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָעֹוד,
נעׂשה  העׂשּיה, ּבעֹולם האדם עבֹודת ׁשעלֿידי ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהּוא
הּיצירה. עֹולם נעׂשה ׁשּבזה והּמבחר ּבעׂשּיה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּברּור
ׁשּבזה  הּמבחר הּנה הּיצירה, ׁשּבעֹולם הּברּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻועלֿידי
הּבריאה, ׁשּבעֹולם הּברּור ועלֿידי הּבריאה. עֹולם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָנעׂשה

ּבבח  עֹולה ׁשּבזה הּמבחר ּדאצילּות.הּנה מלכּות ינת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּכבר  יׁשנֹו ההתהּוּות ׁשּמּצד היֹות ּדעם ּבזה, ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָוהענין
ועֹולם  עֹולם לכל ׁשּׁשּיי מה למּטה, ׁשּמּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּברּור
ׁשּמּלמּטה  הּברּור ּגם להיֹות צרי מּכלֿמקֹום ְְִִִִֵֶַַַָָָָכּו',
ּבפנימּיּות  רק הּוא למּטה ׁשּמּלמעלה הּברּור ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָלמעלה,
צרי ולכן נתּבררה, לא החיצֹונּיּות אבל ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹהעֹולמֹות,
את  ּגם לברר ּכדי למעלה ׁשּמּלמּטה ׁשני' ה'ּברּור ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהיֹות
הּקרּבנֹות  עבֹודת ענין וזהּו העֹולמֹות. ְְְֲִִִֶַַַָָָָחיצֹונּיּות
הּברּור  ועלֿידי הּיצירה, ּבעֹולם נכללת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּבהמה
ועלֿידי  הּבריאה, ּבעֹולם נכללת היא הּיצירה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבעֹולם
הּנה  קרּבנין, ּדאכיל אריה הּבריאה, ׁשּבעֹולם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּברּור
'מין  העלאת ועלֿידי לאצילּות, עֹולה הּמלכּות ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָּבחינת
ּד'זעיר  ּדּוכרין' 'מין המׁשכת נמׁש ּדמלכּות, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָנּוקבין'
ולא  מזּבח, אכילת הּקרּבנֹות עבֹודת נקראת ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאנּפין'.
והעלּיה  זעירֿאנּפין, ּבחינת הּוא אדם ּכי, אדם, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָאכילת
הּמלכּות, ּבבחינת רק היא הּקרּבנֹות עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּנעׂשית
ּדבחינת  האכילה היינּו, מזּבח, אכילת ּבׁשם נקרא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָולכן
הּמלכּות  מקּבלת הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי ואף ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָמלכּות.
אכילת  ענין זה אין מּכלֿמקֹום, זעירֿאנּפין, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּבחינת
מתוּסף  האכילה ׁשעלֿידי היינּו אדם אכילת ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאדם,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯a‰Â הקדושה ניצוצות È„ÈŒÏÚLשל ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL ¿«≈∆ƒ¿«»¿«¿»∆«¿≈

Ú ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚa Ì„‡‰ ˙„B·Ú,‰iNÚa ¯e¯a‰ ‰N ¬«»»»¿»»¬ƒ»«¬»«≈«¬ƒ»
‰ÊaL ¯Á·n‰Â והמעולה ביותר והטוב והרע, הטוב בין מפריד הבירור ¿«À¿»∆»∆

העשייה  מעולם העולים מהאורות וכך יותר גבוהה לדרגה עולה «¬»NÚ‰ביותר
È„ÈŒÏÚÂ .‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚ»«¿ƒ»¿«¿≈
,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚaL ¯e¯a‰«≈∆¿»«¿ƒ»

יותר שבו  עוד נעלים אורות יש

‰ÊaL ¯Á·n‰ ‰p‰ האורות ƒ≈«À¿»∆»∆
יותר  ונעלים «¬»NÚ‰המעולים

È„ÈŒÏÚÂ .‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ»«¿ƒ»¿«¿≈
ÌÏBÚaL ¯e¯a‰«≈∆¿»
¯Á·n‰ ‰p‰ ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ≈«À¿»

‰ÊaL ביותר החלק הנעלה ∆»∆
הבריאה  עולם ∆ÏBÚ‰מתוך

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
 ֿ בריאה העולמות ומקור שורש

והנבראים. יצירהֿעשייה

ביאור  בתוספת ומבאר והולך

מלמטה  הבירור עניין מהו

יצירה  גם שכולל למעלה

מלמטה  העולמות של והתהוות

בניגוד  הוא שלכאורה למעלה

בריאת  שסדר כלל בדרך למבואר

ידי  על הוא העולמות והתהוות

האלוקי  האור והמשכת ירידת

למטה. מלמעלה לדרגה מדרגה

˙BÈ‰ ÌÚc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¡
˙ee‰˙‰‰ „vnL עצם מצד ∆ƒ««ƒ¿«

והעולמות  הנבראים של הבריאה

¯e¯a‰ ¯·k BLÈ∆¿¿»«≈
‰Ó ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL∆ƒ¿«¿»¿«»«
ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ ÏÎÏ CÈiML∆«»¿»»¿»

,'eÎ ונמשך יורד עולם בכל כי

כך  דרגתו, לפי לו השייך האור

(וסדר  עולם לאותו השייך האור מתגלה כך ואחר 'מתברר' עולם שבכל

למטה) מלמעלה ונמשך יורד שהאור הוא לאחר ÌB˜ÓŒÏkÓהדברים ƒ»»
כבר  עדיין שלמעשה ונבראים, עולמות ‰e¯a¯נתהוו Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««≈

˜¯ ‡e‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL ¯e¯a‰ Èk ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL∆ƒ¿«»¿«¿»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»¿«»«
,˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙa היינו פנימיות, יש ובחינה דרגה שבכל כאמור ƒ¿ƒƒ»»

להשפעה  השייך החלק וחיצוניות, דרגה. אותה של והפנימי העצמי עניינה

הדרגה  ובפנימיות בעצמיות קשור למטה שמלמעלה והבירור ממנה. למטה

‰¯¯a˙ ‡Ï ˙eiBˆÈÁ‰ Ï·‡,עדיין¯e¯a‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ¬»«ƒƒ…ƒ¿»¿»¿»≈»ƒƒ¿«≈
·Ï È„k ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL ÈL.˙BÓÏBÚ‰ ˙eiBˆÈÁ ˙‡ Ìb ¯¯ ≈ƒ∆ƒ¿«»¿«¿»¿≈¿»≈«∆ƒƒ»»

‰Ó‰a‰L ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ e‰ÊÂ העשייה בעולם שהייתה ¿∆ƒ¿«¬««»¿»∆«¿≈»
ומתעלית  והיא מתבררת הגשמית ממציאותה ÌÏBÚaומתבטלת ˙ÏÏÎƒ¿∆∆¿»

¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰¯Èˆi‰ הנוסף˙ÏÏÎ ‡È‰ ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚaL «¿ƒ»¿«¿≈«≈∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿∆∆

למעלה  מלמטה נוספת דרגה ‰e¯a¯ועולה È„ÈŒÏÚÂ ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿«¿≈«≈
,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚaL והקרבן הקודש' ו'חיות העליונה המרכבה נמצאת שבו ∆¿»«¿ƒ»

ידי  על מתברר המזבח גבי על ˜¯ÔÈa,שנשרף ÏÈÎ‡c ‰È¯‡ פני') אריה «¿≈¿»ƒ»¿»ƒ
העליונה) שבמרכבה קרבנות אריה' ‰eÎÏn˙ש'אוכל' ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«««¿

È„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏÈˆ‡Ï ‰ÏBÚ»«¬ƒ¿«¿≈
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
˙ÎLÓ‰ CLÓ ,˙eÎÏÓc¿«¿ƒ¿»«¿»«
¯ÈÚÊ'c 'ÔÈ¯Îec ÔÈÓ'«ƒ¿ƒƒ¿≈

'ÔÈt‡«¿ƒ
שהיחס  וחסידות בקבלה מבואר

העליונות  שבספירות המידות בין

פנים  אנפין", "זעיר (בחינת

אור  בהם שיש שם על זעירות,

שלמעלה  לדרגות ביחס מועט

וספירת  ז"א) ובקיצור מהן,

זכר  בין ליחס דומה המלכות,

הוא  ש"ז"א" זה במובן לנקבה

המקבל, היא והמלכות המשפיע

"מין  נקראת מז"א ִַוההשפעה

ואילו  זכריים), (מים דוכרין"

מצידה  המלכות של ההתעוררות

"מין  נקראת ההשפעה את ִַלקבל

כלל, ובדרך (נקביים). נוקבין"

מצד  מלמטה, התעוררות כל גם

נוקבין" "מיין נקראת המקבל,

נקראת  מלמעלה שהשפעה בעוד

האור  – ובענייננו דוכרין". "מיין

המידות  אנפין', שב'זעיר

למטה  ונמשך יורד העליונות,

כתוצאה  להתעוררות הודות

מלמטה  ההעלאה מעבודת

למעלה.

˙„B·Ú ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¬«
,ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙Ba¯w‰«»¿»¬ƒ«ƒ¿≈«

,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ ‡ÏÂ עניין היא הכוהנים, האדם, אכילת שגם אףֿעלֿפי ¿…¬ƒ«»»
לעיל כמבואר מתכפרים" ש"בעלים הפועל ‡„Ìנעלה ,Èk הרוחני במובן ƒ»»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,למעלה  ˙ÈÁa ‡e‰,העליונות iÏÚ‰Â‰המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡È‰ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ולא ∆«¬≈«¿≈«»¿»ƒ«ƒ¿ƒ«««¿

עליה  הוא למעלה מלמטה הבירור שסדר בהרחבה לעיל (כמבואר מזה למעלה

דאצילות) מלכות עד העשייה ÁaÊÓ,מעולם ˙ÏÈÎ‡ ÌLa ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰ÏÈÎ‡‰ ,eÈÈ‰ והבירור È„ÈŒÏÚLההעלאה Û‡Â .˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·c «¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ««¿¿«∆«¿≈

,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaÓ ˙eÎÏn‰ ˙Ïa˜Ó ˙Ba¯w‰ לעיל כמבואר «»¿»¿«∆∆««¿ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המשכה  תוספת מעוררת נוקבין") "מיין המקבל, (מצד מלמטה שההעלאה

ז"א) בחינת דכורין", "מיין המשפיע, (מצד מלמעלה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,והשפעה
Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ Èk ,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡("ז"א") אדם שבחינת ≈∆ƒ¿«¬ƒ«»»ƒ¬ƒ«»»

ומקבלת  "אוכלת" ונתעלו שלמעלה שנתבררו הקדושה מניצוצות לתוכה
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המׁשכה  נעׂשית לא הּקרּבנֹות עלֿידי אבל ּבאדם, ְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָָָֹחּיּות
מקּבלת  ׁשהּמלכּות אם ּכי אנּפין', ּב'זעיר חּיּות) ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ(ּתֹוספת

אנּפין'. ְְִִֵַמ'זעיר

הּקרּבנֹות ÔÈ„ÚÂד) ׁשעלֿידי ּׁשהעלּיה מה להבין צרי «¬«ƒְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
רזא  ׁשהרי הּמלכּות, ּבבחינת רק ְְֲִִִֵֶַַַַָָהיא

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד עֹולה ׁשהעלּיה 11ּדקרּבנא היינּו, , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
עד  מלכּות, מּבחינת למעלה היא הּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָׁשעלֿידי
הּטעם  וזהּו מעֹולמֹות. למעלה ׁשהּוא ּדאיןֿסֹוף ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָרזא
הּוא  החטא ׁשענין ּדאף חטא, על מכּפרים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּקרּבנֹות

ּומצֹו ותֹורה ּומצֹות, הּתֹורה נעלה הפ ענין הּוא ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
היינּו, חטא, על הּקרּבנֹות מכּפרים ּומּכלֿמקֹום ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּביֹותר,
לפי  והּוא ּומצֹות, הּתֹורה מענין למעלה הם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהּקרּבנֹות
ונכללת  הּגׁשמית הּבהמה מתעּלית ההקרבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעלֿידי
העֹולמֹות  מן למעלה ׁשהּוא הּתהּו, ּבעֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָָֹּבׁשרׁשּה
ּומצֹות, ּתֹורה על הּכּפרה ענין נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלגמרי,
מּקיפין, ּבחינת הן ּומצֹות ּפנימּיּות, ּבחינת היא ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָּדתֹורה
הּכלים, ּבער ׁשהם היינּו הּכלים, ׁשעל מּקיפין הם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאבל
מּבחינת  ּגם למעלה הן ּדתהּו האֹורֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

מרּבים  אֹורֹות היּו ׁשּבּתהּו וזהּו הּכּונה 15מּקיפין. ּדאין , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבאיכּות  ּגם מרּבים אּלא לבד, ּבכּמּות היינּו16מרּבים , ְְְְְְִִֵֶַַַַָֻֻ

נעלית  ּבמדרגה לגמרי אחר ּבאפן הם ּדתהּו ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשהאֹורֹות
חכמינּו אמרּו הּתּקּון ּבעֹולם ּגם ּדהּנה .ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הראׁשֹון 17ז"ל  אדם ׁשהיה הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא ׁשאֹור ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ּכדאי  העֹולם היה לא סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף ּבֹו ְְִִַַַָָָָָָֹמּביט
העֹולם, אל ׁשּי ׁשאינֹו אֹור ׁשהּוא היינּו ּבֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָלהׁשּתּמׁש
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ספ"ה.15) פ"אֿב. המלכים) (שער יא שער פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ס"ע 16)ראה תרצ"ז צו. ע' תרכ"ו סה"מ ראה

וש"נ. ואילך. ובכ"מ.17)204 רפל"ה. שמו"ר שם. וביפ"ת ו פ"ג, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡a ˙eiÁ ÛqÂ˙Ó ‰ÏÈÎ‡‰ È„ÈŒÏÚL eÈÈ‰,שלמעלהÏ·‡ «¿∆«¿≈»¬ƒ»ƒ¿«≈«»»»¬»

¯ÈÚÊ'a (˙eiÁ ˙ÙÒBz) ‰ÎLÓ‰ ˙ÈNÚ ‡Ï ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿»…«¬≈«¿»»∆∆«ƒ¿≈
'ÔÈt‡'ה'אדם מצד כביכול, והנאה, 'אכילה' כאן אין וממילא עצמו, «¿ƒ
‡ÔÈt'("ז"א") ¯ÈÚÊ'Ó ˙Ïa˜Ó ˙eÎÏn‰L Ì‡ Èk יש אכן ובה ƒƒ∆««¿¿«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

מעוררת  ההעלאה כי אור תוספת

המשכה.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂ („«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
עניין  של iÏÚ‰M‰לגופו ‰Ó«∆»¬ƒ»

‡È‰ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ«««¿

È¯‰L מדברי כמובא לעיל ∆¬≈
ÏBÚ‰הזוהר  ‡a¯˜c ‡Ê»̄»¿»¿»»∆

ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú11, סוד «»»¿≈
סוף  האין סוד עד עולה הקרבן

È„ÈŒÏÚL ‰iÏÚ‰L ,eÈÈ‰«¿∆»¬ƒ»∆«¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿«¿»
‡Ê¯ „Ú ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«»»

c‡e‰L‡הסוד  ÛBÒŒÔÈ ¿≈∆
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ לגמרי ¿«¿»≈»

העלם  מלשון הוא 'עולם' שהרי

הרוחניים  העולמות וגם והסתר

האור  את מגבילים העליונים

בלי  פירושו סוף' ו'אין האלוקי.

ממדידה  למעלה והגבלה,גבול,

שעבודת  כאן נאמר ולמה

בדברים  בירור פועלת הקרבנות

עד  רק והעלאתם הגשמיים

יותר?. ולא דאצילות מלכות

כיוון  יותר עוד מתחזקת והשאלה

סוף  אין עד הקרבנות שעליית

בעבודת  מרכזי עניין היא

‰ÌÚhהקרבנות  e‰ÊÂ¿∆«««
ÏÚ ÌÈ¯tÎÓ ˙Ba¯wL∆»¿»¿«¿ƒ«
‡ËÁ‰ ÔÈÚL Û‡c ,‡ËÁ≈¿¿«∆ƒ¿««≈¿

‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯B˙Â ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ CÙ‰ ‡e‰≈∆«»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»«¬∆
,¯˙BÈa קשה דבר להיות צריכה הייתה החטא על הכפרה כן ואם ¿≈

˙Ba¯w‰L ,eÈÈ‰ ,‡ËÁ ÏÚ ˙Ba¯w‰ ÌÈ¯tÎÓ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿«¿ƒ«»¿»«≈¿«¿∆«»¿»
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ תורה שמצד במקום אף ולכן ≈¿«¿»≈ƒ¿««»ƒ¿

ידי  על לכפרה, מקום ואין חטא היה מתכפר ומצוות החטא ÈÙÏקרבן ‡e‰Â¿¿ƒ
‰·¯˜‰‰ È„ÈŒÏÚL המזבח גבי על הבהמה ‰Ó‰a‰של ˙ÈlÚ˙Ó ∆«¿≈««¿»»ƒ¿«≈«¿≈»

˙ÈÓLb‰,קיימת היא שבכוחה האלוקית הרוחנית החיות ועולה היינו ««¿ƒ
dL¯La ˙ÏÏÎÂ הרוחניÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,e‰z‰ ÌÏBÚa ¿ƒ¿∆∆¿»¿»¿»«…∆¿«¿»ƒ

,È¯Ó‚Ï ˙BÓÏBÚ‰ במדריגה למעלה הוא התוהו שעולם לעיל כנזכר »»¿«¿≈
המוגבלים  והנבראים העולמות נבראו שבו ההשתלשלות וסדר ה'תיקון' מעולם

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לדרגה עד לעלייה מהעולמות הודות ÔÈÚשלמעלה ‰NÚ ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿«
,˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯B˙c ,˙BˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ‰¯tk‰ כמובן ««»»«»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

הוא  התורה שלימוד מכך גם

כוח  שהוא השכל כוח באמצעות

בנ  וההבנה פנימי האדם, פש

מוחו  כלי בתוך חודרת והשגה

הלומד  האדם ‰Ôשל ˙BˆÓeƒ¿≈
,ÔÈÙÈwÓ ˙ÈÁa שלמעלה ¿ƒ««ƒƒ

בתניא  וכמבואר פנימית מקליטה

למזון  נמשלה התורה שלכן

והמצוות  האדם, בתוך שחודר

ממעל  שהם ללבושים נמשלו

ו'מקיפים' עצמו לאדם ומחוץ

מבחוץ  גם ‡·Ïאותו שני מצד ¬»
ÏÚLהמצוות  ÔÈÙÈwÓ Ì‰≈«ƒƒ∆«

C¯Úa Ì‰L eÈÈ‰ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿∆≈¿∆∆
,ÌÈÏk‰ אלה ויש ל'מקיפים' «≈ƒ

בכלים  להתלבשות ושייכות יחס

˙B¯B‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»
e‰˙c בתוקף האירו שכאמור ¿…

שנהייתה גדול  עד כך כל

הכלים' ללא ‰Ô'שבירת אורות ≈
לכלים  ושייכות יחס כל

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
ÔÈÙÈwÓ.הכלים גבי e‰ÊÂעל «ƒƒ¿∆

נעלים  בתוהו שהאורות זה עניין

הוא  'מקיפים' מלהיות אפילו

האמור ‰eÈביאור e‰zaL∆«…»
ÌÈa¯Ó ˙B¯B‡15ÔÈ‡c , ¿Àƒ¿≈

˙enÎa ÌÈa¯Ó ‰ek‰««»»¿Àƒ¿«
,„·Ï נקלטו שלא הכוונה ואין ¿«

אור  זה שהיה משום רק בכלים

מועטים' ב'כלים להתלבש מכדי דתוהו ‡l‡רב Ìbהאורות ÌÈa¯Ó ∆»¿Àƒ«
˙eÎÈ‡a16È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙ‡a Ì‰ e‰˙c ˙B¯B‡‰L eÈÈ‰ , ¿≈«¿∆»¿…≈¿…∆«≈¿«¿≈

CB¯ÚŒÔÈ‡aL ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa הכלים וכל לגבי דתיקון האורות ולגבי ¿«¿≈»«¬≈∆¿≈¬
אצלם. לגמרי מופרך ההתלבשות ‰Ôewzעניין ÌÏBÚa Ìb ‰p‰c שבו ¿ƒ≈«¿»«ƒ

כן  הכלי האורות ערך לפי ומצומצמים בכלים eÈÓÎÁמלובשים e¯Ó‡»¿¬»≈
Ï"Ê17ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰È‰L ÔBL‡¯‰ ÌBia ‡¯·pL ¯B‡L «∆∆ƒ¿»«»ƒ∆»»»»»ƒ

È‡„k ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‡Ï ,BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ Ba ËÈaÓ«ƒƒ»»¿«…»»»»¿«
,Ba LnzL‰Ï ג לבוא והקדושֿברוךֿהוא לעתיד הזה האור את ‰eÈÈנז ¿ƒ¿«≈«¿
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ט b"iyz'd ,oeygÎxn s"k ,`xie zyxt zay

המׁשכה  נעׂשית לא הּקרּבנֹות עלֿידי אבל ּבאדם, ְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָָָֹחּיּות
מקּבלת  ׁשהּמלכּות אם ּכי אנּפין', ּב'זעיר חּיּות) ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ(ּתֹוספת

אנּפין'. ְְִִֵַמ'זעיר

הּקרּבנֹות ÔÈ„ÚÂד) ׁשעלֿידי ּׁשהעלּיה מה להבין צרי «¬«ƒְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
רזא  ׁשהרי הּמלכּות, ּבבחינת רק ְְֲִִִֵֶַַַַָָהיא

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד עֹולה ׁשהעלּיה 11ּדקרּבנא היינּו, , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
עד  מלכּות, מּבחינת למעלה היא הּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָׁשעלֿידי
הּטעם  וזהּו מעֹולמֹות. למעלה ׁשהּוא ּדאיןֿסֹוף ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָרזא
הּוא  החטא ׁשענין ּדאף חטא, על מכּפרים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּקרּבנֹות

ּומצֹו ותֹורה ּומצֹות, הּתֹורה נעלה הפ ענין הּוא ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
היינּו, חטא, על הּקרּבנֹות מכּפרים ּומּכלֿמקֹום ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּביֹותר,
לפי  והּוא ּומצֹות, הּתֹורה מענין למעלה הם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהּקרּבנֹות
ונכללת  הּגׁשמית הּבהמה מתעּלית ההקרבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעלֿידי
העֹולמֹות  מן למעלה ׁשהּוא הּתהּו, ּבעֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָָֹּבׁשרׁשּה
ּומצֹות, ּתֹורה על הּכּפרה ענין נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלגמרי,
מּקיפין, ּבחינת הן ּומצֹות ּפנימּיּות, ּבחינת היא ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָּדתֹורה
הּכלים, ּבער ׁשהם היינּו הּכלים, ׁשעל מּקיפין הם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאבל
מּבחינת  ּגם למעלה הן ּדתהּו האֹורֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

מרּבים  אֹורֹות היּו ׁשּבּתהּו וזהּו הּכּונה 15מּקיפין. ּדאין , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבאיכּות  ּגם מרּבים אּלא לבד, ּבכּמּות היינּו16מרּבים , ְְְְְְִִֵֶַַַַָֻֻ

נעלית  ּבמדרגה לגמרי אחר ּבאפן הם ּדתהּו ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשהאֹורֹות
חכמינּו אמרּו הּתּקּון ּבעֹולם ּגם ּדהּנה .ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הראׁשֹון 17ז"ל  אדם ׁשהיה הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא ׁשאֹור ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ּכדאי  העֹולם היה לא סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף ּבֹו ְְִִַַַָָָָָָֹמּביט
העֹולם, אל ׁשּי ׁשאינֹו אֹור ׁשהּוא היינּו ּבֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָלהׁשּתּמׁש
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ספ"ה.15) פ"אֿב. המלכים) (שער יא שער פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ס"ע 16)ראה תרצ"ז צו. ע' תרכ"ו סה"מ ראה

וש"נ. ואילך. ובכ"מ.17)204 רפל"ה. שמו"ר שם. וביפ"ת ו פ"ג, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡a ˙eiÁ ÛqÂ˙Ó ‰ÏÈÎ‡‰ È„ÈŒÏÚL eÈÈ‰,שלמעלהÏ·‡ «¿∆«¿≈»¬ƒ»ƒ¿«≈«»»»¬»

¯ÈÚÊ'a (˙eiÁ ˙ÙÒBz) ‰ÎLÓ‰ ˙ÈNÚ ‡Ï ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿»…«¬≈«¿»»∆∆«ƒ¿≈
'ÔÈt‡'ה'אדם מצד כביכול, והנאה, 'אכילה' כאן אין וממילא עצמו, «¿ƒ
‡ÔÈt'("ז"א") ¯ÈÚÊ'Ó ˙Ïa˜Ó ˙eÎÏn‰L Ì‡ Èk יש אכן ובה ƒƒ∆««¿¿«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

מעוררת  ההעלאה כי אור תוספת

המשכה.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂ („«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
עניין  של iÏÚ‰M‰לגופו ‰Ó«∆»¬ƒ»

‡È‰ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ«««¿

È¯‰L מדברי כמובא לעיל ∆¬≈
ÏBÚ‰הזוהר  ‡a¯˜c ‡Ê»̄»¿»¿»»∆

ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú11, סוד «»»¿≈
סוף  האין סוד עד עולה הקרבן

È„ÈŒÏÚL ‰iÏÚ‰L ,eÈÈ‰«¿∆»¬ƒ»∆«¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿«¿»
‡Ê¯ „Ú ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«»»

c‡e‰L‡הסוד  ÛBÒŒÔÈ ¿≈∆
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ לגמרי ¿«¿»≈»

העלם  מלשון הוא 'עולם' שהרי

הרוחניים  העולמות וגם והסתר

האור  את מגבילים העליונים

בלי  פירושו סוף' ו'אין האלוקי.

ממדידה  למעלה והגבלה,גבול,

שעבודת  כאן נאמר ולמה

בדברים  בירור פועלת הקרבנות

עד  רק והעלאתם הגשמיים

יותר?. ולא דאצילות מלכות

כיוון  יותר עוד מתחזקת והשאלה

סוף  אין עד הקרבנות שעליית

בעבודת  מרכזי עניין היא

‰ÌÚhהקרבנות  e‰ÊÂ¿∆«««
ÏÚ ÌÈ¯tÎÓ ˙Ba¯wL∆»¿»¿«¿ƒ«
‡ËÁ‰ ÔÈÚL Û‡c ,‡ËÁ≈¿¿«∆ƒ¿««≈¿

‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯B˙Â ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ CÙ‰ ‡e‰≈∆«»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»«¬∆
,¯˙BÈa קשה דבר להיות צריכה הייתה החטא על הכפרה כן ואם ¿≈

˙Ba¯w‰L ,eÈÈ‰ ,‡ËÁ ÏÚ ˙Ba¯w‰ ÌÈ¯tÎÓ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿«¿ƒ«»¿»«≈¿«¿∆«»¿»
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ תורה שמצד במקום אף ולכן ≈¿«¿»≈ƒ¿««»ƒ¿

ידי  על לכפרה, מקום ואין חטא היה מתכפר ומצוות החטא ÈÙÏקרבן ‡e‰Â¿¿ƒ
‰·¯˜‰‰ È„ÈŒÏÚL המזבח גבי על הבהמה ‰Ó‰a‰של ˙ÈlÚ˙Ó ∆«¿≈««¿»»ƒ¿«≈«¿≈»

˙ÈÓLb‰,קיימת היא שבכוחה האלוקית הרוחנית החיות ועולה היינו ««¿ƒ
dL¯La ˙ÏÏÎÂ הרוחניÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,e‰z‰ ÌÏBÚa ¿ƒ¿∆∆¿»¿»¿»«…∆¿«¿»ƒ

,È¯Ó‚Ï ˙BÓÏBÚ‰ במדריגה למעלה הוא התוהו שעולם לעיל כנזכר »»¿«¿≈
המוגבלים  והנבראים העולמות נבראו שבו ההשתלשלות וסדר ה'תיקון' מעולם

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לדרגה עד לעלייה מהעולמות הודות ÔÈÚשלמעלה ‰NÚ ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿«
,˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯B˙c ,˙BˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ‰¯tk‰ כמובן ««»»«»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

הוא  התורה שלימוד מכך גם

כוח  שהוא השכל כוח באמצעות

בנ  וההבנה פנימי האדם, פש

מוחו  כלי בתוך חודרת והשגה

הלומד  האדם ‰Ôשל ˙BˆÓeƒ¿≈
,ÔÈÙÈwÓ ˙ÈÁa שלמעלה ¿ƒ««ƒƒ

בתניא  וכמבואר פנימית מקליטה

למזון  נמשלה התורה שלכן

והמצוות  האדם, בתוך שחודר

ממעל  שהם ללבושים נמשלו

ו'מקיפים' עצמו לאדם ומחוץ

מבחוץ  גם ‡·Ïאותו שני מצד ¬»
ÏÚLהמצוות  ÔÈÙÈwÓ Ì‰≈«ƒƒ∆«

C¯Úa Ì‰L eÈÈ‰ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿∆≈¿∆∆
,ÌÈÏk‰ אלה ויש ל'מקיפים' «≈ƒ

בכלים  להתלבשות ושייכות יחס

˙B¯B‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»
e‰˙c בתוקף האירו שכאמור ¿…

שנהייתה גדול  עד כך כל

הכלים' ללא ‰Ô'שבירת אורות ≈
לכלים  ושייכות יחס כל

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
ÔÈÙÈwÓ.הכלים גבי e‰ÊÂעל «ƒƒ¿∆

נעלים  בתוהו שהאורות זה עניין

הוא  'מקיפים' מלהיות אפילו

האמור ‰eÈביאור e‰zaL∆«…»
ÌÈa¯Ó ˙B¯B‡15ÔÈ‡c , ¿Àƒ¿≈

˙enÎa ÌÈa¯Ó ‰ek‰««»»¿Àƒ¿«
,„·Ï נקלטו שלא הכוונה ואין ¿«

אור  זה שהיה משום רק בכלים

מועטים' ב'כלים להתלבש מכדי דתוהו ‡l‡רב Ìbהאורות ÌÈa¯Ó ∆»¿Àƒ«
˙eÎÈ‡a16È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙ‡a Ì‰ e‰˙c ˙B¯B‡‰L eÈÈ‰ , ¿≈«¿∆»¿…≈¿…∆«≈¿«¿≈

CB¯ÚŒÔÈ‡aL ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa הכלים וכל לגבי דתיקון האורות ולגבי ¿«¿≈»«¬≈∆¿≈¬
אצלם. לגמרי מופרך ההתלבשות ‰Ôewzעניין ÌÏBÚa Ìb ‰p‰c שבו ¿ƒ≈«¿»«ƒ

כן  הכלי האורות ערך לפי ומצומצמים בכלים eÈÓÎÁמלובשים e¯Ó‡»¿¬»≈
Ï"Ê17ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰È‰L ÔBL‡¯‰ ÌBia ‡¯·pL ¯B‡L «∆∆ƒ¿»«»ƒ∆»»»»»ƒ

È‡„k ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‡Ï ,BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ Ba ËÈaÓ«ƒƒ»»¿«…»»»»¿«
,Ba LnzL‰Ï ג לבוא והקדושֿברוךֿהוא לעתיד הזה האור את ‰eÈÈנז ¿ƒ¿«≈«¿
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ׁשהּוא  אּלא ּבכּמּות, ּברּבּוי ׁשהּוא הּכּונה ׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּובן
העֹולם  היה ׁשּלא הּפרּוׁש ׁשּזהּו לגמרי, אחרת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּות

ּבֹו להׁשּתּמׁש ׁשה'אֹורֹות 16ּכדאי ּבמּכלֿׁשּכן יּובן ּומּזה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּמעלת  היינּו ּבאיכּות, מרּבים הם ּדתהּו' ְְְְְֲִִֵֵֶַַַֹֻֻמרּבים
אּלא  העלּול, על העּלה ּכמעלת אינּה ּדתהּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹהאֹורֹות
העֹולמֹות, מן לגמרי ׁשּלמעלה לגמרי אחר ּבסּוג ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהם
רּבּוי  ּבחינת מאיר הּקרּבנֹות העלאת ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכיון
והחסרֹונֹות  הּפגמים ּכל מתמּלאים לכן ּדתהּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהאֹור

החטא. עלֿידי ְְֲֵֵֶַַַׁשּנעׂשּו

C‡ הּקרּבנֹות הע ׁשעלֿידי היֹות ּדעם הּוא, נין «ְְְְֱִִֵֶַַָָָָ
יׁש ּדתהּו האֹורֹות ּגם הרי ּדתהּו, האֹורֹות ְְְֲִִֵֵַַָָֹֹממׁשיכים
מרּבים  אֹורֹות ּדהּנה, להעֹולמֹות. ׁשּיכּות איזֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻלהם
ּבזה, זה ׁשּתלּוים ענינים ב' הם ּדתהּו מּועטים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹוכלים
ּדכלים  ּבהאֹורֹות, והּכלים ּבהּכלים ּתלּויים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָּדהאֹורֹות
נרּגׁש היה ׁשּלא ּבמעּוט, היּו ׁשהּכלים היינּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּועטים
המׁשיכּו ולכן ּברצֹוא, היה הּכלי ּכי ּכלי, ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהם
ּדהא  ּבכלי, מתיּׁשב ׁשּבלּתי אֹור היינּו מרּבים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֻאֹורֹות
הּכלי, על והאֹור האֹור על ּפעל ׁשהּכלי ּתליא, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָּבהא
אל  ׁשּיכּות להם יׁש ּדתהּו האֹורֹות ׁשּגם מּובן ְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומּזה
לא  ׁשהאֹורֹות ּכזה ּבאפן היא ׁשהּׁשּייכּות ואף ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכלים.
נעׂשה  האֹורֹות עלֿידי ואדרּבה ּבּכלים, ּבהתיּׁשבּות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהיּו
ׁשבירה  ׁשּנעׂשה ּגּופא מּזה מּכלֿמקֹום, ּבּכלים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשבירה
ולכן, הּכלים. עם ׁשּיכּות איזֹו להם ׁשּיׁש מּובן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּכלים,
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,ÌÏBÚ‰ Ï‡ CiL BÈ‡L ¯B‡ ‡e‰L העלם לשון הוא העולם כי ∆∆≈«»∆»»

הביט  הראשון אדם שבאמצעותו כך כדי עד גבול בלי הוא הזה והאור והסתר

סופו" ועד העולם enÎa˙"מסוף Èea¯a ‡e‰L ‰ek‰ ÔÈ‡L Ô·eÓe»∆≈««»»∆¿ƒ¿«
È¯Ó‚Ïבלבד, ˙¯Á‡ ˙e‰Ó ‡e‰L ‡l‡ באיכותו לחלוטין ושונה ∆»∆««∆∆¿«¿≈

כעת, לנו המוכר ∆∆e‰fLמהאור
ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‡lL Le¯t‰«≈∆…»»»»

Ba LnzL‰Ï È‡„k16, כי ¿«¿ƒ¿«≈
הנוכחית  במתכונתו העולם

להכיל  מסוגל לא מוגבל כעולם

הדברים  ואם מוגבל. בלתי אור

דתיקון, אורות לגבי גם אמורים

שהאיר  באור מדובר שהרי

הבריאה, לאחר הזה בעולם

ÔkLŒÏkÓa Ô·eÈ ‰fÓeƒ∆»¿ƒ»∆≈
«∆B¯B‡'‰L˙וקלֿוחומר 

ÌÈa¯Ó Ì‰ 'e‰˙c ÌÈa¯Ó¿Àƒ¿…≈¿Àƒ
מהות  הם אלא בכמות רק לא

לחלוטין  שונה אחרת,

˙ÏÚnL eÈÈ‰ ,˙eÎÈ‡a¿≈«¿∆«¬«
dÈ‡ e‰˙c ˙B¯B‡‰»¿…≈»

‰lÚ‰ ˙ÏÚÓkהסיבהÏÚ ¿«¬«»ƒ»«
ÏeÏÚ‰ כמבואר התוצאה, ∆»

דברים  שישנם וחסידות בקבלה

בדרך  היא והתהוותם שיצירתם

שקיימת  היינו ו'עלול' 'עילה'

והמקור  השורש שהיא סיבה

הוא  השכל ולמשל לתוצאה,

המידות, ל'הולדת' ועילה סיבה

כזו  התהוות בכל הוא וכלל

מהעלול  למעלה היא שהעילה

ביניהם  וערך יחס שיש וגם

מ'אין' 'יש' להתהוות (בשונה

לעומת  בערך שלא נעלה שה'אין'

העולמות  וכללות דתיקון האורות לגבי דתוהו האורות מעלת – ובעניננו ה'יש')

העלול על העילה למעלת דומה אינה והמוגבלים, Ì‰Lוהנבראים ‡l‡∆»∆≈
ÔÂÈÎÂ ,˙BÓÏBÚ‰ ÔÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ‚eÒa¿«≈¿«¿≈∆¿«¿»¿«¿≈ƒ»»¿≈»

˙Ba¯w‰ ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL לעולם העשייה מעולם למעלה, מלמטה ∆«¿≈«¬»««»¿»
לעיל, כמבואר הלאה, וכן e‰˙c,היצירה ¯B‡‰ Èea¯ ˙ÈÁa ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ«ƒ»¿…

Ïk ÌÈ‡lÓ˙Ó ÔÎÏÈ„ÈŒÏÚ eNÚpL ˙BB¯ÒÁ‰Â ÌÈÓ‚t‰ »≈ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿«∆¿∆«¬«¿≈
‡ËÁ‰ שנתלבשו כפי ומצוות תורה מצד ואפילו העולם גדרי שבתוך אף «≈¿

הקטע: שבתחילת השאלה חוזרת כן, ואם ופגם. חסרון אכן זה העולם בענייני

העלייה  מדוע מהעולם, שלמעלה לדרגה ההעלאה בגלל היא החטא כפרת אם

עד  עולה דקורבנא "רזא והרי מזה, למעלה ולא דאצילות מלכות עד רק היא

סוף"? אין

ÌÈÎÈLÓÓ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰ ÌÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ¡∆«¿≈«»¿»«¿ƒƒ
,e‰˙c ˙B¯B‡‰ אחרת מהות והם מהעולמות נעלים דתוהו האורות ואכן »¿…

סוף‰¯Èלחלוטין  e‰˙cסוף ˙B¯B‡‰ Ìbמעלתם כל Ì‰Ïעם LÈ ¬≈«»¿…≈»∆
˙BÓÏBÚ‰Ï ˙eÎiL BÊÈ‡.ומבאר שהולך ÌÈa¯Óכפי ˙B¯B‡ ,‰p‰c ≈«»¿»»¿ƒ≈¿Àƒ

,‰Êa ‰Ê ÌÈeÏzL ÌÈÈÚ '· Ì‰ e‰˙c ÌÈËÚeÓ ÌÈÏÎÂ,כאמור ¿≈ƒ»ƒ¿…≈ƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆»∆
מועטים" בכלים מרובים "אורות היא התוהו עולם של המהות הגדרת

למדים  אנו עצמה זו ומהגדרה

יחס  כן יש בתוהו גם סוף שסוף

האורות  בין כלשהו וקשר

כך  כדי עד «¿B¯B‡‰c˙והכלים
ÌÈÏk‰Â ÌÈÏk‰a ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ

,˙B¯B‡‰a הם האורות כלומר ¿»
הם  שהכלים בגלל "מרובים"

הם  והכלים "מועטים",

הם  שה"אורות" בגלל "מועטים"

ותוכן  הוא "מרובים". הענין

eÈÈ‰ ÌÈËÚeÓ ÌÈÏÎc¿≈ƒ»ƒ«¿
,ËeÚÓa eÈ‰ ÌÈÏk‰L∆«≈ƒ»¿ƒ
של  והתבטלות בהתמעטות

'כלים' בתור …∆lL‡מציאותם
˙ÈÁa Ì‰a Lb¯ ‰È‰»»ƒ¿»»∆¿ƒ«

,ÈÏk להגביל ולצמצם שנועד ¿ƒ
הכלי  להיפך, אלא האור את

האור  כלפי עצמו' את Èkƒ'מיעט
,‡Bˆ¯a ‰È‰ ÈÏk‰ ברצון «¿ƒ»»¿»

מציאותו להתעלות  מגדרי

באור  ‰eÎÈLÓולהיכלל ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿ƒ
ÌÈa¯Ó,הכלים ˙B¯B‡ כי ¿Àƒ

מגלים  מלמטה והעלאה הרצוא

מלמעלה  אור תוספת וממשיכים

אור  תוספת לגבי לעיל (כאמור

המידות העליונות,בז"א,

מלמטה  מהעלאה כתוצאה

מלכות) לבחינת עד למעלה

מרובים" ‡B¯ו"אורות eÈÈ‰«¿
,‡ÈÏz ‡‰a ‡‰c ,ÈÏÎa ·MÈ˙Ó ÈzÏaL בזה זה תלויים הדברים כי ∆ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿»¿»«¿»

¯B‡‰ ÏÚ ÏÚt ÈÏk‰L שאת וביתר בתוספת ויתגלה B‡‰Â¯שיומשך ∆«¿ƒ»««»¿»
‰ÈÏkפעל  ÏÚ,יגביל ולא "מועט" ‰‡B¯B˙שיהיה ÌbL Ô·eÓ ‰fÓe ««¿ƒƒ∆»∆«»

ÌÈÏk‰ Ï‡ ˙eÎiL Ì‰Ï LÈ e‰˙c הכלים על השפעה לאורות יש ולכן ¿…≈»∆«»∆«≈ƒ
האורות. על השפעה יש ולכלים

eÈ‰ ‡Ï ˙B¯B‡‰L ‰Êk ÔÙ‡a ‡È‰ ˙eÎÈiM‰L Û‡Â¿«∆««»ƒ¿…∆»∆∆»…»
,ÌÈÏka ˙e·MÈ˙‰a שייכות זו מסויים במובן שלפחות לומר ואפשר ¿ƒ¿«¿«≈ƒ

זו  לא אבל הכלים על השפעה יש לאורות אמנם כי שלילית משמעות בעלת

בפנימיות  בהם נקלטו לא והאורות האורות את הכילו לא שהכלים בלבד

ÌÈÏka,ו'בהתיישבות' ‰¯È·L ‰NÚ ˙B¯B‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿≈»«¬∆¿ƒ»«≈ƒ
כל  את איבדו הכלים Ùeb‡מציאותם ולמעשה ‰fÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆»
ÌÈÏka ‰¯È·L ‰NÚpL,האורות ‡BÊÈבגלל Ì‰Ï LiL Ô·eÓ ∆«¬∆¿ƒ»«≈ƒ»∆≈»∆≈

.ÌÈÏk‰ ÌÚ ˙eÎiL«»ƒ«≈ƒ
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אֹור  המׁשכת אינּה הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָההמׁשכה
האֹור  נמׁש הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשעלֿידי ּדאף ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָחדׁש,
ׁשהאֹורֹות  לפי חדׁש, אֹור זה אין מּכלֿמקֹום ְְִִֵֶֶָָָָָֹּדתהּו,
יׁש ותּקּון ּתהּו ּדהּנה הּתּקּון. אל ׁשּיכּות להם יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּדתהּו
הּתּקּון, ּבׁשביל הּוא ּתהּו ׁשהרי לזה, זה ׁשּיכּות ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלהם

לבנֹות 18ּכּמאמר  עלֿמנת וסֹותר לסּתר, עלֿמנת ,19ּבֹונה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
ואף  הּתּקּון, ּבׁשביל הּוא הּתהּו ּוׁשבירת ּדבנין ְְְְְְִִִִִַַַַַַֹהיינּו
היתה  הּׁשבירה ׁשהרי ּדתהּו, ּבּכלים הּוא זֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּדׁשּיכּות
נסּתּלק  האֹור אבל הּתּקּון, נעׂשה ׁשּמהם ּדתהּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּכלים
להם  יׁש ּדתהּו ׁשהּכלים להיֹות מּכלֿמקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלמעלה,
לּכלים  ׁשּיכּות לֹו יׁש ּדתהּו והאֹור הּתּקּון, אל ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּיכּות
עם  ּדתהּו להאֹורֹות ׁשּיכּות יׁש הרי ּכן אם ּכּנ"ל, ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹּדתהּו
המׁשכת  אינם ּדתהּו האֹורֹות הּנה ולכן ּדתּקּון, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהּכלים
לעֹולמֹות, הּׁשּיכת ההארה ּבבחינת הם אּלא חדׁש, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹור

ּדאצילּות. מלכּות ּבחינת היא ְְְֲִִִֶַַַָָׁשּכללּותּה

ÌÓ‡ ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת הּוא אדם אכילת »¿»ְְְֲִֶַַַַָָָָָָ
אנּפין,מהעֹול  זעיר ּבחינת הּוא אדם ּדהּנה, מֹות. ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּכתּוב  אדם,20ּכמֹו ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
הּוא  זעירֿאנּפין ּובחינת זעירֿאנּפין, ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַׁשהּוא
אֹור' ּב'תֹורה רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו האיןֿסֹוף, עֹולמֹות ְְְִֵֵֶַַַָָָָּבכלל
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מהתיקון, ונתרחק נתעלה דתוהו האור התהליך של ובסופו למעלה ונסתלקו

- המענה בא כך על ותיקון, תוהו בין הערך וריחוק גדול הבדל יש כן ואם

e‰˙c ÌÈÏk‰L ˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ התיקון בשביל LÈש'נשברו' ƒ»»ƒ¿∆«≈ƒ¿…≈
,Ôewz‰ Ï‡ ˙eÎiL Ì‰Ï התיקון ונוצר נעשה מהם e‰˙cכי ¯B‡‰Â »∆«»∆«ƒ¿»¿…

,Ï"pk e‰˙c ÌÈÏkÏ ˙eÎiL BÏ LÈ כמה עד לעיל האורות כמבואר ≈«»«≈ƒ¿…««
על  משפיעים והכלים הכלים על ‰¯Èהאורות משפיעים Ôk Ì‡ של בסופו ƒ≈¬≈

Ôew˙c,דבר  ÌÈÏk‰ ÌÚ e‰˙c ˙B¯B‡‰Ï ˙eÎiL LÈ זו שאין אף ≈«»¿»¿…ƒ«≈ƒ¿ƒ
התיקון  עם דתוהו הכלים של השייכות כמו וישירה גלוייה כך כל שייכות

e‰˙c ˙B¯B‡‰ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈»¿…
,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÌÈ‡≈»«¿»«»»
הקרבת  ידי על רק שנפעל

מזבח" "אכילת – הקרבנות

‰¯‡‰‰ ˙ÈÁ·a Ì‰ ‡l‡∆»≈ƒ¿ƒ««∆»»
˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiM‰««∆∆»»
עניינה  מעצם מלכתחילה,

‰È‡ומהותה, d˙eÏÏkL∆¿»»ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿«¬ƒ
האור  שדרכה הבחינה שהיא

מלמעלה  ונמשך יורד האלוקי

ונבראים  עולמות לברוא למטה

מוגבלים.

מזבח' 'אכילת עניין לסיכום,

פועל  אכן הקרבנות שבעבודת

מלמטה  הבהמה של העלאה

שלה  הרוחנית והחיות למעלה,

אבל  עליונים, לעולמות מתעלה

עד  היא שהעלייה פי על אף

בעולם  החיות ומקור לשורש

של  המשכה ישנה וכן התוהו,

למטה, מלמעלה דתוהו האורות

עד  רק היא ההעלאה סוף סוף

שבאצילות, המלכות ספירת

וממשיכה  שמשפיעה בחינה

ונבראים  לעולמות חיות

השייכת  הארה התיקון, לעולם השייכים אורות של היא וההמשכה מוגבלים,

בהרחבה). לעיל (כמבואר מהעולמות למעלה ולא לעולמות

Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ ÌÓ‡ ידי על הקרבנות אכילת היינו הקרבנות, שבעבודת »¿»¬ƒ«»»
לעיל  כנזכר ÏÚÓlL‰הכוהנים, L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«»»∆¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰Ó.ומבאר שהולך כפי , ≈»»
Ì„‡ ,‰p‰c,באלוקות הרוחנית, ‡ÔÈt,במשמעותו ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ ¿ƒ≈»»¿ƒ«¿≈«¿ƒ

האצילות  שבעולם העליונות למידות הכוונה כלל ובדרך זעירות. פנים מילולית:

'קטנות') בבחינת הוא שבמידות האור המוחין, שבבחינת האלוקי לאור (שביחס

·e˙kL BÓk20‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ העליונה eÓc˙שבמרכבה ¿∆»¿«¿«ƒ≈¿
Ê ˙ÈÁa ‡e‰L ,Ì„‡ ‰‡¯ÓkÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·e ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚ ¿«¿≈»»∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

לעולמות  להשפיע הוא עניינה שכל המלכות ממידת (בשונה העליונות המידות

מוגבלים) kL˙·ונבראים BÓk ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰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

81

82

83

84



יי b"iyz'd ,oeygÎxn s"k ,`xie zyxt zay

אֹור  המׁשכת אינּה הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָההמׁשכה
האֹור  נמׁש הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשעלֿידי ּדאף ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָחדׁש,
ׁשהאֹורֹות  לפי חדׁש, אֹור זה אין מּכלֿמקֹום ְְִִֵֶֶָָָָָֹּדתהּו,
יׁש ותּקּון ּתהּו ּדהּנה הּתּקּון. אל ׁשּיכּות להם יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּדתהּו
הּתּקּון, ּבׁשביל הּוא ּתהּו ׁשהרי לזה, זה ׁשּיכּות ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלהם

לבנֹות 18ּכּמאמר  עלֿמנת וסֹותר לסּתר, עלֿמנת ,19ּבֹונה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
ואף  הּתּקּון, ּבׁשביל הּוא הּתהּו ּוׁשבירת ּדבנין ְְְְְְִִִִִַַַַַַֹהיינּו
היתה  הּׁשבירה ׁשהרי ּדתהּו, ּבּכלים הּוא זֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּדׁשּיכּות
נסּתּלק  האֹור אבל הּתּקּון, נעׂשה ׁשּמהם ּדתהּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּכלים
להם  יׁש ּדתהּו ׁשהּכלים להיֹות מּכלֿמקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלמעלה,
לּכלים  ׁשּיכּות לֹו יׁש ּדתהּו והאֹור הּתּקּון, אל ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּיכּות
עם  ּדתהּו להאֹורֹות ׁשּיכּות יׁש הרי ּכן אם ּכּנ"ל, ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹּדתהּו
המׁשכת  אינם ּדתהּו האֹורֹות הּנה ולכן ּדתּקּון, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהּכלים
לעֹולמֹות, הּׁשּיכת ההארה ּבבחינת הם אּלא חדׁש, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹור

ּדאצילּות. מלכּות ּבחינת היא ְְְֲִִִֶַַַָָׁשּכללּותּה

ÌÓ‡ ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת הּוא אדם אכילת »¿»ְְְֲִֶַַַַָָָָָָ
אנּפין,מהעֹול  זעיר ּבחינת הּוא אדם ּדהּנה, מֹות. ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּכתּוב  אדם,20ּכמֹו ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
הּוא  זעירֿאנּפין ּובחינת זעירֿאנּפין, ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַׁשהּוא
אֹור' ּב'תֹורה רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו האיןֿסֹוף, עֹולמֹות ְְְִֵֵֶַַַָָָָּבכלל
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על  משפיעים והכלים הכלים על ‰¯Èהאורות משפיעים Ôk Ì‡ של בסופו ƒ≈¬≈

Ôew˙c,דבר  ÌÈÏk‰ ÌÚ e‰˙c ˙B¯B‡‰Ï ˙eÎiL LÈ זו שאין אף ≈«»¿»¿…ƒ«≈ƒ¿ƒ
התיקון  עם דתוהו הכלים של השייכות כמו וישירה גלוייה כך כל שייכות

e‰˙c ˙B¯B‡‰ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈»¿…
,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÌÈ‡≈»«¿»«»»
הקרבת  ידי על רק שנפעל

מזבח" "אכילת – הקרבנות

‰¯‡‰‰ ˙ÈÁ·a Ì‰ ‡l‡∆»≈ƒ¿ƒ««∆»»
˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiM‰««∆∆»»
עניינה  מעצם מלכתחילה,

‰È‡ומהותה, d˙eÏÏkL∆¿»»ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿«¬ƒ
האור  שדרכה הבחינה שהיא

מלמעלה  ונמשך יורד האלוקי

ונבראים  עולמות לברוא למטה

מוגבלים.

מזבח' 'אכילת עניין לסיכום,

פועל  אכן הקרבנות שבעבודת

מלמטה  הבהמה של העלאה

שלה  הרוחנית והחיות למעלה,

אבל  עליונים, לעולמות מתעלה

עד  היא שהעלייה פי על אף

בעולם  החיות ומקור לשורש

של  המשכה ישנה וכן התוהו,

למטה, מלמעלה דתוהו האורות

עד  רק היא ההעלאה סוף סוף

שבאצילות, המלכות ספירת

וממשיכה  שמשפיעה בחינה

ונבראים  לעולמות חיות

השייכת  הארה התיקון, לעולם השייכים אורות של היא וההמשכה מוגבלים,

בהרחבה). לעיל (כמבואר מהעולמות למעלה ולא לעולמות

Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ ÌÓ‡ ידי על הקרבנות אכילת היינו הקרבנות, שבעבודת »¿»¬ƒ«»»
לעיל  כנזכר ÏÚÓlL‰הכוהנים, L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«»»∆¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰Ó.ומבאר שהולך כפי , ≈»»
Ì„‡ ,‰p‰c,באלוקות הרוחנית, ‡ÔÈt,במשמעותו ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ ¿ƒ≈»»¿ƒ«¿≈«¿ƒ

האצילות  שבעולם העליונות למידות הכוונה כלל ובדרך זעירות. פנים מילולית:

'קטנות') בבחינת הוא שבמידות האור המוחין, שבבחינת האלוקי לאור (שביחס

·e˙kL BÓk20‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ העליונה eÓc˙שבמרכבה ¿∆»¿«¿«ƒ≈¿
Ê ˙ÈÁa ‡e‰L ,Ì„‡ ‰‡¯ÓkÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·e ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚ ¿«¿≈»»∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

לעולמות  להשפיע הוא עניינה שכל המלכות ממידת (בשונה העליונות המידות

מוגבלים) kL˙·ונבראים BÓk ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈¿∆»«
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ּתרּומה  ּפסּוק 21ּפרׁשת מּזה 22על מּקצה אחד ּכרּוב ְְִִֶֶַַָָָָָָָ
הּוא  הא' קצה קצוֹות, ב' ׁשהם מּזה, מּקצה אחד ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּוכרּוב
וקצה  מלכּות, ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבּנבראים עליֹונה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבחינה
 ֿ האין עֹולמֹות סֹוף ׁשה ּוא זעירֿאנּפין ּבחינת הּוא  ְְְִִֵֵֶַַַָָהּב'
מּכלֿמקֹום, האיןֿסֹוף, מדרגֹות סֹוף היֹותֹו ּדעם ְְֱִִֵֵַָָָסֹוף,
ּבזה  להיֹות צרי ּומּכלֿמקֹום הּמאציל. ּבכלל ְְֲִִִִִֶַַַָָָָהּוא
חּיּות  ׁשּנתוּסף אדם אכילת ענין ׁשּזהּו אֹור, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהמׁשכת
האיןֿסֹוף, עֹולמֹות ּבכלל היֹותֹו ׁשעם לפי ְְֱִִִֵֶַָָָָָּבאדם,
ׁשהּוא  היינּו האיןֿסֹוף, עֹולמֹות סֹוף להיֹותֹו ְְִִֵֶַָָָָמּכלֿמקֹום
ּתֹופס  ׁשאינֹו לבד הארה הּוא ּכן אם וסֹוף, ּתחּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבגדר
 ֿ זעיר ּבבחינת ההמׁשכה להיֹות ּוצריכה ּכלל, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָמקֹום
אכילת  עלֿידי מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור מּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאנּפין
היא  אדם אכילת ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה והינּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכהנים.
זֹו ּדלא מהעֹולמֹות, לגמרי ׁשּלמעלה חדׁש אֹור ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֹהמׁשכת
אֹור  ׁשהּוא אּלא העלּול, על העּלה ּכמעלת ׁשאינֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבלבד

לגמרי. מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה ְְְְֵֵֶַַָָָָָחדׁש

ּדאכילת p‰Â‰ה) הענינים ב' היּו הּבית ׁשּבזמן ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
יׁש עכׁשו ּגם כן ּכמֹו ּכהנים, ואכילת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָֹמזּבח
ּדגמת  ׁשהם ׁשּבת, ואכילת חל אכילת אכילֹות, ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֻב'
ׁשעליה  חל, ּדאכילת ּכהנים. ואכילת מזּבח ְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹאכילת

ענין23נאמר  הּוא ּתחסר, רׁשעים והּוא ּובטן הּברּורים, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
נאמר  ׁשעליה ׁשּבת, ואכילת מזּבח. אכילת צּדיק 23ּכענין ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

והּוא  חדׁש, אֹור המׁשכת ענין הּוא נפׁשֹו, לׂשבע ְְְְְִֵַַַַַָָָֹאֹוכל
ּדחל  האכילה ּדהּנה הּוא, והענין ּכהנים. אכילת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָֹֹּכענין
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ב.21) יט.22)פא, כה, כה.23)תרומה יג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Óe¯z ˙L¯t '¯B‡ ‰¯B˙'a ea¯21˜eÒt ÏÚ22„Á‡ ·e¯k «≈¿»»»«¿»«»¿∆»

,˙BÂˆ˜ '· Ì‰L ,‰fÓ ‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯Îe ‰fÓ ‰ˆwÓ היינו ƒ»»ƒ∆¿∆»ƒ»»ƒ∆∆≈¿»
קצוות  שני של חיבור יש במשכן שהיו הכרובים של הפנימי הרוחני שבעניין

˙ÈÁa ‡e‰L ÌÈ‡¯·paL ‰BÈÏÚ ‰ÈÁa ‡e‰ '‡‰ ‰ˆ»̃∆»¿ƒ»∆¿»∆«ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«
˙eÎÏÓ,האצילות שבעולם «¿

˙ÈÁa ‡e‰ 'a‰ ‰ˆ˜Â¿»∆«¿ƒ«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ המידות ¿≈«¿ƒ

ÛBÒהעליונות  ‡e‰L∆
ÌÚc ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ»»≈¿ƒ
˙B‚¯„Ó ÛBÒ B˙BÈ‰¡«¿≈

,ÛBÒŒÔÈ‡‰ הכי והדרגה »≈
שבהם  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,תחתונה

ÏÈˆ‡n‰ ÏÏÎa ‡e‰ הבורא ƒ¿«««¬ƒ
האצילות  עולם בריאת (שלגבי

להורות  כדי 'מאציל' נקרא

לגמרי  בטל האצילות שעולם

הרגשה  שום בו ואין לאלוקות

בספר  וככתוב ומציאות, 'יש' של

הוא  האצילות שעולם התניא

ממש"). "אלוקות

ÌB˜ÓŒÏkÓe שבחינת למרות ƒ»»
'אדם' בחינת שהיא אנפין' 'זעיר

ל'נבראים' ולא סוף' ל'אין שייכת

˙ÎLÓ‰ ‰Êa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»∆«¿»«
,¯B‡ עליונים אורות ותוספת

אלו  בבחינות שיש ממה יותר

עצמם ÔÈÚמצד e‰fL∆∆ƒ¿«
ÛqÂ˙pL Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»∆ƒ¿«≈

,Ì„‡a ˙eiÁ שבאדם כשם «»»»
כך  חיות, מוסיף האוכל הגשמי,

ה'אכילה' העליון באדם כביכול

הקרבנות  עבודת ידי (שעל

חיות  תוספת פועלת למטה)

אור ‰‡ÛBÒŒÔÈ,ותוספת ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa B˙BÈ‰ ÌÚL ÈÙÏ ולכאורה ¿ƒ∆ƒ¡ƒ¿«»»≈
עילוי  ותוספת אור לתוספת זקוק ואינו הגבלה ללא וחיות אור בו יש

ÛBÒ B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ וסיוםÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ,ÛBÒŒÔ הכי והדרגה ƒ»»ƒ¿»»≈
סוף שבאין ÛBÒÂ,תחתונה ‰lÁz ¯„‚a ‡e‰L eÈÈ‰ של שילוב «¿∆¿∆∆¿ƒ»¿

מאיןֿסוף שלמטה מה עם איןֿסוף של חיבור היינו ו"סוף" Ôk"תחילה" Ì‡ƒ≈
,ÏÏk ÌB˜Ó ÒÙBz BÈ‡L „·Ï ‰¯‡‰ ‡e‰ חיות לו וחסרה ∆»»¿«∆≈≈»¿»

משלו  ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊו'מציאות' ˙ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆe¿ƒ»ƒ¿««¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓ,לגמרי˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚ ƒ¿ƒ«»∆¿«¿»≈»«¿≈¬ƒ«

ÌÈ‰k.למטהÌ„‡ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L eÈ‰Â אכילת …¬ƒ¿«¿∆««¿»»∆«¿≈¬ƒ«»»
כביכול, העליון, באדם וחיות אור תוספת שגורמת למטה È‰ƒ‡הכוהנים

BÊ ‡Ïc ,˙BÓÏBÚ‰Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»∆¿«¿»¿«¿≈≈»»¿…
‰lÚ‰ ˙ÏÚÓk BÈ‡L „·Ïa והמקור ‰ÏeÏÚהסיבה ÏÚ,התוצאה ƒ¿«∆≈¿«¬«»ƒ»«∆»

העילה  בין שהיחס כיוון דתוהו) האורות מעלת (לעניין לעיל כמבואר אשר

הערך  בריחוק כלֿכך איננה העלול על העילה מעלת הרי קרוב, הוא והעלול

'יש' בדרך מהתהוות (בשונה

בין  ודמיון ערך כל שאין מ'אין'

היא  ה'אין' ומעלת ל'אין', ה'יש'

שיעור) e‰L‡לאין ‡l‡∆»∆
על  העליון' ב'אדם שנוסף האור

הוא אדם' 'אכילת ‡B¯ידי
‰ÏÚÓlL L„Á»»∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó בשונה ≈»»¿«¿≈
'אכילת  עלֿידי שנמשך מהאור

חדש, אור שאיננו מזבח'

לעיל. כמבואר

ÔÓÊaL ÌLk ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰ ˙Èa‰ הקרבנות בעבודת ««ƒ»

המקדש  ‰ÌÈÈÚבבית '·»ƒ¿»ƒ
˙ÏÈÎ‡Â ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡c«¬ƒ«ƒ¿≈««¬ƒ«
ÂLÎÚ Ìb ÔÎ BÓk ,ÌÈ‰k…¬ƒ¿≈««¿»

הגלות  ‡BÏÈÎ˙,בזמן '· LÈ≈¬ƒ
שונים  רוחניים עניינים שני היינו

אכילה עלֿידי »ÏÈÎ‡¬ƒ˙הנפעלים
Ì‰L ,˙aL ˙ÏÈÎ‡Â ÏÁ…«¬ƒ««»∆≈
ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙Ó‚cÀ¿«¬ƒ«ƒ¿≈«

‡ÂÌÈ‰k ˙ÏÈÎ אחת שלכל «¬ƒ«…¬ƒ
שונה. רוחנית פעולה יש מהן

‰ÈÏÚL ,ÏÁ ˙ÏÈÎ‡c«¬ƒ«…∆»∆»
¯Ó‡23ÌÈÚL¯ ÔË·e ∆¡«∆∆¿»ƒ

,¯ÒÁz עם עסק שיש כלומר ∆¿«
רצויים  בלתי ÔÈÚדברים ‡e‰ƒ¿«

,ÌÈ¯e¯a‰ גשמי מזון אכילת «≈ƒ
(כי  ורע טוב תערובת בו שיש

בספר  כמבואר ורע, טוב תערובת בה שיש נוגה' מ'קליפת היא שלו החיות

את  ומעלה מהרע הטוב את ומפריד 'בירור' של פעולה עושה והאדם התניא)

לקדושה  ÁaÊÓהטוב ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚk ‡e‰Â את ומעלה מבררת היא שאף ¿¿ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿≈«
לעיל. כמבואר לקדושה, Ó‡¯הקרבנות ‰ÈÏÚL ,˙aL ˙ÏÈÎ‡Â23 «¬ƒ««»∆»∆»∆¡«

פסוק BLÙ,באותו Ú·NÏ ÏÎB‡ ˜Ècˆ חיובי עניין כולה שכל אכילה «ƒ≈¿…««¿
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰והתגלותL„Á ¯B‡ אור ותוספת למטה מלמעלה ƒ¿««¿»«»»

עצמה, ÌÈ‰k.בקדושה ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚk ‡e‰Â¿¿ƒ¿«¬ƒ«…¬ƒ
לאכילת  מזבח') ל'אכילת (הדומה חול אכילת בין ההבדל את ומפרט ומוסיף

אדם'): ל'אכילת (הדומה שבת

,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ÏÁc ‰ÏÈÎ‡‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¬ƒ»¿…ƒ¿«¬««≈ƒ
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הרע, מן הּטֹוב את לברר הּברּורים, עבֹודת ענין ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּוא
ּבּזהר  ׁשהּמאכל 24ּכדאיתא ליכֹול, חרּבא אּפּום נהמא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

והאדם  רע, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש נגּה מּקלּפת הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּגׁשמי
את  להֹוריד הּמאכל יכֹול ולכן למאכל, נמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבטבעֹו
ׁשּלא  ּבעצמֹו לפעל ׁשּצרי הּמלחמה, ענין וזהּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאדם,
ׁשהּוא  זאת, עֹוד אּלא אֹותֹו, יֹוריד לא ׁשהּמאכל ּבלבד ְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹזֹו
זה  ּברּור והּנה, לקדּׁשה. אֹותֹו ויעלה הּמאכל את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיברר
ּדלהיֹות  ּדוקא, האלקית נפׁש התּגּלּות עלֿידי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנעׂשה
מּצד  ּומּכלֿׁשּכן הּבהמית נפׁשֹו מּצד מּטבעֹו, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהאדם
זֹו ׁשּלא אפׁשר זה ּומּׁשּום הּגׁשמי, לּדבר נמׁש ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּגּופֹו,
ׁשהּמאכל  אּדרּבה אּלא ּבּמאכל, ּברּור יפעל ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבלבד
נפׁש התּגּלּות עלֿידי הּוא הּברּור הּנה לכן אֹותֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיֹוריד
ּכמֹו הּתפּלה קדם לאכל אסּור ולכן ּדוקא. ְְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהאלקית

ז"ל 25ׁשּכתּוב  חכמינּו ודרׁשּו הּדם, על תאכלּו לא 26לא ְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹֹ
עלֿידי  ּדוקא ּכי ּדמכם, על ׁשּתתּפּללּו קדם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹתאכלּו
התּגּלּות  ּבעצמֹו ּפֹועל ׁשעלֿידּה הּתפּלה עבֹודת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָהקּדמת

האלקית  והינּו,27נפׁש הּברּורים. עבֹודת להיֹות יכֹולה , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
היא  ׁשהעבֹודה ּכיון הּנה הּתפּלה, עבֹודת הקּדמת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבלא
ה'ּלעּומתֿזה' ׁשּגם הּוא הּמלחמה וענין מלחמה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבדר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו איֿאפׁשר 28מתּגּבר, יאמץ, מלאם ּולאֹום  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּׁשּפֹועל  הּתפּלה הקּדמת עלֿידי ודוקא הּברּור, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ּבכחֹו עלֿידיֿזה הּנה האלקית, נפׁש התּגּלּות ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבעצמֹו
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הרע, מן הּטֹוב את לברר הּברּורים, עבֹודת ענין ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּוא
ּבּזהר  ׁשהּמאכל 24ּכדאיתא ליכֹול, חרּבא אּפּום נהמא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

והאדם  רע, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש נגּה מּקלּפת הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּגׁשמי
את  להֹוריד הּמאכל יכֹול ולכן למאכל, נמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבטבעֹו
ׁשּלא  ּבעצמֹו לפעל ׁשּצרי הּמלחמה, ענין וזהּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאדם,
ׁשהּוא  זאת, עֹוד אּלא אֹותֹו, יֹוריד לא ׁשהּמאכל ּבלבד ְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹזֹו
זה  ּברּור והּנה, לקדּׁשה. אֹותֹו ויעלה הּמאכל את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיברר
ּדלהיֹות  ּדוקא, האלקית נפׁש התּגּלּות עלֿידי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנעׂשה
מּצד  ּומּכלֿׁשּכן הּבהמית נפׁשֹו מּצד מּטבעֹו, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהאדם
זֹו ׁשּלא אפׁשר זה ּומּׁשּום הּגׁשמי, לּדבר נמׁש ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּגּופֹו,
ׁשהּמאכל  אּדרּבה אּלא ּבּמאכל, ּברּור יפעל ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבלבד
נפׁש התּגּלּות עלֿידי הּוא הּברּור הּנה לכן אֹותֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיֹוריד
ּכמֹו הּתפּלה קדם לאכל אסּור ולכן ּדוקא. ְְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהאלקית

ז"ל 25ׁשּכתּוב  חכמינּו ודרׁשּו הּדם, על תאכלּו לא 26לא ְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹֹ
עלֿידי  ּדוקא ּכי ּדמכם, על ׁשּתתּפּללּו קדם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹתאכלּו
התּגּלּות  ּבעצמֹו ּפֹועל ׁשעלֿידּה הּתפּלה עבֹודת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָהקּדמת

האלקית  והינּו,27נפׁש הּברּורים. עבֹודת להיֹות יכֹולה , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
היא  ׁשהעבֹודה ּכיון הּנה הּתפּלה, עבֹודת הקּדמת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבלא
ה'ּלעּומתֿזה' ׁשּגם הּוא הּמלחמה וענין מלחמה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבדר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו איֿאפׁשר 28מתּגּבר, יאמץ, מלאם ּולאֹום  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּׁשּפֹועל  הּתפּלה הקּדמת עלֿידי ודוקא הּברּור, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ּבכחֹו עלֿידיֿזה הּנה האלקית, נפׁש התּגּלּות ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבעצמֹו
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ב.24) קפח, כו.25)ח"ג יט, סע"ב.26)קדושים יו"ד, ח"ב 27)ברכות פרשיות הזקן אדמו"ר מאמרי ד. עט, פינחס לקו"ת ראה

א. תתרכ, ו) (כרך בראשית אוה"ת תשנו. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. שב ע' הקצרים אדה"ז מאמרי תשמז. ע'

וש"נ. .85 ע' תרפ"ט ב.28)סה"מ יא, צו לקו"ת א. רלו, זח"ב א. ו, מגילה ב. מב, פסחים שם. פרש"י וראה כג. כה, תולדות

סע"ד. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰fa ‡˙È‡„k ,Ú¯‰ ÔÓ ·Bh‰ ˙‡ ¯¯·Ï24אכילה כל Ó‰‡לגבי ¿»≈∆«ƒ»«ƒ¿ƒ»«…««¬»

,ÏBÎÈÏ ‡a¯Á Ìet‡ כי למלחמה ודומה חרב' 'לפי היא לחם שאכילת ««¿»≈
הגשמיות עם מגע באמצעות היא הבירורים' ‰ÈÓLb'עבודת ÏÎ‡n‰L∆««¬»««¿ƒ

CLÓ BÚ·Ëa Ì„‡‰Â ,Ú¯ ˙·¯Úz Ba LiL d‚ ˙tÏwÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«…«∆≈«¬…∆«¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»
,ÏÎ‡ÓÏ לאכול ומתאווה ««¬»

ÏBÎÈ ÔÎÏÂעלולÏÎ‡n‰ ¿»≈»««¬»
,Ì„‡‰ ˙‡ „È¯B‰Ï למצב ¿ƒ∆»»»

התניא  בספר כמבואר נחות רוחני

בזוללי  שהוא "מי אשר ז) (פרק

תאוות  למלאת יין וסובאי בשר

ונפשו  ֿ גופו על הנה הבהמית...

והיין  הבשר חיות יורד זה ידי

ברע  שעה לפי ונכלל שבקרבו

הטמאות  קליפות שבשלוש גמור

ומרכבה  לבוש להן נעשה וגופו

האדם  ישוב אשר עד שעה, לפי

ולתורתו" ה' לעבודת ויחזור

‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««ƒ¿»»
האכילה,הרוחנית  בעת שנדרשת

CÈ¯vL האדםÏÚÙÏ ∆»ƒƒ¿…
„·Ïa BÊ ‡lL BÓˆÚa¿«¿∆…ƒ¿«
B˙B‡ „È¯BÈ ‡Ï ÏÎ‡n‰L∆««¬»…ƒ

כך מדרגתו  כדי  עד הרוחנית

לקליפות  "לבוש" שיהיה

Ê‡˙,הטמאות, „BÚ ‡l‡∆»…
ÏÎ‡n‰ ˙‡ ¯¯·È ‡e‰L∆¿»≈∆««¬»

.‰M„˜Ï B˙B‡ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆ƒ¿À»
‰Ê ¯e¯a ,‰p‰Â הטוב של ¿ƒ≈≈∆

הגשמי  במזון והעלאתו המעורב

È„ÈŒÏÚלקדושה  ‰NÚ«¬∆«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙elb˙‰ƒ¿«∆∆»¡…ƒ

,‡˜Âc שבאדם האלוקית הנפש של הארה בכוח Ì„‡‰Lרק ˙BÈ‰Ïc «¿»¿ƒ¿∆»»»
˙ÈÓ‰a‰ BLÙ „vÓ ,BÚ·hÓ לבהמה בדומה גשמיות תאוות לה שיש ƒƒ¿ƒ««¿««¬ƒ

,BÙeb „vÓ ÔkLŒÏkÓe מציאות אלא רוחניתֿנפשית מהות גשמית שאינו ƒ»∆≈ƒ«
¯LÙ‡ ‰Ê ÌeMÓe ,ÈÓLb‰ ¯·cÏ CLÓ אוכל ייתכן האדם שכאשר ƒ¿»«»»««¿ƒƒ∆∆¿»

גשמי  ‡l‡מזון ,ÏÎ‡na ¯e¯a ÏÚÙÈ ‡lL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆…ƒ¿«≈««¬»∆»
,B˙B‡ „È¯BÈ ÏÎ‡n‰L ‰a¯c‡ שאכילה התניא מספר לעיל כמובא «¿«»∆««¬»ƒ

ירוד  רוחני למצב האדם את מורידה תאוותו את למלא כוונה מתוך ושתייה

˙elb˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¯e¯a‰ ‰p‰ ÔÎÏ מתוך ‰‡È˜Ï˙אור LÙ »≈ƒ≈«≈«¿≈ƒ¿«∆∆»¡…ƒ
ÔÎÏÂ .‡˜Âc התגלות בכוח נפעל הגשמי המזון שבירור הנשמה,כיוון של «¿»¿»≈

האלוקית, e˙kL·הנפש BÓk ‰lÙz‰ Ì„˜ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡25‡Ï »∆¡……∆«¿ƒ»¿∆»…
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯„Â ,Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙26Ì„˜ eÏÎ‡˙ ‡Ï …¿««»¿»¿¬»≈«……¿…∆

˙„B·Ú ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èk ,ÌÎÓc ÏÚ eÏlt˙zL∆ƒ¿«¿«ƒ¿∆ƒ«¿»«¿≈«¿»«¬«
‰lÙz‰ האדם פנימית כאשר נפשית רוחנית עבודה מתוך כנדרש מתפלל «¿ƒ»

לאלוקות  להתקרב ומתעורר

הקדושֿברוךֿהוא  עם ולהתחבר

בו  ÏÚBtולדבוק d„ÈŒÏÚL∆«»»≈
LÙ ˙elb˙‰ BÓˆÚa¿«¿ƒ¿«∆∆

˙È˜Ï‡‰27˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ , »¡…ƒ¿»ƒ¿
באכילה  מכן, אוכל לאחר שהוא

הנשמה  התעוררות לאחר

התפילה באמצעות  עבודת

ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú והעלאת ¬««≈ƒ
לקדושה. ¿»¿eÈ‰Â,המזון

˙„B·Ú ˙Óc˜‰ ‡ÏaL∆¿…«¿»«¬«
,‰lÙz‰ את לפעול ניתן לא «¿ƒ»

וטעם  הגשמי. המזון בירור

B·Ú‰L„‰הדבר, ÔÂÈk ‰p‰ƒ≈≈»∆»¬»
הרע  מן הטוב בירור È‰ƒ‡של

ÔÈÚÂ ,‰ÓÁÏÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿«
ÌbL ‡e‰ ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆«

'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰,שכנגד הצד «¿«∆
והסטראֿאחרא  הקליפות היינו

בלשון  זה" "לעומת (הנקרא

עשה  זה לעומת זה "את הפסוק

לגבי ab˙Ó¯האלוקים") יותר ƒ¿«≈
כלל, בדרך ¿BÓkפעולתו

·e˙kL28 יעקב לגבי בתורה ∆»
ıÓ‡È,ועשו  Ì‡ÏÓ ÌB‡Ïe¿ƒ¿…∆¡»

רבנו  משתמש התניא ובספר

המלחמה  לגבי זה בדימוי הזקן

האלוקית  לנפש אחד מצד הבהמית הנפש בין באדם שקיים הרוחני והמאבק

נקרא  הגוף כי  יאמץ מלאום ולאום כתיב "הנה ט: בפרק לשונו (וזה שני מצד

לכבשה  רוצה אחד שכל אחת עיר על נלחמים מלכים ששני וכמו קטנה עיר

האלוקית  הנפשות שתי כך כרצונו... יושביה להנהיג דהיינו עליה ולמלוך

אבריו...) וכל הגוף על זו עם זו נלחמות שמהקליפה הבהמית והחיונית

,¯e¯a‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ יכול וכאשר לא האדם מתגבר, זה' ה'לעומת ƒ∆¿»ƒ¿«≈
האמורה  הבירורים' 'עבודת את ‰˜Óc˙לבצע È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â עבודת ¿«¿»«¿≈«¿»«

,˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙elb˙‰ BÓˆÚa ÏÚBtM ‰lÙz‰ בנפש שתאיר «¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿«∆∆»¡…ƒ
הגשמי הבהמית  ‰ÓÁÏn‰.ובגוף ˙‡ ÁvÏ BÁÎa ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆¿…¿«≈«∆«ƒ¿»»
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הּמלחמה. את ּגּופא לנּצח הּברּור ׁשּבׁשעת והינּו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהרי  האלקית, נפׁש התּגּלּות ּבעצמֹו לפעל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאיֿאפׁשר
לּדבר  נמׁש ּובטבעֹו למּטה, מֹורידֹו הּמאכל ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָאּדרּבה
ּבעצמֹו ּפֹועל לכן ׁשּמּקדם עלֿידיֿזה ורק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּגׁשמי.
ּבּדבר  הּברּור לפעל יכֹול אזי האלקית, נפׁש ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהתּגּלּות
המׁשכת  אינּה ּדחל ׁשהאכילה מּובן זה ּומּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּגׁשמי.
ׁשּמגּלה  ׁשּבעֹולמֹות, האֹור המׁשכת אם ּכי חדׁש, ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאֹור
מהּֿׁשאיןּֿכן  מהרע. אֹותֹו ׁשּמברר עלֿידי האֹור ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּבֹורר  ּבׁשּבת ׁשהרי הּברּורים, ענין אינּה ׁשּבת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאכילת
נקט, ּדפת סדּורא ּתּנא הּנה החל ימי ּדבׁשׁשת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאסּור.

הּבֹורר  כּו' והּזֹורע אסּור,29החֹורׁש ּבֹורר ּבׁשּבת אבל , ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָ
אׁשר  ּכּידּוע טֹובֿורע, ּתערּובֹות אין ּדבׁשּבת ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָמּׁשּום
ׁשהרע  הּטֹוב, מן הרע נפרד חצֹות אחרי ׁשּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבערב

דאׁשא  ּבׁשלהֹובא צדק'30יֹורד ה'צמח ׁשּכתב ּוכמֹו ,31 ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אין  ׁשּבׁשּבת לֹומר יּתכן אי הּזקן מרּבנּו ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשאל
מה  ּכן ּדאם הּטֹוב, מעלים אּלא הרע מן הּטֹוב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָמבררים
כּו'. ׁשּמתּברר ּבהכרח ּכן ואם ּבּמאכל, ׁשהיה ּברע ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּנעׂשה
מן  ׁשּבנגּה הּטֹוב נפרד ּבׁשּבת ּכי אינֹו, ׁשּזה לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹוהׁשיב
ּבכל  וכן למעלה, ועֹולה ׁשּבת מערב ׁשּבנגּה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהרע
מתּפרד  מהם ׁשּגם מּנגּה הּנמׁשכים הּגׁשמּיים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּדברים
ּבפנימּיּות  נעׂשה ׁשּזה אּלא הּטֹוב. רק ונׁשאר ּדנגּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרע
הרֹואה. לעין מּבחּוץ נּכר אין ּולפיכ ׁשּבּמאכל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּכח
היא  ּדׁשּבת והאכילה אסּור, ּבֹורר ּבׁשּבת הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָולכן
ּגם  והּנה, מעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהמׁשכת
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שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ¯e¯a‰ ˙ÚLaL ,eÈ‰Â אוכל האדם כאשר המזון עצמו, את ¿«¿∆ƒ¿««≈»

היכולת ‡LÙ‡ŒÈ¯בפועל  את לו LÙאין ˙elb˙‰ BÓˆÚa ÏÚÙÏ ƒ∆¿»ƒ¿…¿«¿ƒ¿«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ בעת שנפעלת הנשמה התעוררות עלֿידי דווקא להיות שיכול דבר »¡…ƒ

‡a¯c‰התפילה  È¯‰L הנשמה את מעורר איננו שהאוכל בלבד זו לא ∆¬≈«¿«»
B„È¯BÓאלא  ÏÎ‡n‰««¬»ƒ

,‰hÓÏ דווקא וגורם לאדם ¿«»
רוחנית  CLÓירידה BÚ·Ë·e¿ƒ¿ƒ¿»

««»cÏ·¯ומתאווה האדם 
ÈÓLb‰ טבעי אך זה הרי ולכן ««¿ƒ

יותר  לשקוע לו תגרום שהאכילה

יותר  עוד לו ויהיה בגשמיות

הבירורים. בעבודת לעסוק קשה

Ì„wnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˜¯Â¿««¿≈∆∆ƒ…∆
ÔÎÏ דווקא (שהיא האכילה לפני »≈

שאסור  כאמור התפילה, לאחר

התפילה) לפני ≈ÏÚBtלאכול
LÙ ˙elb˙‰ BÓˆÚa¿«¿ƒ¿«∆∆
ÏÚÙÏ ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¬«»ƒ¿…

.ÈÓLb‰ ¯·ca ¯e¯a‰«≈«»»««¿ƒ
‰ÏÈÎ‡‰L Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆»¬ƒ»

ÏÁc ל'אכילת בדומה שהיא ¿…
לעיל  כמבואר «≈‡dÈמזבח'

,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»
‰ÎLÓ˙ואינסופי  Ì‡ Èkƒƒ«¿»«
BÓÏBÚaL˙,והתגלות  ¯B‡‰»∆»»

¯B‡‰ ˙‡ ‰l‚nL שקיים ∆¿«∆∆»
המוגבלים  בעולמות כבר

ערכם  לפי ≈¿»È„ÈŒÏÚומותאם
Ú¯‰Ó B˙B‡ ¯¯·nL ופועל ∆¿»≈≈»«

עילוי. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבו
ÔÈÚ dÈ‡ ˙aL ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««»≈»ƒ¿«

ÌÈ¯e¯a‰,מהטוב הרע של «≈ƒ
¯eÒ‡ ¯¯Ba ˙aLa È¯‰L∆¬≈¿«»≈»

מלאכת  היא בשבת האסורות המלאכות מל"ט הוא אחת שעניינה 'בורר'

רצוי) לא (דבר פסולת וכשם הוצאת בו), שמעוניינים (דבר אוכל מתוך

הרוחנית  הבירורים' 'עבודת כך בשבת, אסורה בגשמיות ה'בורר' שפעולת

בשבת. מתבצעת לא האכילה, ידי על בחול ‰ÏÁשמתקיימת ÈÓÈ ˙LL·cƒ¿≈∆¿≈«…
¯¯Ba‰ 'eÎ Ú¯Bf‰Â L¯BÁ‰ ,Ë˜ ˙Ùc ‡¯e„Ò ‡pz ‰p‰29, ƒ≈«»ƒ»¿«»««≈¿«≈««≈

סדר  לפי במשנה מנויות בשבת האסורות המלאכות של"ט בגמרא נאמר

וכן  וזריעה בחרישה היא ההתחלה ולכן לחם להכין כדי הנחוצות המלאכות

ניפוי  וכן לטחינה החיטים מהכנת חלק שהיא בורר מלאכת זה ובכלל הלאה

‡eÒ¯,הקמח  ¯¯Ba ˙aLa Ï·‡ במשנה המנויות המלאכות שאר כל כמו ¬»¿«»≈»

של  הרוחנית לעבודה מקום אין שבשבת לכך והסיבה הלחם. הכנת כתהליך

היא  באכילה הבירורים' B·e¯Úz˙'עבודת ÔÈ‡ ˙aL·c ÌeMÓƒƒ¿«»≈«¬
Ú¯‰ „¯Ù ˙BˆÁ È¯Á‡ ˙aL ·¯Úa ¯L‡ Úe„ik ,Ú¯ÂŒ·BË»»«»«¬∆¿∆∆«»«¬≈¬ƒ¿»»«

·Bh‰ ÔÓ מעצמו„¯BÈ Ú¯‰L הזוהר , כדברי מהטוב B‰ÏLa·‡ויוצא ƒ«∆»«≈¿«¿»
‡L‡„30, אש בשלהבת ¿∆»

ÁÓˆ'‰ ·˙kL BÓÎe¿∆»««∆«
'˜„ˆ31ea¯Ó Ï‡ML ∆∆∆»«≈«≈

¯ÓBÏ ÔÎzÈ CÈ‡ Ô˜f‰«»≈≈ƒ»≈«
ÌÈ¯¯·Ó ÔÈ‡ ˙aLaL∆¿«»≈¿»¿ƒ
‡l‡ Ú¯‰ ÔÓ ·Bh‰«ƒ»«∆»
Ôk Ì‡c ,·Bh‰ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ«¿ƒ≈
‰È‰L Ú¯a ‰NÚp ‰Ó««¬∆»»∆»»

,ÏÎ‡na נעלם הוא לאן היינו ««¬»
Ôk Ì‡Â ייתכן שלא כיוון ¿ƒ≈

'נאבד' »≈¿∆¿Á¯Î‰aשהרע
'eÎ ¯¯a˙nL פשר ומה ∆ƒ¿»≈

מקום  אין שבשבת האמירה

האכילה  וכי הבירורים, לעבודת

הרע. על משפיעה לא בשבת

,BÏ ·ÈL‰Âהזקן fL‰רבנו ¿≈ƒ∆∆
,BÈ‡ שגם לומר נכון זה שאין ≈

'בירור' יש aLa˙בשבת Èkƒ¿«»
ÔÓ d‚aL ·Bh‰ „¯Ùƒ¿»«∆¿…«ƒ

d‚aL Ú¯‰ לעיל כנזכר »«∆¿…«
חיותו  את מקבל שהמזון

תערובת  בה שיש נוגה מקליפת

החול  שבימי ובעוד ורע, טוב

נעשית  והטוב הרע בין ההפרדה

באכילת  הרי האדם, ידי על

ההפרדה  כי בכך צורך אין השבת

כבר  aL˙נעשתה ·¯ÚÓ≈∆∆«»
ÏÎa ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚÂ¿∆¿«¿»¿≈¿»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
˜¯ ¯‡LÂ d‚c Ú¯‰ „¯t˙Ó Ì‰Ó ÌbL d‚pÓ ÌÈÎLÓp‰«ƒ¿»ƒƒ…«∆«≈∆ƒ¿»≈»«¿…«¿ƒ¿»«

·Bh‰.השבת מערב כבר נעשה זה eiÓÈÙa˙ודבר ‰NÚ ‰fL ‡l‡ «∆»∆∆«¬∆ƒ¿ƒƒ
Ák‰הרוחנית ÔÈÚÏוהחיות ıeÁaÓ ¯k ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÏÎ‡naL «…«∆««¬»¿ƒ»≈ƒ»ƒ«¿≈

‰‡B¯‰ לא המאכל חיצוניות את רק ורואה פשוטה גשמית בעין והמביט »∆
הפנימית  האמת אבל החול, ימי לעומת כלשהו שינוי במאכל יש שבשבת רואה

במזון. ו'בירור' הפרדה יש שבת בערב שכבר Ba¯¯היא ˙aLa ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈¿«»≈
,¯eÒ‡,שבת בערב מעצמו נעשה כבר שהבירור לאחר צורך בו אין כי »

˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ˙aLc ‰ÏÈÎ‡‰Â¿»¬ƒ»¿«»ƒ«¿»«»»∆¿«¿»≈»
גשמי. כמזון בריאתו מתחילת במאכל קיים היה שלא
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b"iyz'd ,oeygÎxn s"k ,`xie zyxt zay

צריכה  חדׁש, אֹור המׁשכת ׁשהיא ּדׁשּבת ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָלהאכילה
מּכמֹו ּביֹותר עֹוד ואדרּבה הּתפּלה, עבֹודת מּקדם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלהיֹות
להיֹות  צריכה ּדׁשּבת הּתפּלה ּדלכן החל, ימי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשׁשת

כּו' יתרה .32ּבאריכּות ְֲִֵַָ

עּתיקא e‰ÊÂו) הּׁשּבת, סעּודֹות ּבג' ּׁשאֹומרים מה ¿∆ְְְִִֶַַַַָָ
ּבהדּה, אֹו ּבהדיּה לסעדא אתין ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָקּדיׁשא
ׁשּלמעלה  חדׁש אֹור הּוא קּדיׁשא' 'עּתיקא ְְְִִִִֶַַַַָָָָָּדבחינת
ימי  ּבׁשׁשת ׁשּגם היֹות ּדעם ּבזה, והענין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמהעֹולמֹות.
המׁשכת  ׁשהּוא קּדיׁשא' 'עּתיקא המׁשכת יׁש ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהחל
וּירא  ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת יֹום ּבכל ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתענּוג,

כּו' מחלקת ּבֹו ׁשהיתה ב' מּיֹום (לבד טֹוב ּכי ,33אלקים ְְֱֲִִִֶֶַַָָֹֹ
ג' ּביֹום נכּפל הרי טֹוב, ּכי ּבֹו נאמר ׁשּלא ב' ּביֹום ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַֹוגם

הּׁשני  יֹום מלאכת לגמר טֹוב, ּכי ּפעמים ֿ 33ב' מּכל ,( ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ
ׁשּבׁשּבת, הּתענּוג להמׁשכת ּדֹומה זה אין ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָמקֹום,
ּדבר, ּבאיזה מרּכב הּוא הּתענּוג החל ימי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּדבׁשׁשת
היא  ׁשהחכמה ּדאף ּבחכמה, מרּכב הּוא ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּובכללּות
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(המו"ל).32) זה בענין שנאמרו פרטים איזה ו.33)חסר פ"ד, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎÈ¯ˆ ,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰L ˙aLc ‰ÏÈÎ‡‰Ï Ìb ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿»¬ƒ»¿«»∆ƒ«¿»«»»¿ƒ»

,‰lÙz‰ ˙„B·Ú Ì„wÓ ˙BÈ‰Ï'הבירורים 'עבודת שלפני לעיל נתבאר ƒ¿ƒ…∆¬««¿ƒ»
מגלה  האדם שעלֿידה התפילה עבודת להיות צריכה החול בימות האכילה של

ה  והמשיכה הטבעית הנטייה על ומתגבר האלוקית נפשו לאוכל.את טבעית

את  למלא כדי לאכול ובמקום

בכוונה  אוכל הוא נפשו, תאוות

המאכל  את ולהעלות לברר

אפשר  היה זה ולפי לקדושה,

כאשר  שבת, שבאכילת לחשוב

הבירורים  בעבודת עוסקים לא

'מלחמה' מתוך אכילה זו ואין

בהקדמה  צורך אין היצר, עם

אך  התפילה, עבודת של והכנה

ממה  פחות לא דבר של לאמיתו

בתור  נחוצה התפילה שעבודת

בימות  הבירורים לעבודת הכנה

לעבודת  נחוצה היא החול,

אור  להמשיך כדי בשבת האכילה

מהעולמות  שלמעלה חדש

‰a¯„‡Â עבודת בשבת ¿«¿«»
נחוצה BÈa˙¯התפילה „BÚ¿≈

,ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa BÓkÓƒ¿¿≈∆¿≈«…
אור  המשכת של העבודה כי

יותר  'עבודה' היא ונעלה חדש

הבירורים עבודת מאשר ˆ¯ÎÈ‰'מאומצת' ˙aLc ‰lÙz‰ ÔÎÏc¿»≈«¿ƒ»¿«»¿ƒ»
'eÎ ‰¯˙È ˙eÎÈ¯‡a ˙BÈ‰Ï32 הנדרשת הרגילה האריכות על בתוספת ƒ¿«¬ƒ¿≈»

החול. בימות

e‰ÊÂ (Âשל הפנימי ‰aM˙,התוכן ˙B„eÚÒ '‚a ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó ¿∆«∆¿ƒ¿¿««»
dÈ„‰a ‡„ÚÒÏ ÔÈ˙‡ ‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚ ליום בקידוש האריז"ל (כנוסח «ƒ»«ƒ»«¿»¿«¬»«¬≈

d„‰aהשבת) B‡ שבחינת היינו שבת), לליל בקידוש האריז"ל (כנוסח «¬»
אתנו  יחד להשתתף כביכול, באה, קדישא' 'עתיקא הנקראת יומין' 'עתיק

השבת  L„Áבסעודת ¯B‡ ‡e‰ '‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚ' ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««ƒ»«ƒ»»»
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL שהיא וחסידות בקבלה מבואר 'עתיק' בחינת על ∆¿«¿»≈»»

שם  על יומין' 'עתיק ונקראת עליון' 'כתר בחינת של והפנימי הנעלה החלק

בהיותה  מהעולמות, למעלה והיא וגילוי 'יום' מבחינת ונבדלת ש'נעתקה'

האדם) לראש מעל הוא שהכתר (כשם הספירות מעשר שלמעלה ב'כתר' בחינה

אלוקי  אור והתגלות המשכת יש השבת של הסעודות שלושת שבאכילת ונמצא

'עתיק'. בחינת מהעולמות, שלמעלה נעלה

˙ÎLÓ‰ LÈ ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¡∆«¿≈∆¿≈«…≈«¿»«
˜LÈc‡'והתגלות  ‡˜ÈzÚ' תוך אל מהעולמות שלמעלה אור שהוא «ƒ»«ƒ»
‰eÚz‚,העולמות  ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ש כוחות כשם עשר יש באדם ∆«¿»«««¬

בעיקר  והם ומורגשת, מודעת בצורה הגוף באברי שפועלים פרטיים 'פנימיים'

וכן  וגבורה חסד – (המידות והרגש ודעת) בינה חכמה – (המוחין השכל

מהתלבשות  שלמעלה כלליים 'מקיפים' כוחותֿנפש מעליהם ויש הלאה)

למעלה  גם כביכול כך והעונג, הרצון בעיקר, והם הגוף, של פרטיים באברים

רצון  יש ומעליהם 'פנימיים' כוחות הם העליונות הספירות עשר באלוקות

'אריך  נקראות שב'כתר' הבחינות ששתי ומבואר 'מקיפים' כוחות שהם ותענוג

ו'עתיק  הרצון, בחינת – אנפין

והתענוג  התענוג. בחינת – יומין'

גם  תמיד, קיים בבריאה האלוקי

בשבת  רק ולא החול, בימות

ÌBÈ ÏÎa ·e˙kL BÓkÂ¿∆»¿»
˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LMÓƒ≈∆¿≈¿≈ƒ

·BË Èk ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ היינו ««¿¡…ƒƒ
הנאה  יש שלקדושֿברוךֿהוא

מהעולם  כביכול, »¿(Ï·„ותענוג,
Ba ‰˙È‰L '· ÌBiÓƒ∆»¿»

'eÎ ˙˜ÏÁÓ33, כמבואר «¬…∆
כך  על ז"ל חכמינו במאמרי

עליונים  מים בין הבדלה שהייתה

שני  מצד אך תחתונים »¿Ì‚Âומים
Ba ¯Ó‡ ‡lL '· ÌBÈa¿∆…∆¡«

,·BË Èk מורה הדבר ולכאורה ƒ
ביום  מהבריאה עונג העדר על

·'זה '‚ ÌBÈa ÏtÎ È¯‰¬≈ƒ¿«¿
,·BË Èk ÌÈÓÚt ביום ¿»ƒƒ

כי  פעמיים בתורה נכתב שלישי

היא  הנוספת והפעם ‰ÈMטוב ÌBÈ ˙Î‡ÏÓ ¯Ó‚Ï33 שבסופו ונמצא ƒ¿«¿∆∆«≈ƒ
התענוג  של והתגלות המשכה יש ואם השני), ליום גם נמשך העונג דבר של

התענוג  בחינת קדישא' ש'עתיקא אומרים מדוע המעשה ימי ששת בכל העליון

התענוג  עניין את יש שאמנם המענה בא כך על השבת? לסעודות דווקא שייכת

אך  השבוע ימות ÎLÓ‰Ï˙בכל ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆∆¿«¿»«
·k¯Ó ‡e‰ ‚eÚz‰ ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL·c ,˙aLaL ‚eÚz‰««¬∆¿«»ƒ¿≈∆¿≈«…««¬À¿»

,¯·c ‰ÊÈ‡a שהוא כפי מורכב' ל'תענוג עצמי' 'תענוג בין ההבדל נקודת ¿≈∆»»
בתענוג  ש'יתלבש' בלי העונג עניין הוא עצמי שתענוג היא הנפש בכוחות

ו  והגדרה, 'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא מסוימת מטרה כלפי אילו שמכוון

העונג  או שבשכל העונג כמו מסויים, מגורם תענוג הוא המורכב' 'תענוג

כו' ושתייה מאכילה "התענוג ויקרא: ספר סוף תורה בלקוטי (וראה שבמידות

התענוג  שאין התענוגים מקור כמו זה ואין ממנו... שחוץ מדבר תענוג הם

כי  ומשתה, במאכל להתענג מצווה בשבת שלכן (ומבאר ממנו") שחוץ מדבר

משל  דרך על הוא הרי בחכמה המתלבש והתענוג מוחין... המשכת היא "שבת

ממקור  גלוי הוא "כי צמים הכיפורים ביום אבל התענוג" והרכבת התלבשות

שבששת  התענוג כביכול, למעלה, ועלֿדרךֿזה מהחכמה") שלמעלה התענוגים

מסויים  בעניין 'התלבשות' לו שיש מורכב' 'תענוג הוא החול «¿eÏÏÎ·eƒ˙ימי
,‰ÓÎÁa ·k¯Ó ‡e‰ את גורמת בחכמה האלוקי האור ש'התלבשות' כך À¿»¿»¿»
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צריכה  חדׁש, אֹור המׁשכת ׁשהיא ּדׁשּבת ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָלהאכילה
מּכמֹו ּביֹותר עֹוד ואדרּבה הּתפּלה, עבֹודת מּקדם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלהיֹות
להיֹות  צריכה ּדׁשּבת הּתפּלה ּדלכן החל, ימי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשׁשת

כּו' יתרה .32ּבאריכּות ְֲִֵַָ

עּתיקא e‰ÊÂו) הּׁשּבת, סעּודֹות ּבג' ּׁשאֹומרים מה ¿∆ְְְִִֶַַַַָָ
ּבהדּה, אֹו ּבהדיּה לסעדא אתין ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָקּדיׁשא
ׁשּלמעלה  חדׁש אֹור הּוא קּדיׁשא' 'עּתיקא ְְְִִִִֶַַַַָָָָָּדבחינת
ימי  ּבׁשׁשת ׁשּגם היֹות ּדעם ּבזה, והענין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמהעֹולמֹות.
המׁשכת  ׁשהּוא קּדיׁשא' 'עּתיקא המׁשכת יׁש ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהחל
וּירא  ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת יֹום ּבכל ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתענּוג,

כּו' מחלקת ּבֹו ׁשהיתה ב' מּיֹום (לבד טֹוב ּכי ,33אלקים ְְֱֲִִִֶֶַַָָֹֹ
ג' ּביֹום נכּפל הרי טֹוב, ּכי ּבֹו נאמר ׁשּלא ב' ּביֹום ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַֹוגם

הּׁשני  יֹום מלאכת לגמר טֹוב, ּכי ּפעמים ֿ 33ב' מּכל ,( ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ
ׁשּבׁשּבת, הּתענּוג להמׁשכת ּדֹומה זה אין ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָמקֹום,
ּדבר, ּבאיזה מרּכב הּוא הּתענּוג החל ימי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּדבׁשׁשת
היא  ׁשהחכמה ּדאף ּבחכמה, מרּכב הּוא ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּובכללּות
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(המו"ל).32) זה בענין שנאמרו פרטים איזה ו.33)חסר פ"ד, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎÈ¯ˆ ,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰L ˙aLc ‰ÏÈÎ‡‰Ï Ìb ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿»¬ƒ»¿«»∆ƒ«¿»«»»¿ƒ»

,‰lÙz‰ ˙„B·Ú Ì„wÓ ˙BÈ‰Ï'הבירורים 'עבודת שלפני לעיל נתבאר ƒ¿ƒ…∆¬««¿ƒ»
מגלה  האדם שעלֿידה התפילה עבודת להיות צריכה החול בימות האכילה של

ה  והמשיכה הטבעית הנטייה על ומתגבר האלוקית נפשו לאוכל.את טבעית

את  למלא כדי לאכול ובמקום

בכוונה  אוכל הוא נפשו, תאוות

המאכל  את ולהעלות לברר

אפשר  היה זה ולפי לקדושה,

כאשר  שבת, שבאכילת לחשוב

הבירורים  בעבודת עוסקים לא

'מלחמה' מתוך אכילה זו ואין

בהקדמה  צורך אין היצר, עם

אך  התפילה, עבודת של והכנה

ממה  פחות לא דבר של לאמיתו

בתור  נחוצה התפילה שעבודת

בימות  הבירורים לעבודת הכנה

לעבודת  נחוצה היא החול,

אור  להמשיך כדי בשבת האכילה

מהעולמות  שלמעלה חדש

‰a¯„‡Â עבודת בשבת ¿«¿«»
נחוצה BÈa˙¯התפילה „BÚ¿≈

,ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa BÓkÓƒ¿¿≈∆¿≈«…
אור  המשכת של העבודה כי

יותר  'עבודה' היא ונעלה חדש

הבירורים עבודת מאשר ˆ¯ÎÈ‰'מאומצת' ˙aLc ‰lÙz‰ ÔÎÏc¿»≈«¿ƒ»¿«»¿ƒ»
'eÎ ‰¯˙È ˙eÎÈ¯‡a ˙BÈ‰Ï32 הנדרשת הרגילה האריכות על בתוספת ƒ¿«¬ƒ¿≈»

החול. בימות

e‰ÊÂ (Âשל הפנימי ‰aM˙,התוכן ˙B„eÚÒ '‚a ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó ¿∆«∆¿ƒ¿¿««»
dÈ„‰a ‡„ÚÒÏ ÔÈ˙‡ ‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚ ליום בקידוש האריז"ל (כנוסח «ƒ»«ƒ»«¿»¿«¬»«¬≈

d„‰aהשבת) B‡ שבחינת היינו שבת), לליל בקידוש האריז"ל (כנוסח «¬»
אתנו  יחד להשתתף כביכול, באה, קדישא' 'עתיקא הנקראת יומין' 'עתיק

השבת  L„Áבסעודת ¯B‡ ‡e‰ '‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚ' ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««ƒ»«ƒ»»»
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL שהיא וחסידות בקבלה מבואר 'עתיק' בחינת על ∆¿«¿»≈»»

שם  על יומין' 'עתיק ונקראת עליון' 'כתר בחינת של והפנימי הנעלה החלק

בהיותה  מהעולמות, למעלה והיא וגילוי 'יום' מבחינת ונבדלת ש'נעתקה'

האדם) לראש מעל הוא שהכתר (כשם הספירות מעשר שלמעלה ב'כתר' בחינה

אלוקי  אור והתגלות המשכת יש השבת של הסעודות שלושת שבאכילת ונמצא

'עתיק'. בחינת מהעולמות, שלמעלה נעלה

˙ÎLÓ‰ LÈ ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¡∆«¿≈∆¿≈«…≈«¿»«
˜LÈc‡'והתגלות  ‡˜ÈzÚ' תוך אל מהעולמות שלמעלה אור שהוא «ƒ»«ƒ»
‰eÚz‚,העולמות  ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ש כוחות כשם עשר יש באדם ∆«¿»«««¬

בעיקר  והם ומורגשת, מודעת בצורה הגוף באברי שפועלים פרטיים 'פנימיים'

וכן  וגבורה חסד – (המידות והרגש ודעת) בינה חכמה – (המוחין השכל

מהתלבשות  שלמעלה כלליים 'מקיפים' כוחותֿנפש מעליהם ויש הלאה)

למעלה  גם כביכול כך והעונג, הרצון בעיקר, והם הגוף, של פרטיים באברים

רצון  יש ומעליהם 'פנימיים' כוחות הם העליונות הספירות עשר באלוקות

'אריך  נקראות שב'כתר' הבחינות ששתי ומבואר 'מקיפים' כוחות שהם ותענוג

ו'עתיק  הרצון, בחינת – אנפין

והתענוג  התענוג. בחינת – יומין'

גם  תמיד, קיים בבריאה האלוקי

בשבת  רק ולא החול, בימות

ÌBÈ ÏÎa ·e˙kL BÓkÂ¿∆»¿»
˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LMÓƒ≈∆¿≈¿≈ƒ

·BË Èk ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ היינו ««¿¡…ƒƒ
הנאה  יש שלקדושֿברוךֿהוא

מהעולם  כביכול, »¿(Ï·„ותענוג,
Ba ‰˙È‰L '· ÌBiÓƒ∆»¿»

'eÎ ˙˜ÏÁÓ33, כמבואר «¬…∆
כך  על ז"ל חכמינו במאמרי

עליונים  מים בין הבדלה שהייתה

שני  מצד אך תחתונים »¿Ì‚Âומים
Ba ¯Ó‡ ‡lL '· ÌBÈa¿∆…∆¡«

,·BË Èk מורה הדבר ולכאורה ƒ
ביום  מהבריאה עונג העדר על

·'זה '‚ ÌBÈa ÏtÎ È¯‰¬≈ƒ¿«¿
,·BË Èk ÌÈÓÚt ביום ¿»ƒƒ

כי  פעמיים בתורה נכתב שלישי

היא  הנוספת והפעם ‰ÈMטוב ÌBÈ ˙Î‡ÏÓ ¯Ó‚Ï33 שבסופו ונמצא ƒ¿«¿∆∆«≈ƒ
התענוג  של והתגלות המשכה יש ואם השני), ליום גם נמשך העונג דבר של

התענוג  בחינת קדישא' ש'עתיקא אומרים מדוע המעשה ימי ששת בכל העליון

התענוג  עניין את יש שאמנם המענה בא כך על השבת? לסעודות דווקא שייכת

אך  השבוע ימות ÎLÓ‰Ï˙בכל ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆∆¿«¿»«
·k¯Ó ‡e‰ ‚eÚz‰ ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL·c ,˙aLaL ‚eÚz‰««¬∆¿«»ƒ¿≈∆¿≈«…««¬À¿»

,¯·c ‰ÊÈ‡a שהוא כפי מורכב' ל'תענוג עצמי' 'תענוג בין ההבדל נקודת ¿≈∆»»
בתענוג  ש'יתלבש' בלי העונג עניין הוא עצמי שתענוג היא הנפש בכוחות

ו  והגדרה, 'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא מסוימת מטרה כלפי אילו שמכוון

העונג  או שבשכל העונג כמו מסויים, מגורם תענוג הוא המורכב' 'תענוג

כו' ושתייה מאכילה "התענוג ויקרא: ספר סוף תורה בלקוטי (וראה שבמידות

התענוג  שאין התענוגים מקור כמו זה ואין ממנו... שחוץ מדבר תענוג הם

כי  ומשתה, במאכל להתענג מצווה בשבת שלכן (ומבאר ממנו") שחוץ מדבר

משל  דרך על הוא הרי בחכמה המתלבש והתענוג מוחין... המשכת היא "שבת

ממקור  גלוי הוא "כי צמים הכיפורים ביום אבל התענוג" והרכבת התלבשות

שבששת  התענוג כביכול, למעלה, ועלֿדרךֿזה מהחכמה") שלמעלה התענוגים

מסויים  בעניין 'התלבשות' לו שיש מורכב' 'תענוג הוא החול «¿eÏÏÎ·eƒ˙ימי
,‰ÓÎÁa ·k¯Ó ‡e‰ את גורמת בחכמה האלוקי האור ש'התלבשות' כך À¿»¿»¿»

לגמרי  ו'פשוט' 'עצמי' תענוג ואינו ‰È‡התענוג ‰ÓÎÁ‰L Û‡c¿«∆«»¿»ƒ
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ּומּזה  מציאּות. היא החכמה ּגם הרי הּספירֹות, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָראׁשית
לבד  הארה ׁשהּוא מ ּובן הרי מרּכב, הּוא ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּתענּוג
צמצּום  עלֿידי ּבא ׁשהּתענּוג והינּו העצמי, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָמהּתענּוג
ׁשם  ּביּה ּכתיב ולכן ּבחכמה, ּומתלּבׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשּמתצמצם
ּפעמים  ול"ב טֹוב, ּכי אלקים וּירא ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֱֱִִִִֶַַָָֹֹאלקים,

ּבראׁשית  ּבמעׂשה  נאמר ענין 34אלקים ׁשהּוא , ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַֹ
סתימאה', ּב'מֹוחא הּוא הּתענּוג ּדהמׁשכת ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָהּצמצּומים,
ׁשהם  חכמה נתיבֹות ל"ב עלֿידי לּבינה נמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּומחכמה
נּו"ן  עלֿידי אנּפין' ל'זעיר נמׁש ּומּבינה ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָצמצּומים,
נמׁש אנּפין' ּומ'זעיר צמצּומים, ׁשהם ּבינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשערי
החל  ימי ׁשּבׁשׁשת ונמצא, צמצּומים. עלֿידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלמלכּות

ּביּה ּדכתיב ּבׁשּבת מהּֿׁשאיןּֿכן מצמצם. הּוא 35הּתענּוג ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
ּדׁשם  הּצמצּומים ׁשּכלּו היינּו הּׁשביעי, ּבּיֹום אלקים ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָֹויכל

ואי  הּתענּוג, עצמּות ּומתּגּלה  נמׁש אזי ּבא אלקים, נֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּפנימּיּות  אּבא ּדפנימּיּות ּבאפן אּלא ּבחכמה, ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻּבמרּכב

ּבחיצֹוניּות 36עּתיק  הּוא הּתענּוג המׁשכת ּדכאׁשר , ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָ
נבּדלים  ּדברים ב' הם והּתענּוג החכמה הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהחכמה,
ּוכמֹו החכמה, עם מתעּצם אינֹו ׁשהּתענּוג היינּו מּזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזה
אזי  חדׁש ׂשכל ממציא אדם ׁשּכאׁשר רֹואים ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאנּו
אינֹו אצלֹו נתיּׁשן הּׂשכל ּכאׁשר אבל הּׂשכל, על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמתעּנג
ב' הם והּתענּוג ׁשהּׂשכל מּוכח ּומּזה ּתענּוג, ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָמרּגיׁש
להיֹות  הּתענּוג עם מתעּצם הּׂשכל היה אּלּו ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדברים,
זמן  ּכל ּתמיד הּתענּוג להיֹות צרי היה אחד, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָּדבר
ּדברים  ב' הם והּתענּוג ׁשהּׂשכל אּלא מתקּים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּׂשכל
מהּֿׁשאיןּֿכן  החכמה, ּבחיצֹונּיּות הּוא זה וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָנבּדלים.
עּתיק, ּפנימּיּות אּבא ּפנימּיּות הּנה החכמה, ְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָּבפנימּיּות
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אמור 34) לקו"ת פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס גֿד. קיב, שם ונפרטו ב. צו, ד. צד, חדש זהר (ברע"מ). ב פא, זח"ג ראה

ובכ"מ. ד. לב, ע"ד. ריש לא, שה"ש רע"ג. לט, תצא ד. לב,35)לג, שה"ש ג. עט, פינחס א. עב, בלק לקו"ת וראה ב. ב, בראשית

וש"נ.36)א. .94 ע' ה'ש"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ד. מט, נצבים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙B¯ÈÙq‰ ˙ÈL‡¯ היא הספירות של וההתחלה הראש שהיא ומאחר ≈ƒ«¿ƒ

ו'לא  'פשוט' סוף אין בחינת שהוא לכתר וקרובה ביותר נעלית מורכב'ספירה

זאת  בכל והגדרה, 'ציור' להן שיש הספירות ‰È‡לעומת ‰ÓÎÁ‰ Ìb È¯‰¬≈««»¿»ƒ
˙e‡ÈˆÓ.והגדרה 'ציור' eÚz‰L‚עם ‰fÓe החול ימי בששת הנמשך ¿ƒƒ∆∆««¬

Ô·eÓ È¯‰ ,·k¯Ó ‡e‰À¿»¬≈»
„·Ï ‰¯‡‰ ‡e‰L רק ∆∆»»¿«

מועטת  ¬»»≈eÚz‰Ó‚הארה
‚eÚz‰L eÈ‰Â ,ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«¿∆««¬

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡a ומיעוט »«¿≈ƒ¿
כיוון  בו, שקיים האור

ÌˆÓˆ˙nL ויורד ומתמעט ∆ƒ¿«¿≈
שלו  העצמית מהדרגה

ÔÎÏÂ ,‰ÓÎÁa LaÏ˙Óeƒ¿«≈¿»¿»¿»≈
dÈa ·È˙k העונג בבחינת ¿ƒ≈

‡ÌÈ˜Ï,העליון  ÌL שהוא ≈¡…ƒ
והצמצום  הגבורה ¿BÓkמידת

Èk ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ ·e˙kL∆»««¿¡…ƒƒ
ÌÈÓÚt ·"ÏÂ ,·BË¿¿»ƒ
‰NÚÓa ¯Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¡«¿«¬≈

˙ÈL‡¯a34ÔÈÚ ‡e‰L , ¿≈ƒ∆ƒ¿«
ÌÈÓeˆÓv‰ והשונים הרבים «ƒ¿ƒ
באור העליון שנעשו האלוקי

ולברוא  לרדת כדי האינסופי

מוגבלים, »«¿»¿ÎLÓ‰c˙נבראים
האלוקי ‰eÚz‚והתגלות  ««¬

מהספירות העליון  שלמעלה

‡e‰ בתחילה‡ÁBÓ'a¿»
,'‰‡ÓÈ˙Ò של חלק באותו ¿ƒ»»

ואינו  ונעלם סתום שהוא המוחין

גילוי בא  «¿«≈ÓÎÁÓe‰לידי
·"Ï È„ÈŒÏÚ ‰ÈaÏ CLÓƒ¿»«ƒ»«¿≈

‰ÓÎÁ ˙B·È˙ דרכים ל"ב ¿ƒ»¿»
התענוג  אור שבאמצעותן שונות

לבינה  יורד בחכמה שהתלבש

‰ÈaÓe ,ÌÈÓeˆÓˆ Ì‰L∆≈ƒ¿ƒƒƒ»
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ï CLÓ המידות Èa‰היינו È¯ÚL Ô"e È„ÈŒÏÚ ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿≈«¬≈ƒ»

ÌÈÓeˆÓˆ Ì‰L,נוספים˙eÎÏÓÏ CLÓ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Óe ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿»¿«¿
ÌÈÓeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ.נוספים «¿≈ƒ¿ƒ

ÌˆÓˆÓ ‡e‰ ‚eÚz‰ ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LLaL ,‡ˆÓÂ בצמצומים ¿ƒ¿»∆¿≈∆¿≈«…««¬¿À¿»
ומתמעט. הולך הוא כך לדרגה מדרגה ונמשך שהולך וככל »Œ‰Óרבים,

dÈa ·È˙Îc ˙aLa ÔkŒÔÈ‡M35ÏÎÈÂ וסייםÌBia ÌÈ˜Ï‡ ∆≈≈¿«»ƒ¿ƒ≈«¿«¡…ƒ«

eÏkL eÈÈ‰ ,ÈÚÈ·M‰ והסתיימו ÌLcונשלמו ÌÈÓeˆÓv‰ «¿ƒƒ«¿∆»«ƒ¿ƒ¿≈
‡a BÈ‡Â ,‚eÚz‰ ˙eÓˆÚ ‰lb˙Óe CLÓ ÈÊ‡ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¬«ƒ¿»ƒ¿«∆«¿««¬¿≈»

‡l‡ ,‰ÓÎÁa ·k¯Óa'עצמי' כתענוג ‡a‡מאיר ˙eiÓÈÙc ÔÙ‡a ¿À¿»¿»¿»∆»¿…∆ƒ¿ƒƒ«»
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt36, התהוות כי ו'אימא' 'אבא' נקראות והבינה החכמה ¿ƒƒ«ƒ

היא  מהמוחין המידות ו'הולדת'

נמשכת  החכמה שנקודת ידי על

בא  השכלי הרעיון שם בבינה,

ומבואר  בפרטים. ביטוי לידי

בדרך  כי שאף וחסידות בקבלה

ש  החכמה לספירות כלל ייכת

ו'מציאות', ב'ציור' המוגדרות

בכל  מזה, למעלה הוא ו'עתיק'

של  והפנימיות העומק זאת

אבא" "פנימיות החכמה, נקודת

של  ּובפנימיות ּבעומק ְִקשורים

מהספירות, שלמעלה התענוג

עתיק" ∆¬»¿L‡Îc¯"פנימיות
‡e‰ ‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««¬

‰ÓÎÁ‰ ˙eÈBˆÈÁa,בלבד ¿ƒƒ«»¿»
Ì‰ ‚eÚz‰Â ‰ÓÎÁ‰ È¯‰¬≈«»¿»¿««¬≈
‰Ê ÌÈÏc· ÌÈ¯·c '·¿»ƒƒ¿»ƒ∆
‚eÚz‰L eÈÈ‰ ,‰fÓƒ∆«¿∆««¬
‰ÓÎÁ‰ ÌÚ ÌvÚ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ«»¿»

אחת, ל'עצמיות' ¿BÓÎeלהפוך
¯L‡kL ÌÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ∆«¬∆
L„Á ÏÎN ‡ÈˆÓÓ Ì„‡»»«¿ƒ≈∆»»
,ÏÎO‰ ÏÚ ‚pÚ˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿«≈««≈∆
ויש  השכל בתוך מאיר והעונג

הדוק  חיבור «¬‡·Ïביניהם
הזמן  ‰ÏÎOבחלוף ¯L‡k«¬∆«≈∆

LÈb¯Ó BÈ‡ BÏˆ‡ ÔMÈ˙ƒ¿«≈∆¿≈«¿ƒ
,‚eÚz Ba וההנאה והעונג «¬

הרעיון  המצאת בעת לו שהיו

ÁÎeÓנעלמו  ‰fÓeƒ∆»
'· Ì‰ ‚eÚz‰Â ÏÎO‰L∆«≈∆¿««¬≈

ÌÈ¯·c,ונבדלים ‰eÚz‚שונים ÌÚ ÌvÚ˙Ó ÏÎO‰ ‰È‰ el‡ Èk ¿»ƒƒƒ»»«≈∆ƒ¿«≈ƒ««¬
ÔÓÊ Ïk „ÈÓz ‚eÚz‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ,„Á‡ ¯·c ˙BÈ‰Ïƒ¿»»∆»»»»ƒƒ¿««¬»ƒ»¿«

‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÏÎO‰L ראייה ·'מכאן Ì‰ ‚eÚz‰Â ÏÎO‰L ∆«≈∆ƒ¿«≈∆»∆«≈∆¿««¬≈
,‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁa ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .ÌÈÏc· ÌÈ¯·c החיצוני הרובד ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒƒ«»¿»

מהעונג, ונבדל נפרד אכן שהוא המוחין eiÓÈÙa˙של ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
,˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈt ‰p‰ ,‰ÓÎÁ‰ וההתחברות «»¿»ƒ≈¿ƒƒ«»¿ƒƒ«ƒ
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b"iyz'd ,oeygÎxn s"k ,`xie zyxt zay

הארה  זה ׁשאין לפי והּוא ּתענּוג, עצמּה היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהחכמה
ּפנימּיּות  ׁשּזהּו הּתענּוג, עצמּות אם ּכי ּבלבד, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַמהּתענּוג
עּתיק, ּפנימּיּות המׁשכת הּוא ׁשּבׁשּבת והינּו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָעּתיק.

מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת ְְְֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

צּדיקים ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ז) אכילת ּבין ההפרׁש הּוא ¿«∆∆∆ְֲִִִֵֵֶַַַ
מהם, וׁשּלמּטה ּבינֹונים ְְֲִִֵֵֶֶַַַָלאכילת
רׁשעים  ּובטן ענין הּוא מהם וׁשּלמּטה הּבינֹונים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּדאכילת
לׂשבע  אֹוכל צּדיק ענין הּוא צּדיקים ואכילת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹּתחסר,

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין יׂשראל 37נפׁשֹו. ּבית  את וזרעּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּוא  ּורׁשעים הּבינֹונים ּדנׁשמֹות ּבהמה, וזרע אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרע
וההפרׁש אדם. זרע הּוא הּצּדיקים ונׁשמֹות ּבהמה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזרע
ּדזרע  הּנׁשמֹות לעבֹודת אדם ּדזרע הּנׁשמֹות עבֹודת ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין
העבֹודה  היא ּבהמה ּדזרע הּנׁשמֹות ּדעבֹודת הּוא, ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָּבהמה

ּדז  הּנׁשמֹות ועבֹודת ּתחּתֹון', היא ּד'דעת אדם רע ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָ
הּוא  ּתחּתֹון' 'ּדעת והּנה, עליֹון'. ּד'דעת ְְְְֲִֵֶַַַַַָָהעבֹודה
אין, ּולמעלה יׁש ּדלמּטה ליׁש, מאין היא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשההתהּוּות
הּמחּיה  הּוא הּוא האלקי האין אׁשר ּומרּגיׁש ׁשּיֹודע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדאף
מהאין  הּוא הּיׁש ׁשל וקּיּומֹו חּיּותֹו וכל הּיׁש, את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּומהּוה
מה  ּכי אין, ּבׁשם אֹותֹו קֹורא מּכלֿמקֹום, ְֱִִִִֵֵַַָָָֹהאלקי,
הּבּטּול  ולכן אין, ּבׁשם קֹוראֹו רֹואה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּׁשהּנברא
ׁשהּוא  ּדאף ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול הּוא ּתחּתֹון' 'ּדעת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּמּצד
האלקי  ׁשהאין יֹודע הּוא ׁשהרי האלקי, להאין ְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבטל
מּכלֿמקֹום, אליו, ּבטל הּוא זה ּומּׁשּום אֹותֹו, ְִִֵֵֶֶַָָָָמהּוה
נׁשאר  ׁשהּיׁש והינּו ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּבּטּול
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וש"נ.37) ב. ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי משפטים. ר"פ תו"א וראה כו. לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כדי עד מוחלטת היא התענוג עם החכמה של «¿«»∆ÓÎÁ‰L‰וה'התעצמות'

‰¯‡‰ ‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ ‡e‰Â ,‚eÚz dÓˆÚ ‡È‰ מועטת‚eÚz‰Ó ƒ«¿»«¬¿¿ƒ∆≈∆∆»»≈««¬
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt e‰fL ,‚eÚz‰ ˙eÓˆÚ Ì‡ Èk ,„·Ïa גם כי ƒ¿«ƒƒ«¿««¬∆∆¿ƒƒ«ƒ

חיצוניות  וגם התענוג, עצמות – פנימיות גם יש בחכמה, כמו עצמו, ב'עתיק'

מהתענוג. מועטת הארה –

‡e‰ ˙aLaL eÈ‰Â¿«¿∆¿«»
,˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒƒ«ƒ
L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L∆«¿»«»»

˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL כפי ∆¿«¿»≈»»
לעיל. שנתבאר

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Ê בדומה ¿«∆∆∆
אכילת  בין לעיל המבואר להבדל
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הארה  זה ׁשאין לפי והּוא ּתענּוג, עצמּה היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהחכמה
ּפנימּיּות  ׁשּזהּו הּתענּוג, עצמּות אם ּכי ּבלבד, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַמהּתענּוג
עּתיק, ּפנימּיּות המׁשכת הּוא ׁשּבׁשּבת והינּו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָעּתיק.

מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת ְְְֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

צּדיקים ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ז) אכילת ּבין ההפרׁש הּוא ¿«∆∆∆ְֲִִִֵֵֶַַַ
מהם, וׁשּלמּטה ּבינֹונים ְְֲִִֵֵֶֶַַַָלאכילת
רׁשעים  ּובטן ענין הּוא מהם וׁשּלמּטה הּבינֹונים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּדאכילת
לׂשבע  אֹוכל צּדיק ענין הּוא צּדיקים ואכילת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹּתחסר,

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין יׂשראל 37נפׁשֹו. ּבית  את וזרעּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּוא  ּורׁשעים הּבינֹונים ּדנׁשמֹות ּבהמה, וזרע אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרע
וההפרׁש אדם. זרע הּוא הּצּדיקים ונׁשמֹות ּבהמה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזרע
ּדזרע  הּנׁשמֹות לעבֹודת אדם ּדזרע הּנׁשמֹות עבֹודת ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין
העבֹודה  היא ּבהמה ּדזרע הּנׁשמֹות ּדעבֹודת הּוא, ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָּבהמה

ּדז  הּנׁשמֹות ועבֹודת ּתחּתֹון', היא ּד'דעת אדם רע ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָ
הּוא  ּתחּתֹון' 'ּדעת והּנה, עליֹון'. ּד'דעת ְְְְֲִֵֶַַַַַָָהעבֹודה
אין, ּולמעלה יׁש ּדלמּטה ליׁש, מאין היא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשההתהּוּות
הּמחּיה  הּוא הּוא האלקי האין אׁשר ּומרּגיׁש ׁשּיֹודע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדאף
מהאין  הּוא הּיׁש ׁשל וקּיּומֹו חּיּותֹו וכל הּיׁש, את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּומהּוה
מה  ּכי אין, ּבׁשם אֹותֹו קֹורא מּכלֿמקֹום, ְֱִִִִֵֵַַָָָֹהאלקי,
הּבּטּול  ולכן אין, ּבׁשם קֹוראֹו רֹואה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּׁשהּנברא
ׁשהּוא  ּדאף ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול הּוא ּתחּתֹון' 'ּדעת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּמּצד
האלקי  ׁשהאין יֹודע הּוא ׁשהרי האלקי, להאין ְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבטל
מּכלֿמקֹום, אליו, ּבטל הּוא זה ּומּׁשּום אֹותֹו, ְִִֵֵֶֶַָָָָמהּוה
נׁשאר  ׁשהּיׁש והינּו ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּבּטּול
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ב"דעת  ה' את עובדים בהמה"

'Úc˙תחתון". ,‰p‰Â¿ƒ≈««
‡e‰ 'ÔBzÁz והמבט ה'דעה' «¿
˙ee‰˙‰‰L העולמות של ∆«ƒ¿«

האלוקי  מהאור È‰ƒ‡והנבראים
שלא ÔÈ‡Óהתהוות  האלוקות ≈«ƒ

תחתון' ב'דעת ומושגת מובנת

לאֿדבר  – אין ≈¿LÈÏנקראת
יש נבראים  שהם גשמיים

LÈומציאות, ‰hÓÏcƒ¿«»≈
,ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe לפי כי ¿«¿»«ƒ

תחתון' 'דעת של התפיסה

'יש' היא הגשמית המציאות

'אין' היא הרוחנית והמציאות

LÈb¯Óe Ú„BiL Û‡c¿«∆≈««¿ƒ
‡e‰ È˜Ï‡‰ ÔÈ‡‰ ¯L‡¬∆»«ƒ»¡…ƒ
˙‡ ‰e‰Óe ‰iÁn‰ ‡e‰«¿«∆¿«∆∆
BÓei˜Â B˙eiÁ ÏÎÂ ,Li‰«≈¿»«¿ƒ
ÔÈ‡‰Ó ‡e‰ Li‰ ÏL∆«≈≈»«ƒ

,È˜Ï‡‰ של התפיסה לפי גם »¡…ƒ
יודע  האדם תחתון" "דעת

ה'יש' של קיומו שכל חש ואפילו

שה'אין' מכך נובע הגשמי

כך  אותו ומחייה מקיים הרוחני

הרוחני  המקור של לקיומו מודע בהחלט ‡B˙Bשהוא ‡¯B˜ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈
הרוחני  למקור קורא תחתון" "דעת של בדרגה היא שעבודתו ≈¿ÌLaהאדם

‰‡B¯ BÈ‡ ‡¯·p‰M ‰Ó Èk ,ÔÈ‡ בשר ‡ÔÈ,בעיני ÌLa B‡¯B˜ «ƒƒ«∆«ƒ¿»≈∆¿¿≈«ƒ
Ïeha‰ ÔÎÏÂ לאלוקות האדם ‰e‡של 'ÔBzÁz ˙Úc' „vnL ביטול ¿»≈«ƒ∆ƒ««««¿

הנקרא  יחסית נמוכה Ïa·„,ברמה Li‰ Ïeha בטל אכן שהוא כלומר ƒ«≈ƒ¿«
שמתבטלת  "יש", קיימת, מציאות יש אבל ÏËaלאלוקות ‡e‰L Û‡c¿«∆»≈

,B˙B‡ ‰e‰Ó È˜Ï‡‰ ÔÈ‡‰L Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ,È˜Ï‡‰ ÔÈ‡‰Ï¿»«ƒ»¡…ƒ∆¬≈≈«∆»«ƒ»¡…ƒ¿«∆
,ÂÈÏ‡ ÏËa ‡e‰ ‰Ê ÌeMÓe הכר המקור מתוך שזה וקיומו ה חיותו לכל ƒ∆»≈≈»

Li‰L eÈ‰Â ,„·Ïa Li‰ Ïeha ‡e‰ Ïeha‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«ƒƒ«≈ƒ¿«¿«¿∆«≈
B˙eLÈ·e B˙e‡ÈˆÓa ¯‡L כמציאות והאדם עצמו את לחוש ממשיך ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
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ואף  ׁשּבטל. מי יׁש ׁשהּוא אּלא ּוביׁשּותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבמציאּותֹו
מי  ּדיׁש ׁשאֹוהב, מי ליׁש ׁשּבטל מי יׁש ּדֹומה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָׁשאינֹו

ּביׁשּותֹו הּוא עבֹודתֹו מּצד ּגם הרי ּדהאהבה 38ׁשאֹוהב , ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן  וויל), ער וואס (ּדאס רֹוצה ׁשהּוא מה ִִֵֵֶֶֶֶַַָָהיא
 ֿ מּכל ּבבּטּול, הּוא עבֹודתֹו מּצד הרי ׁשּבטל מי ְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָיׁש
ּבעצם  אבל ּדוקא, עבֹודתֹו מּצד הּוא הּבּטּול הרי ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום,
מי  יׁש ׁשּזהּו יׁש), מיט אן זי הֹויּבט (אנהֹויּבן יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָהּוא
ּבּטּול  הּוא ּבהמה ּדזרע הּנׁשמֹות ׁשעבֹודת וכיון ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבטל.
ׁשהּיׁש ּדכיון הּברּורים, עבֹודת ּבזה ׁשּי לכן ּבלבד, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּיׁש
צרי ורע, טֹוב ּתערּובֹות ּבֹו ויׁשנֹו ּבמציאּותֹו ְְְְֲִִִִֶַָָָָנׁשאר
ׁשּצרי ּתחסר, רׁשעים ּובטן וזהּו הרע. מן הּטֹוב ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלברר
ּולהעלֹות  הּקלּפֹות ׁשּבתֹו ּדקדּׁשה הּניצֹוצֹות את ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻלברר
העבֹודה  היא אדם ּדזרע הּנׁשמֹות עבֹודת אמנם, ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָאֹותם.
הענינים  ׁשּכל אין, ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה עליֹון' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּד'דעת
ענין  ּבזה ׁשּי לא ולכן ואפס, אין הם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלמּטה
והינּו, לגמרי, הּיׁשּות מענין ׁשּיֹוצא ּכיון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּברּורים,
אין, ּולמּטה יׁש למעלה אׁשר ּבנפׁשם ׁשּיׁש זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרּגׁש
ּדעֹולם, ההגּבלֹות ּבֹו יהיּו ׁשּלא ּבעֹולם ּבחלקם ּגם ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּפֹועל

הּמקֹום39וכּידּוע  היה לא ז"ל מסּתיר ׁשהּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבקרּוב  ׁשראה ּכמֹו מקֹום ּׁשּברחּוק מה וראה ּכלל, ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָאצלֹו
ּבראּיה  אּלא נבּואה, ּבדר היה לא ׁשּזה ּומבאר ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹמקֹום,
ּגם  ּפעל ׁשּבנפׁשֹו ׁשההרּגׁש לפי והינּו מּמׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּוחׁשית
ולכן  ּדעֹולם, ההגּבלֹות ּבֹו יהיּו ׁשּלא ּבעֹולם ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹּבחלקֹו
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ועוד.38) ד. קיד, הוספות תו"א סע"א.39)ראה סה, להצ"צ החקירה ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÏËaL ÈÓ LÈ ‡e‰L ‡l‡ יש" לביטוי דומה שבטל" מי "יש הביטוי ∆»∆≈ƒ∆»≈

ויתכן  ה', בעבודת גבוהה בדרגה שנמצא אדם הוא שמשמעו שאוהב" מי

ביטול  לו חסר זאת ובכל גבוהה, בדרגה ה' אהבת לו שיש צדיק שהוא אפילו

הוא  אפילו האדם "נשמת לה: פרק התניא בספר הזקן רבנו (ובלשון לאלוקות

ביראה  ה' עובד גמור צדיק

אףֿעלֿפיֿכן  בתענוגים, ואהבה

לגמרי  במציאות בטילה אינה

ממש  ה' באור וליכלל ליבטל

רק  גמור ביחוד לאחדים להיות

ה' ירא עצמו בפני דבר הוא

ÓBc‰ואוהבו") BÈ‡L Û‡Â¿«∆≈∆
ÏËaL ÈÓ LÈ שדרגתו מי ≈ƒ∆»≈

לא  (ועדיין היש" "ביטול היא

שהוא  במציאות" ל"ביטול הגיע

מוחלט) ÈÓביטול LÈÏ¿≈ƒ
,·‰B‡L'ה אהבת לו שיש מי ∆≈

"יש" והוא לגמרי בטל אינו אבל

Ìb È¯‰ ·‰B‡L ÈÓ LÈc¿≈ƒ∆≈¬≈«
‡e‰ B˙„B·Ú „vÓƒ«¬»

B˙eLÈa38,'ה'ישות ¿≈
באה  שלו העצמית והמציאות

ה' בעבודת אפילו ביטוי לידי

Ó‰עצמה  ‡È‰ ‰·‰‡‰c¿»«¬»ƒ«
Ò‡ÂÂ Ò‡c) ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆»»

,(ÏÈÂÂ ¯Ú לרצונו ביטוי והיא ∆ƒ
ÈÓהאישי LÈ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈ƒ

B˙„B·Ú „vÓ È¯‰ ÏËaL∆»≈¬≈ƒ«¬»
,Ïeh·a ‡e‰ גדולה כן ואם ¿ƒ

על  שבטל" מי "יש של מעלתו

שאוהב" מי "יש של מעלתו

,ÌB˜ÓŒÏkÓ שני מצד אבל ƒ»»
מי  ב"יש יתרון יש יותר ובעומק

כי  שבטל" מי "יש על ‰Ïehaשאוהב" È¯‰"שבטל מי ה"יש ‰e‡של ¬≈«ƒ
ÌˆÚa Ï·‡ ,‡˜Âc B˙„B·Ú „vÓ עצמו מצד LÈמהותו ‡e‰ ƒ«¬»«¿»¬»¿∆∆≈

ÍÈÊ ËaÈB‰ ÔaÈB‰‡)LÈ ËÈÓ Ô‡'יש' עם מתחיל LÈזה e‰fL ,( »¿¿¿¿¿ƒ¿»ƒ≈∆∆≈
ÏËaL ÈÓ.עצמו את שמבטל אלא ו'מציאות' 'יש' הוא שבעצם ÔÂÈÎÂהיינו ƒ∆»≈¿≈»

,„·Ïa Li‰ Ïeha ‡e‰ ‰Ó‰a Ú¯Êc ˙BÓLp‰ ˙„B·ÚL ולא ∆¬««¿»¿∆«¿≈»ƒ«≈ƒ¿«
במציאות' ‰ÌÈ¯e¯a,'ביטול ˙„B·Ú ‰Êa CiL ÔÎÏ של והאכילה »≈«»»∆¬««≈ƒ

מהרע  הטוב את לברר נועדה כזו בדרגה L‡¯הנמצא Li‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈ƒ¿»
B˙e‡ÈˆÓa מוחלט ביטול זה אין מתבטל שהוא לאחר גם Baכי BLÈÂ ƒ¿ƒ¿∆¿

e‰ÊÂ .Ú¯‰ ÔÓ ·Bh‰ ¯¯·Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯Â ·BË ˙B·e¯Úz התוכן «¬»»»ƒƒ¿…«ƒ»«¿∆
הכתוב  דברי של  ÒÁz¯,הפנימי ÌÈÚL¯ ÔË·e של לאכילתם שמתייחס ∆∆¿»ƒ∆¿»

ואלה  היא הבינונים והכוונה מהם ‰BˆBˆÈp˙שלמטה ˙‡ ¯¯·Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»≈∆«ƒ
.Ì˙B‡ ˙BÏÚ‰Ïe ˙BtÏw‰ CB˙aL ‰M„˜cƒ¿À»∆¿«¿ƒ¿«¬»

˙BÓLp‰ ˙„B·Ú ,ÌÓ‡ והנעלות ‰È‡הגבוהות Ì„‡ Ú¯Êc »¿»¬««¿»¿∆«»»ƒ
'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c ‰„B·Ú‰ והגישה LÈהתפיסה ‰ÏÚÓlL המציאות »¬»¿««∆¿∆¿«¿»≈

מציאות  היא הרוחנית האלוקית

המציאות hÓÏe‰אמיתית  ¿«»
היא  ÏkLהגשמית ,ÔÈ‡«ƒ∆»

ÔÈ‡ Ì‰ ‰hÓlL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«»≈«ƒ
ÒÙ‡Â,ערך כל ÔÎÏÂוחסרי »∆∆¿»≈

ÔÈÚ ‰Êa CiL ‡Ï…«»»∆ƒ¿«
‡ˆBiL ÔÂÈk ,ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ≈»∆≈

,È¯Ó‚Ï ˙eLi‰ ÔÈÚÓ ואין ≈ƒ¿««≈¿«¿≈
לברר  שצריך רע של מציאות כל

Ê‰ולהפריד  Lb¯‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆∆¿≈∆
ÌLÙa LiL ובנשמתם ∆≈¿«¿»

LÈהגבוהה  ‰ÏÚÓÏ ¯L‡¬∆¿«¿»≈
Ìb ÏÚBt ,ÔÈ‡ ‰hÓÏe¿«»«ƒ≈«

ÌÏBÚa Ì˜ÏÁa כמבואר ¿∆¿»»»
חלק  יש אדם שלכל בחסידות

לברר  צריך הוא שדווקא בעולם

בעלי  ואצל לקדושה, ולהעלות

את  שרואים הגבוהות הנשמות

ורק  ערך כחסר כולו העולם

נחשבת  האלוקית הרוחניות

הגישה  ל'מציאות', בעיניהם

שהיא עליון"שלהם "דעת

בעולם  בחלקם גם …∆lL‡פועלת
˙BÏa‚‰‰ Ba eÈ‰Èƒ¿««¿»

,ÌÏBÚc אינו כזה נעלה ועולם ¿»
ל'בירורים' Úe„iÎÂ39זקוק ¿«»«

Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰L∆«««≈
¯ÈzÒÓ ÌB˜n‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«»«¿ƒ

,ÏÏk BÏˆ‡ שהעולם לעובדה המרכזיים הביטויים והמציאות אחד מוגבל ∆¿¿»
המוחשיים  וההבדלים המקום מושג היא הרוחני האור על מסתירה הגשמית

העולם  שהגבלות מבלי הזה בעולם חי הבעלֿשםֿטוב אבל ורחוק קרוב בין

מבחינתו  משמעות בעלות ÌB˜Óיהיו ˜eÁ¯aM ‰Ó ‰‡¯Â בדיוקBÓk ¿»»«∆¿ƒ»¿
,ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰‡¯L ורחוק קרוב בין להבדיל fL‰מבלי ¯‡·Óe ∆»»¿≈»¿…»∆∆

,‰‡e· C¯„a ‰È‰ ‡Ï מהגשמיות שמופשט נעלה רוחני בכוח היינו …»»¿∆∆¿»
BLÙaL Lb¯‰‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,LnÓ ˙ÈLÁeÓ ‰i‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ«»¿«¿¿ƒ∆«∆¿≈∆¿«¿

מציאות  היא שאלוקות הגשמית ההכרה והמציאות יש") ("למעלה אמיתית

תחושה  מנשמתו, שנובעת אין") ("למטה חסרתֿערך זה היא ו'הרגש' »«ÏÚtזו
‰‡¯ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚc ˙BÏa‚‰‰ Ba eÈ‰È ‡lL ÌÏBÚa B˜ÏÁa Ìb«¿∆¿»»∆…ƒ¿««¿»¿»¿»≈»»
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ׁשּבחלקֹו לפי מקֹום, ּבקרּוב ּכמֹו מקֹום ּברחּוק ְְְְְְִִֵֶֶָָָָראה
וקרּוב  מקֹום ורחּוק ּדמקֹום, ההגּבלה היתה לא ְְְְְִֵַַָָָָָָָָֹּבעֹולם
הּנה  מקֹום, ּבגדר היֹותֹו ׁשעם והינּו, ּבׁשוה. היּו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָמקֹום
מקֹום  ּוכמֹו מקֹום. מהגּבלת למעלה נעׂשה ּגּופא ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָהּמקֹום

הּמּדה  מן אינֹו ּבארּכֹו40הארֹון מגּבל היה ׁשהארֹון ּדאף , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֻ
היה  הּקדׁשים קדׁש מקֹום כן ּוכמֹו ּובקֹומתֹו, ְְְְְֳִֵֶַָָָָָֹּברחּבֹו
הארֹון  מקֹום מּכלֿמקֹום, ּובקֹומתֹו, ּברחּבֹו ּבארּכֹו ְְְְְְְִָָָָָָָָֻמגּבל
הּבעלֿׁשםֿטֹוב  אצל היה כן  ּוכמֹו הּמּדה. מן ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאינֹו
ּבכל  הּוא וכן ּכלל, יׁש ּבבחינת היה לא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהּמקֹום
הרי  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, על נאמר זה ׁשענין (ּדאף ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּצּדיקים
אין  ּבעֹולם ׁשּבחלקם הּצּדיקים), ּבכל ּגם הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכן
ּכלל  ׁשּי לא ׁשּבּצּדיקים מּובן ּומּזה ּדעֹולם. ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹההגּבלֹות
ענין  הּוא ּדצּדיקים והאכילה הּברּורים, עבֹודת ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָענין
חדׁש אֹור המׁשכת ענין  והּוא נפׁשֹו, לׂשבע אֹוכל ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹצּדיק
אנּפין', ּב'זעיר היא זֹו והמׁשכה מהעֹולמֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּלמעלה
ּבבחינת  ּגם נמׁש אנּפין' ׁשּב'זעיר ההמׁשכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָועלֿידי
היא  ּדנפׁש נפׁשֹו, לׂשבע אֹוכל צּדיק ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַֹהּמלכּות,

הּמלכּות. ְְִַַַּבחינת

נׁשמֹות p‰Â‰ח) ּבין ההפרׁש ּגם הּוא זה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
את  להמׁשי יכֹולֹות ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִֶַַָָּומלאכים,
אם  מלאכים, מהּֿׁשאיןּֿכן מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹור
מּמציאּותם, יתּבּטלּו מהם ׁשּלמעלה אֹור להם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻימׁש

ּכּמאמר  הּמציאּות, הפסד הּקּב41היינּו אצּבעֹוהֹוׁשיט "ה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּבּמלאכים  האֹור ּדהמׁשכת ּוׂשרפם, ּביניהם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּקטּנה
ׁשּלא  אֹור להם ימׁש ואם ּדוקא, ערּכם ׁשּלפי אֹור ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻהּוא
הּנׁשמֹות, מהּֿׁשאיןּֿכן מּמציאּותם. יתּבּטלּו ערּכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי
ׁשּלמעלה  אֹור להמׁשי יכֹולֹות ּבמציאּותם ּכׁשהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּגם
הם  ׁשהּמלאכים לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמהעֹולמֹות.
ׁשּלמעלה  אֹור ׁשּימׁש איֿאפׁשר ּובּנבראים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻנבראים,
ּבעת  ׁשּגם ועד ּומציאּות, יׁש ּבחינת ׁשהם לפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַמהם,
ּבׁשם  ּׁשּנקראים עד לגמרי ּבבּטּול הם ׁשאז ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשליחּותם,
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ׁשּבחלקֹו לפי מקֹום, ּבקרּוב ּכמֹו מקֹום ּברחּוק ְְְְְְִִֵֶֶָָָָראה
וקרּוב  מקֹום ורחּוק ּדמקֹום, ההגּבלה היתה לא ְְְְְִֵַַָָָָָָָָֹּבעֹולם
הּנה  מקֹום, ּבגדר היֹותֹו ׁשעם והינּו, ּבׁשוה. היּו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָמקֹום
מקֹום  ּוכמֹו מקֹום. מהגּבלת למעלה נעׂשה ּגּופא ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָהּמקֹום

הּמּדה  מן אינֹו ּבארּכֹו40הארֹון מגּבל היה ׁשהארֹון ּדאף , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֻ
היה  הּקדׁשים קדׁש מקֹום כן ּוכמֹו ּובקֹומתֹו, ְְְְְֳִֵֶַָָָָָֹּברחּבֹו
הארֹון  מקֹום מּכלֿמקֹום, ּובקֹומתֹו, ּברחּבֹו ּבארּכֹו ְְְְְְְִָָָָָָָָֻמגּבל
הּבעלֿׁשםֿטֹוב  אצל היה כן  ּוכמֹו הּמּדה. מן ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאינֹו
ּבכל  הּוא וכן ּכלל, יׁש ּבבחינת היה לא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהּמקֹום
הרי  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, על נאמר זה ׁשענין (ּדאף ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּצּדיקים
אין  ּבעֹולם ׁשּבחלקם הּצּדיקים), ּבכל ּגם הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכן
ּכלל  ׁשּי לא ׁשּבּצּדיקים מּובן ּומּזה ּדעֹולם. ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹההגּבלֹות
ענין  הּוא ּדצּדיקים והאכילה הּברּורים, עבֹודת ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָענין
חדׁש אֹור המׁשכת ענין  והּוא נפׁשֹו, לׂשבע אֹוכל ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹצּדיק
אנּפין', ּב'זעיר היא זֹו והמׁשכה מהעֹולמֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּלמעלה
ּבבחינת  ּגם נמׁש אנּפין' ׁשּב'זעיר ההמׁשכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָועלֿידי
היא  ּדנפׁש נפׁשֹו, לׂשבע אֹוכל צּדיק ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַֹהּמלכּות,

הּמלכּות. ְְִַַַּבחינת

נׁשמֹות p‰Â‰ח) ּבין ההפרׁש ּגם הּוא זה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
את  להמׁשי יכֹולֹות ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִֶַַָָּומלאכים,
אם  מלאכים, מהּֿׁשאיןּֿכן מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹור
מּמציאּותם, יתּבּטלּו מהם ׁשּלמעלה אֹור להם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻימׁש

ּכּמאמר  הּמציאּות, הפסד הּקּב41היינּו אצּבעֹוהֹוׁשיט "ה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּבּמלאכים  האֹור ּדהמׁשכת ּוׂשרפם, ּביניהם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּקטּנה
ׁשּלא  אֹור להם ימׁש ואם ּדוקא, ערּכם ׁשּלפי אֹור ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻהּוא
הּנׁשמֹות, מהּֿׁשאיןּֿכן מּמציאּותם. יתּבּטלּו ערּכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי
ׁשּלמעלה  אֹור להמׁשי יכֹולֹות ּבמציאּותם ּכׁשהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּגם
הם  ׁשהּמלאכים לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמהעֹולמֹות.
ׁשּלמעלה  אֹור ׁשּימׁש איֿאפׁשר ּובּנבראים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻנבראים,
ּבעת  ׁשּגם ועד ּומציאּות, יׁש ּבחינת ׁשהם לפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַמהם,
ּבׁשם  ּׁשּנקראים עד לגמרי ּבבּטּול הם ׁשאז ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשליחּותם,
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וש"נ.40) סע"א. כא, חצות.41)יומא לתיקון הערה סידור וראה ב. לח, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ï ÌÏBÚa B˜ÏÁaL ÈÙÏ ,ÌB˜Ó ·e¯˜a BÓk ÌB˜Ó ˜eÁ¯a¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ∆¿∆¿»»…
‰ÂLa eÈ‰ ÌB˜Ó ·e¯˜Â ÌB˜Ó ˜eÁ¯Â ,ÌB˜Óc ‰Ïa‚‰‰ ‰˙È‰»¿»««¿»»¿»¿ƒ»¿≈»»¿»∆

מקרוב. שראה מידה באותה מרחוק שראה כך כדי ‰B˙BÈעד ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡
,ÌB˜Ó ¯„‚a הזה בעולם שחי המקום למרות גדרי ‰ÌB˜nבתוך ‰p‰ ¿∆∆»ƒ≈«»

‡Ùeb עצמו‰ÏÚÓÏ ‰NÚ »«¬∆¿«¿»
BÓÎe .ÌB˜Ó ˙Ïa‚‰Ó≈«¿»«»¿

חכמינו  ‰‡¯ÔBמאמר ÌB˜Ó¿»»
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡40, בקודש ≈ƒ«ƒ»

שנתפס  והשטח נס, היה הקדשים

נמדד  לא הקודש ארון עלֿידי

ÔB¯‡‰Lהארון במידות  Û‡c¿«∆»»
BaÁ¯a Bk¯‡a Ïa‚Ó ‰È‰»»À¿»¿»¿¿»¿

B˙ÓB˜·e היה שכן כך בגובהו, ¿»
המקום  גדרי ÔÎבתוך BÓÎe¿≈

‰È‰ ÌÈL„w‰ L„˜ ÌB˜Ó¿…∆«√»ƒ»»
BaÁ¯a Bk¯‡a Ïa‚ÓÀ¿»¿»¿¿»¿

B˙ÓB˜·e מידות היו לו וגם ¿»
המקום, גדרי בתוך מוגבלות

ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿»»
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ אינו וכאילו ≈ƒ«ƒ»

‡ˆÏקיים. ‰È‰ ÔÎ BÓÎe¿≈»»≈∆
ÌB˜n‰L ·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈∆«»

ÈÁ·a˙הגשמי  ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ¿ƒ«
LÈ ומציאות‡e‰ ÔÎÂ ,ÏÏk ≈¿»¿≈

Û‡c) ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎa¿»««ƒƒ¿«
ÏÚ ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆∆¡««
Ôk È¯‰ ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈¬≈≈
,(ÌÈ˜Ècv‰ ÏÎa Ìb ‡e‰«¿»««ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÏBÚa Ì˜ÏÁaL∆¿∆¿»»»≈

.ÌÏBÚc ˙BÏa‚‰‰««¿»¿»
ÌÈ˜ÈcvaL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««ƒƒ
העולם  מהגבלות למעלה שהם

˙„B·Ú ÔÈÚ ÏÏk CiL ‡Ï…«»¿»ƒ¿«¬«
,ÌÈ¯e¯a‰ נתינת אין מקום כי «≈ƒ

כלל  «ÏÈÎ‡‰Â¿»¬ƒ‰לרע
˜Ècˆ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒƒ¿««ƒ
‡e‰Â ,BLÙ Ú·NÏ ÏÎB‡≈¿…««¿¿
L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»»
,˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»

BÊ ‰ÎLÓ‰Â ושרשה שמקורה ¿«¿»»
לגמרי  מהעולמות למעלה היא

‡È‰ ומתגלה ‰‰ÎLÓ‰נמשכת È„ÈŒÏÚÂ ,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ƒƒ¿≈«¿ƒ¿«¿≈««¿»»
Ìb CLÓ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'aL יותר ‰eÎÏn˙,למטה ˙ÈÁ·a שיש ∆ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ«««¿

לעולמות לה  ‰È‡שייכות LÙc ,BLÙ Ú·NÏ ÏÎB‡ ˜Ècˆ e‰fL∆∆«ƒ≈¿…««¿¿∆∆ƒ
.˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿

‰Ê ÔÈÚa ‰p‰Â (Á וכן מזבח' ו'אכילת אדם' 'אכילת בין להפרש בדומה ¿ƒ≈¿ƒ¿»∆
לאכילת  הצדיקים אכילת בין ההבדל וכן חול ואכילת שבת אכילת בין ההבדל

ומטה  Ìbהבינונים ‡e‰«
L¯Ù‰‰ ההבדלÔÈa «∆¿≈≈

,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÓL¿»«¿»ƒ
CÈLÓ‰Ï ˙BÏBÎÈ ˙BÓLcƒ¿»¿¿«¿ƒ

למטה  ‰‡B¯מלמעלה ˙‡∆»
,˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»

ולהכיל  אותו אותו ולקלוט

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבתוכם 
Ì‰Ï CLÓÈ Ì‡ ,ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒƒÀ¿«»∆

עליהם  ‡B¯ויתגלה
eÏha˙È Ì‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆ƒ¿«¿
„ÒÙ‰ eÈÈ‰ ,Ì˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ»«¿∆¿≈

e‡Èˆn‰«¿ƒ˙,ואיבוד 
¯Ó‡nk41 שכאשר הגמרא ««¬»

 ֿ הקדוש לפני טענו המלאכים

האדם  את לברוא שלא ברוךֿהוא

BÚaˆ‡ ‰"aw‰ ËÈLB‰ƒ«»»∆¿»
,ÌÙ¯Ne Ì‰ÈÈa ‰pËw‰«¿«»≈≈∆¿»»

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰c האלוקי ¿«¿»«»
¯B‡ ‡e‰ ÌÈÎ‡ÏnaL∆««¿»ƒ

,‡˜Âc Ìk¯Ú ÈÙlL לפי ∆¿ƒ∆¿»«¿»
שלהם יכולת  Ì‡Â¿ƒהקליטה

‡lL ¯B‡ Ì‰Ï CLÓÈÀ¿«»∆∆…
Ìk¯Ú ÈÙÏ שהם למה ומעבר ¿ƒ∆¿»

ולהכיל  לקלוט מסוגלים

Œ‰Ó .Ì˙e‡ÈˆnÓ eÏha˙Èƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
Ìb ,˙BÓLp‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¿»«

Ì˙e‡ÈˆÓa Ì‰Lk ובתוך ¿∆≈ƒ¿ƒ»
שלהם  המציאות של הגדרים

¯B‡ CÈLÓ‰Ï ˙BÏBÎÈ¿¿«¿ƒ
.˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»
ÈÙÏ ‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ
,ÌÈ‡¯· Ì‰ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ

¯LÙ‡ŒÈ‡ ÌÈ‡¯·p·e לא «ƒ¿»ƒƒ∆¿»
‡B¯יתכן  CLÓiL∆À¿«

ÈÙÏ ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆¿ƒ
LÈ ˙ÈÁa Ì‰L∆≈¿ƒ«≈

,˙e‡ÈˆÓe את יאבדו שלהם המציאות מגדרי שלמעלה אור בהם יתגלה ואם ¿ƒ
ויתבטלו  לחלוטין ‰Ìמציאותם Ê‡L ,Ì˙eÁÈÏL ˙Úa ÌbL „ÚÂ¿«∆«¿≈¿ƒ»∆»≈
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elk`ieכ urd zgz mdilr cner `ede

אליה  הּדֹובר הוי' ׁשם וּתקרא ׁשּכתּוב ּכמֹו ּובי 42הוי', , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הוי' נאּום הּיׁש43נׁשּבעּתי ּבּטּול רק זה הרי מּכלֿמקֹום, , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אינם  ולכן מציאּות, ּבבחינת הם אז ׁשּגם היינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלבד,
נׁשמֹות  מהּֿׁשאיןּֿכן אלקי. אֹור ּגּלּוי לקּבל ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָֹיכֹולים

נברא  נעׂשה ׁשהאלקּות הּוא יכֹולים 44ׁשענינם לכן , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּוא  זה ּכל אמנם, מהם. ׁשּלמעלה אֹור ּבחינת ּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלקּבל
לקּבל  יכֹולים ׁשאינם עצמם, מּצד לּמלאכים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבנֹוגע
מציאּות, ּבבחינת ׁשהם לפי מהם ׁשּלמעלה אֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבחינת
היא  עלּיתם ׁשּכל לפי עֹומדים, ּבׁשם נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָולכן
עלֿידי  אבל מציאּות, ּבבחינת והם העֹולמֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבמדרגת
ׁשּיהיה  ּבּמלאכים ּגם ּפֹועלים הּצּדיקים, נׁשמֹות ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָעבֹודת

מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּבהם

e‰ÊÂ,וּיאכלּו העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיהיה  ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדעלֿידיֿזה
הם  עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו אדם, אכילת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבהם
ּפעל  אברהם, עבֹודת עלֿידי אבל העֹולמֹות, ְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָּבמדרגת
אֹור  המׁשכת והּוא אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעליהם

מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ְְֵֶַָָָָָחדׁש

LÈÂ ּבדרך ּומלאכים,לֹומר ׁשּבנׁשמֹות ּדכׁשם  אפׁשר, ¿≈ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אכילת  ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאף
ּכן  ּגם ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות עלֿידי מּכלֿמקֹום, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם,
וזרע  אדם ּדזרע ּבנׁשמֹות ּגם הּוא כן ּכמֹו אדם, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאכילת
(ׁשהם  ּבהמה ּדזרע הּנׁשמֹות ׁשעבֹודת ׁשאף ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהמה,
עם  ללחם הּברּורים, עבֹודת היא כּו') הּבינֹונים ְְֲִִִִִִֵֵַַַֹנׁשמֹות
עבֹודת  עלֿידי אבל עצמם, מּצד רק זהּו הּנה כּו', ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהרע
ּדאכילת  הענין הּבינֹונים ּבנׁשמֹות ּגם נעׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָהּצּדיקים
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כה.42) סו"ס אגה"ק תניא וראה יג. טז, לך טז.43)לך כב, ואילך.44)וירא ד קיד, האמצעי לאדמו"ר פינחס הזהר ביאורי ראה

ועוד. תפט. תנט. ע' תרס"ו המשך ואילך. תקמו ע' ח"א הצ"צ לאדמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ÌLa ÌÈ‡¯˜pM „Ú È¯Ó‚Ï Ïeh·a בדברי ¿ƒ¿«¿≈«∆ƒ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆»

אליה  שהתגלה המלאך לגבי ‡ÈÏ‰הגר ¯·Bc‰ 'ÈÂ‰ ÌL ‡¯˜zÂ42, «ƒ¿»≈¬»»«≈≈∆»
'ÈÂ‰ Ìe‡ ÈzÚaL È·e43,,'ה לעצמו קורא המלאך שלפעמים היינו ƒƒ¿«¿ƒ¿¬»»

לחלוטין  לאלוקות בטלים שהם מפני שמדובר למרות ÌB˜ÓŒÏkÓ,וזאת ƒ»»
עצום  ¯˜בביטול ‰Ê È¯‰¬≈∆«

,„·Ï Li‰ Ïeha ולא ƒ«≈¿«
במציאות' ÌbL'ביטול eÈÈ‰«¿∆«

Ê‡ שהם באותה עצמה שעה »
מוחלט  בביטול ≈‰Ìבטלים

ÔÎÏÂ ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
Èelb Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈ƒ

È˜Ï‡ ¯B‡ שלמעלה ¡…ƒ
לא  בעצם כי שלהם מהמציאות

שלהם  המציאות בגדרי שינוי חל

נבראים. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבתור
˙BÓL שהם נאמר שעליהם ¿»

ממעל" אלוקה ««¿ÌÈÚL∆ƒ"חלק
‰NÚ ˙e˜Ï‡‰L ‡e‰∆»¡…«¬∆

‡¯·44ÌÈÏBÎÈ ÔÎÏ , ƒ¿»»≈¿ƒ
¯B‡ ˙ÈÁa Ìb Ïa˜Ï¿«≈«¿ƒ«

Ì‰Ó ‰ÏÚÓlL במהותן כי ∆¿«¿»≈∆
"נברא". ולא "בורא" הן

Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆¿≈«
,ÌÓˆÚ „vÓ ÌÈÎ‡ÏnÏ««¿»ƒƒ««¿»
Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ¿«≈
‰ÏÚÓlL ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿«¿»
˙ÈÁ·a Ì‰L ÈÙÏ Ì‰Ó≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«

,˙e‡ÈˆÓ הנעלה אור והתגלות ¿ƒ
מציאותם מהם  לאיבוד תגרום

ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
,ÌÈ„ÓBÚ של במשמעות ¿ƒ

בדרגה  תמיד וניצבים עומדים

"ונתתי  (ככתוב שינוי ללא אחת

העומדים  בין מהלכים לך

Ì˙iÏÚהאלה") ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»¬ƒ»»
מדרגה  מתעלים כשהם גם

‰BÓÏBÚ˙,לדרגה  ˙‚¯„Óa ‡È‰ העולמות גדרי ÈÁ·a˙ובתוך Ì‰Â ƒ¿«¿≈«»»¿≈ƒ¿ƒ«
,˙e‡ÈˆÓ שינוי לא היא שהעלייה אלא וכיוון הקודם מהמצב מהותי ¿ƒ

המלאכים  נקראים לכן עצמה, שלהם המציאות גדרי בתוך מסויימת התקדמות

Ìb'עומדים' ÌÈÏÚBt ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈¬«ƒ¿««ƒƒ¬ƒ«
‰ÏÚÓlL L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ Ì‰a ‰È‰iL ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆«¿»«»»∆¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰Ó.ממציאותם להתבטל ולא אותו לקלוט יוכלו והם ≈»»
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ המאמר נפתח שבו צדיק e‰Â‡בפסוק אבינו, אברהם ¿∆«∆»¿

נשמה, ÊŒÈ„ÈŒÏÚc‰עם ,eÏÎ‡iÂ ıÚ‰ ˙Áz Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ≈¬≈∆««»≈«…≈¿«¿≈∆
Ì‰ÈÏÚ „ÓÚ Ì‰¯·‡L,אלוקי אור עליהם È‰iL‰והשפיע ÏÚt ∆«¿»»»«¬≈∆»«∆ƒ¿∆

,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ Ì‰a»∆¬ƒ«»»
אור  המשכת תפעל שאכילתם

מהעולמות  שלמעלה עליון

„vÓ ÌÈÎ‡ÏnL eÈ‰Â¿«¿∆«¿»ƒƒ«
˙‚¯„Óa Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈¿«¿≈«

,˙BÓÏBÚ‰ את להם ואין »»
שלמעלה  אור להמשיך היכולת

È„ÈŒÏÚמהעולמות Ï·‡¬»«¿≈
ÏÚt ,Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú¬««¿»»»«
Ì‰a ‰È‰iL Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆ƒ¿∆»∆
‡e‰Â ,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»¿
L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»
ואכילת  שבת לאכילת בדומה

לעיל. כמבואר הצדיקים,

,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
˙BÓLaL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿»
ÌÈÎ‡ÏnL Û‡ ,ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒ«∆«¿»ƒ
CiL ÔÈ‡ ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»≈«»

,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ Ì‰a כי »∆¬ƒ«»»
אין  המציאות גדרי בתוך בהיותם

למעלה  אור להמשיך יכולת להם

ŒÏÚמהמציאות ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«
˙BÓLp‰ È„È אברהם כאשר ¿≈«¿»

עליהם' Ì‰a'עומד ‰NÚ«¬∆»∆
BÓk ,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ Ôk Ìb«≈¬ƒ«»»¿
Ú¯Êc ˙BÓLa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«ƒ¿»¿∆«
Û‡L ,‰Ó‰a Ú¯ÊÂ Ì„‡»»¿∆«¿≈»∆«
Ú¯Êc ˙BÓLp‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿»¿∆«
˙BÓL Ì‰L) ‰Ó‰a¿≈»∆≈ƒ¿
‡È‰ ('eÎ ÌÈBÈa‰«≈ƒƒ
ÌÁÏÏ ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú¬««≈ƒƒ¿…

,'eÎ Ú¯‰ ÌÚ שלמעלה אור להמשיך היכולת את להם שאין לעיל ונתבאר ƒ»«
לצדיקים רק שייכת זו ועבודה p‰,ÌÓˆÚמהעולמות „vÓ ˜¯ e‰Ê ‰ ƒ≈∆«ƒ««¿»

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ונותנים אור תוספת עליהם המשפיעים ¬»«¿≈¬«««ƒƒ
כוח תוספת ÏÈÎ‡c˙להם ÔÈÚ‰ ÌÈBÈa‰ ˙BÓLa Ìb ‰NÚ«¬∆«¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿»«¬ƒ«

.˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ,Ì„‡»»«¿»«»»∆¿«¿»≈»»
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ּוכמֹו מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָאדם,
עברי  עבד תקנה ּכי מׁשה 45ׁשּכתּוב על קאי תקנה ּכי , ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּוכמֹו עברי, עבד ׁשּבבחינת ּבּנׁשמֹות ּגם ׁשּפעל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָרּבנּו,
ּבּנׁשמֹות 46ׁשּכתּוב  ּדגם ,לבהמּת ּבׂשד עׂשב ונתּתי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ ּבמּכל זה ויּובן כּו'. עׂשב ּבחינת  המׁשי ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדזרע
ּבהם  ׁשּיהיה ּבּמלאכים ּפֹועלֹות ׁשהּנׁשמֹות מּזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּכן
ּפֹועלֹות  נבראים, ׁשהם ּבּמלאכים ּדאם אדם, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאכילת
ּכלֿׁשּכן  חדׁש, אֹור המׁשכת ּבהם ׁשּיהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמֹות
זה  (ׁשענין נברא נעׂשה ׁשאלקּות הּוא ׁשענינם ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבנׁשמֹות
הּנׁשמֹות, ּבכל הּוא נברא ׁשּנעׂשה אלקּות הם ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמֹות
ׁשעלֿידי  ּבוּדאי הרי ּבהמה), ּדזרע ּבּנׁשמֹות ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגם
הענין  ּבהם ּגם נעׂשה הּצּדיקים, לנׁשמֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָהתקּׁשרּותם
היא  עבֹודתם ׁשּמּצדֿעצמם ׁשאף והינּו, אדם. ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָּדאכילת
ׁשּבּבינֹונים  היֹות ּדעם הרע, עם ׁשּלֹוחם הּברּורים ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָעבֹודת
הּיֹותר  ּבּמדרגה ּגם הרי מדרגֹות, רּבּוי ּכן ּגם יׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָּגּופא
וכל  הּברּורים, עבֹודת היא עבֹודתם ׁשּבּבינֹונים, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעליֹונה

כּו' ּכן ּגם מתנּול מנּול עם מּצד 47הּמתאּבק ּובפרט , ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ
ּבנפׁשיּה אינׁש ׁשּידע ּכפי אחד ּכל אצל ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהענינים
אבל  מּצדֿעצמם, הּוא זה  ּכל הּנה ּדנפׁשיּה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאּליּבא
ּבהם  ּגם נעׂשה הּצּדיקים לנׁשמֹות התקּׁשרּותם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָעלֿידי
ׁשּלמעלה  חדׁש אֹור המׁשכת היינּו אדם, ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָאכילת

ּבליּֿגבּול. אֹור ְְִֵָָמהעֹולמֹות,

e‰ÊÂ ֿ ּדעלֿידי וּיאכלּו, העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ¿∆ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
אּון  זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם, עֹומד ׁשהּוא ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶזה
אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפֹועל זיי, מיט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָצּוגעּבּונדען
ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבליּֿגבּול אֹור ׁשּממׁשי ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻוהינּו
הּתֹורה  ּבקּיּום חּיּות ּתֹוספת אצלם נעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה

ְְִַוהּמצֹות.
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È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk ·e˙kL BÓÎe45‰LÓ ÏÚ È‡˜ ‰˜˙ Èk , ¿∆»ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆»≈«…∆

˙BÓLpa Ìb ÏÚtL ,ea¯הנחותותBÓÎe ,È¯·Ú „·Ú ˙ÈÁ·aL «≈∆»«««¿»∆ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ¿
·e˙kL46 ויקיימו ישמעו שאם ישראל לבני אומר רבנו שמשה שמע בקריאת ∆»

אזי המצוות EzÓ‰·Ï,את E„Na ·NÚ Èz˙Â גם כאן שנזכר וכיוון ¿»«ƒ≈∆¿»¿ƒ¿∆¿∆
לדייק יש לבהמות »¿Ì‚cהשפע

‰Ó‰a Ú¯Êc ˙BÓLpa«¿»¿∆«¿≈»
'eÎ ·NÚ ˙ÈÁa CÈLÓ‰ƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆

עליונה. רוחנית «¿Ô·eÈÂוהשפעה
‰Ê הנשמות בהשפעת ההסבר ∆

על  אדם" "זרע של הגבוהות

יובן  בהמה" "זרע של הנשמות

‰fÓ ÔkLŒÏkÓa¿ƒ»∆≈ƒ∆
˙BÏÚBt ˙BÓLp‰L∆«¿»¬
Ì‰a ‰È‰iL ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆

,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ חידוש שהיא ¬ƒ«»»
יותר ÌÈÎ‡Ïnaגדול Ì‡c¿ƒ««¿»ƒ

˙BÏÚBt ,ÌÈ‡¯· Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ¬
Ì‰a ‰È‰iL ˙BÓLp‰«¿»∆ƒ¿∆»∆
,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»
ונבראים  מעולמות שלמעלה

ÌÈÚL ˙BÓLa ÔkLŒÏk»∆≈ƒ¿»∆ƒ¿»»
‡¯· ‰NÚ ˙e˜Ï‡L ‡e‰∆¡…«¬∆ƒ¿»
Ì‰ ˙BÓLp‰L ‰Ê ÔÈÚL)∆ƒ¿»∆∆«¿»≈
‡e‰ ‡¯· ‰NÚpL ˙e˜Ï‡¡…∆«¬»ƒ¿»
Ìb ,˙BÓLp‰ ÏÎa¿»«¿»«
,(‰Ó‰a Ú¯Êc ˙BÓLpa«¿»¿∆«¿≈»
È„ÈŒÏÚL È‡cÂa È¯‰¬≈¿««∆«¿≈

Ì˙e¯M˜˙‰ הנשמות של ƒ¿«¿»
¿BÓLÏ¿ƒ˙הנמוכות 

,ÌÈ˜Ècv‰ כל (וכאמור ««ƒƒ
שנעשה  'אלוקות הן הנשמות

הן  מהותן שמצד היינו נברא'

מהעולמות) Ìbלמעלה ‰NÚ«¬∆«
.Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡c ÔÈÚ‰ Ì‰a»∆»ƒ¿»«¬ƒ«»»
Œ„vnL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆ƒ«

Ì˙„B·Ú ÌÓˆÚ הנשמות של «¿»¬»»
בהמה" "זרע בחינת È‰ƒ‡הללו,

¯‰ ÌÚ ÌÁBlL ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú‡Ùeb ÌÈBÈaaL ˙BÈ‰ ÌÚc ,Ú ¬««≈ƒ∆≈ƒ»«¿ƒ¡∆«≈ƒ»
,˙B‚¯„Ó Èea¯ Ôk Ìb LÈ,עמוק לאלוקות שלהם הביטול כמה ‰¯Èעד ≈«≈ƒ«¿≈¬≈

˙„B·Ú ‡È‰ Ì˙„B·Ú ,ÌÈBÈaaL ‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„na Ìb«««¿≈»«≈∆¿»∆«≈ƒ¬»»ƒ¬«
'eÎ Ôk Ìb Ïe˙Ó ÏeÓ ÌÚ ˜a‡˙n‰ ÏÎÂ ,ÌÈ¯e¯a‰47, היינו «≈ƒ¿»«ƒ¿«≈ƒ¿À»ƒ¿«≈«≈

הגשמיות  עם המגע שעצם

ירידה  לאדם גורם והחומריות

הרוחני  ומצבו במעמדו נוספת

ÌÈÈÚ‰ „vÓ Ë¯Ù·e הלא ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ
‡Á„רצויים  Ïk Ïˆ‡ LiL∆≈≈∆»∆»
‡LÈבפרט  Ú„iL ÈÙk¿ƒ∆»«ƒƒ

dÈLÙa בעצמו האדם יודע ¿«¿≈
,dÈLÙc ‡aÈl‡ כשהוא «ƒ»¿«¿≈
בכנות  מצבו את Ïkבוחן ‰p‰ƒ≈»

‰Ê הללו הרוחניים הקשיים כל ∆
לבינונים  Œ„vÓשיש ‡e‰ƒ«

È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ,ÌÓˆÚ«¿»¬»«¿≈
˙BÓLÏ Ì˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿»¿ƒ¿
Ì‰a Ìb ‰NÚ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¬∆«»∆
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כי b"iyz'd ,oeygÎxn s"k ,`xie zyxt zay

ּוכמֹו מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָאדם,
עברי  עבד תקנה ּכי מׁשה 45ׁשּכתּוב על קאי תקנה ּכי , ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּוכמֹו עברי, עבד ׁשּבבחינת ּבּנׁשמֹות ּגם ׁשּפעל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָרּבנּו,
ּבּנׁשמֹות 46ׁשּכתּוב  ּדגם ,לבהמּת ּבׂשד עׂשב ונתּתי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ ּבמּכל זה ויּובן כּו'. עׂשב ּבחינת  המׁשי ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדזרע
ּבהם  ׁשּיהיה ּבּמלאכים ּפֹועלֹות ׁשהּנׁשמֹות מּזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּכן
ּפֹועלֹות  נבראים, ׁשהם ּבּמלאכים ּדאם אדם, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאכילת
ּכלֿׁשּכן  חדׁש, אֹור המׁשכת ּבהם ׁשּיהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמֹות
זה  (ׁשענין נברא נעׂשה ׁשאלקּות הּוא ׁשענינם ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבנׁשמֹות
הּנׁשמֹות, ּבכל הּוא נברא ׁשּנעׂשה אלקּות הם ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמֹות
ׁשעלֿידי  ּבוּדאי הרי ּבהמה), ּדזרע ּבּנׁשמֹות ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגם
הענין  ּבהם ּגם נעׂשה הּצּדיקים, לנׁשמֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָהתקּׁשרּותם
היא  עבֹודתם ׁשּמּצדֿעצמם ׁשאף והינּו, אדם. ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָּדאכילת
ׁשּבּבינֹונים  היֹות ּדעם הרע, עם ׁשּלֹוחם הּברּורים ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָעבֹודת
הּיֹותר  ּבּמדרגה ּגם הרי מדרגֹות, רּבּוי ּכן ּגם יׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָּגּופא
וכל  הּברּורים, עבֹודת היא עבֹודתם ׁשּבּבינֹונים, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעליֹונה

כּו' ּכן ּגם מתנּול מנּול עם מּצד 47הּמתאּבק ּובפרט , ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ
ּבנפׁשיּה אינׁש ׁשּידע ּכפי אחד ּכל אצל ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהענינים
אבל  מּצדֿעצמם, הּוא זה  ּכל הּנה ּדנפׁשיּה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאּליּבא
ּבהם  ּגם נעׂשה הּצּדיקים לנׁשמֹות התקּׁשרּותם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָעלֿידי
ׁשּלמעלה  חדׁש אֹור המׁשכת היינּו אדם, ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָאכילת

ּבליּֿגבּול. אֹור ְְִֵָָמהעֹולמֹות,

e‰ÊÂ ֿ ּדעלֿידי וּיאכלּו, העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ¿∆ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
אּון  זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם, עֹומד ׁשהּוא ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶזה
אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפֹועל זיי, מיט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָצּוגעּבּונדען
ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבליּֿגבּול אֹור ׁשּממׁשי ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻוהינּו
הּתֹורה  ּבקּיּום חּיּות ּתֹוספת אצלם נעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה

ְְִַוהּמצֹות.
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ונבראים  מעולמות שלמעלה

ÌÈÚL ˙BÓLa ÔkLŒÏk»∆≈ƒ¿»∆ƒ¿»»
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כב

.h"nyz'd oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy .c"qa
חלק ‡. הם התורה סיפורי שכל כמ"פ דובר

הוראה  לשון בחיי 1מ"תורה" מישראל לכאו"א הוראה ,
זו  פרשה וקורין לומדים שבו בזמן ובמיוחד היוםֿיום

הזקן  רבינו כפתגם עם 2בתורה, לחיות ש"צריכים
השבוע, דפרשת ההוראות עם לחיות כלומר, הזמן",

כולה. השנה כל במשך להמשיכן מנת על
וראשיתה  שהתחלתה וירא, פ' לפרשתנו, 3ובנוגע

שכאו"א  ההוראה מהי להבין: צריך – ה'" אליו "וירא
אליו  ד"וירא מהסיפור ללמוד וצריך יכול מישראל

אבינו?! לאברהם הקב"ה של התגלותו ה'",

.·– ה'" אליו מ"וירא הלימוד לבאר יש לכאורה
רש"י  מ"ש החולה"4ע"פ את לבקר אליו, ,5"וירא

בגמרא  כדאיתא חולים, דביקור החיוב למדים 6שמזה

חנינא  ברבי חמא רבי דכתיב 7"אמר ה'8מאי אחרי
שכינה  אחר להלך לאדם לו אפשר וכי תלכו, אלקיכם
ביקר  הקב"ה . . הקב"ה של מדותיו אחר הלך אלא . .

ממרא, באלוני ה' אליו וירא דכתיב `dzחולים, s`
mileg xwa."

אורחים, דהכנסת העילוי גודל – נוסף ולימוד

בגמרא  פני 9כדאיתא מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה
דכתיב  בעיניך 10שכינה, חן מצאתי נא אם אדנֿי ויאמר

נא לקבל אל והלך (להקב"ה) ש"הניחו וגו'", תעבור
.11האורחים"

עצם  על נוספים פרטים הם הנ"ל לימודים אמנם,
והתכלית  המטרה (א) ה'": אליו ד"וירא הענין
(ב) החולה", את "לבקר – ה'" אליו "וירא שבשבילה
ה'", אליו ש"וירא בעת אבינו אברהם של הנהגתו
ומכיון  האורחים"; לקבל והלך (להקב"ה) ש"הניחו
לומר, מסתבר הדיוק, בתכלית הם התורה עניני שכל
ה'", אליו ד"וירא הענין מעצם גם והוראה לימוד שיש

לאברהם. האלקית ההתגלות עצם

כמ"פ ‚. המדובר – מארז"ל 12ובהקדים 13בפירוש

שמ"מעשה  בלבד זו שלא לבנים", סימן אבות "מעשה
מזה,mirceiאבות" יתירה אלא הבנים, אצל יהי' מה

הוא אבות" הבנים.mxebdש"מעשה אצל כן להיות
יותר: ובפרטיות

שאינו 14ידוע  "סימן" (א) "סימנים": סוגי ב' שיש
עניןxexiaאלא הוא הסימן כלומר, שאינו ipevigהדבר,

נעשה  החיצונית שייכותו שבגלל אלא, הדבר, ממהות
להיותו  הדבר, שגורם "סימן" (ב) הדבר, בירור ידו על

xacd zednn wlg.

אבידה, בסימני – פשוטה דוגמא להביא ויש
מוכיח  שרק ה"סימן" (א) אופנים: בב' להיות שיכולים
אם  ואפילו סימניו יודע שהרי לפלוני שייך זה שחפץ

נעשה זה eciסימן lr בו שהי' הסימן שמכיר רק (לא
ה"סימן" (ב) צדדי, דבר בו שהוסיף אלא זה אין לפנ"ז),

(האומן ezednnהוא הפועל כח שניכר ועד פלוני, של
שמברר  צדדי דבר זה אין ולכן, בהנפעל, שעשאו)

דבר אלא לפלוני, לפלוני mxebdהשייכות .15שייכותו
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ועוד.1) ב. נג, זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ואילך.2) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
כל 3) את והראשית ההתחלה כוללת – קדושה עניני וכבכל

לסיומה  עד הפרשה, דהמשך הענינים פרטי כל שלאח"ז, ההמשך
וחותמה.

ב.4) פו, מב"מ – פרשתנו ריש
רש"י:5) בפירוש ביאור הדורש ענין על להעיר יש

מעלתו  בגלל לא כלומר, החולה", את לבקר אליו, ש"וירא מכיון
לא  מדוע - חולים* דביקור הענין בגלל אלא אברהם, של המיוחדת
אנשי  וכל ישמעאל את גם ביקר שהקב"ה ברמז) לא (גם  בכתוב מצינו
לך), לך בס"פ (כמ"ש הזה היום בעצם אתו שנמולו אברהם של ביתו
מ"ש  היפך לכאורה ה"ז למילתם, השלישי יום זה הי' אצלם שגם
לפני  שוע ניכר "לא לד) לה, ויקהל בפרש"י הובא – יט לד, (איוב

דל"?
ישמעאל, "זה הנער", אל "ויתן הענין, בהמשך נוספת ושאלה
ביום  ישמעאל את הטריח מדוע – ובפרש"י) ז (יח, במצוות" לחנכו
רמב"ם  ב. קלד, שבת (ר"ן סכנה של במצב בהיותו למילתו, השלישי
השפחות  לא' לצוות יכול שהי' בשעה בה ועוד), ה"ח. פ"ב מילה הל'

האורחים? עבור לטרוח
עוד". ויחכם לחכם ו"תן

לפי  לבקרו, אמר ולא החולה את לבקר ש"פרש"י שפ"ח ראה (*
(סתם), החולה את לבקר אמר לכך חולים, ביקור מצות למדין שמכאן

בלבד". אברהם להיותו ולא
א.6) יד, סוטה
"אמר 7) – המאמר בעל של שמו בהביאו זה מרמז שרש"י וי"ל

`pipg xa `ng iax ושאל הקב"ה ובא הי' למילתו שלישי יום
בשלומו".

ה.8) יג, ראה פ'

(9– ה"ב. פי"ד אבל הל' רמב"ם וראה וש"נ. סע"א. קכז, שבת
ואילך. 70 ע' חכ"ה בלקו"ש בארוכה נתבאר

ג.10) יח, פרשתנו
שם.11) שבת פרש"י
ועוד.12) .61 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ו.13) יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו לקו"ש
לקו"ש 14) אסורות. מאכלות הל' ריש הרמב"ם על צפע"נ ראה

ואילך. 375 ע' ח"ב ואילך. 222 ע' ח"א
שהרי,15) אליו, שייך זה שחפץ מכריח אינו זה סימן שאעפ"כ, אלא

ולכן, אח"כ), שמכרו (או פלוני עבור החפץ עשה שמלכתחילה יתכן
הם  שהסימנים בבע"ח, טהרה סימני – היא יותר המתאימה הדוגמא
(ראה  לטהרה הקשורות תכונות הטהרה, מענין להיותם הטהרה, הגורמים
דבנ"י. לסימנים בנוגע בפנים לקמן וראה .(14 שבהערה לקו"ש בארוכה

h"nyz'd oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy

ה"מעשה  – לבנים" סימן אבות "מעשה ובנדו"ד,
סימן הוא להיותו16הדבר mxebyאבות" כי, ,mzednn

של  ממהותם חלק גם ונעשה נמשך לכן האבות, של
הבנים.

באומה  יש סימנים "שלשה דבנ"י, הסימנים וע"ד
חסדים" וגומלי והביישנין הרחמנים המדות 17זו, ג' ,

חסדים  מגמילות (החל אבות" "מעשה האבות, של
בפרשתנו 18דאברהם  כמ"ש את 19, יצוה אשר "למען

דבר  (לא הם אלו ש"סימנים" – גו'") ביתו ואת בניו
אלא) סימן ezednnחיצוני, רק לא כלומר, יהודי, של

אלא יהדות, שזהו היהדות,dzednnשמברר של
ביהדות. חסרון הוא אלו בסימנים החסרון ובמילא,

אליו  ד"וירא שהסיפור – בעניננו גם מובן ומזה
ענין  הגורם סימן לבנים", "סימן נעשה כשלעצמו ה'"
היינו  הבנים, של ממהותם שנעשה הבנים, אצל זה
ה'". אליו ד"וירא הענין להיות וצריך יכול אצלם שגם

בזה:„. הביאור לומר ויש
פתח  יושב והוא . . ה' אליו "וירא הכתוב מהמשך

" האוהל פתח שהישיבה משמע, גו'", ze`xlהאוהל
eziaa mqipkie aye xaer yi m`"20 ש"וירא לפני (שהיתה

ה'". אליו ש"וירא לכך גרמה ה'") אליו

לבקר  אליו, "וירא בפרש"י למ"ש סתירה זה [ואין
הכנסת  עם קשור חולים ביקור גם כי, – החולה" את

שש 21אורחים  מכיון ואהבת , "בכלל לרעך 22ניהם

הרמב"ם  (כפס"ד )].23כמוך"

לכאו"א  שייך ה'" אליו ד"וירא שהענין מובן ועפ"ז
אורחים 24מישראל  בהכנסת התעסקותו שע"י -

אליו  ד"וירא לגילוי זוכה בכללותה) חסדים (וגמילות
ה'".

הכנסת  ע"י שנעשה ה'" אליו ש"וירא לומר, ויש
אורחים  הכנסת מ"גדולה יותר נעלה הו"ע אורחים
הכנסת  על "שכר" להיותו – שכינה" פני מהקבלת

שכינה". פני מהקבלת ש"גדולה אורחים

"והחי  – ה'" אליו מ"וירא שלמדים ההוראה וזוהי
לבו" אל ואחת 25יתן אחד כל של וביכלתו שבכחו –

לגילוי  לזכות אבינו) אברהם של ובתו (בנו מישראל
d'ד" eil` `xie,אורחים בהכנסת השתדלותו ע"י ,"

בכלל). חסדים (וגמילות לזה הכנות מתחיל

בהכנסת  להשתדל צריכים כמה עד מובן ומזה
אברהם  של הנהגתו דוגמת – חסדים וגמילות אורחים

כו',ytigyאבינו לקראתם רץ וכשראם, אורחים, אחר
"ג' כמו ביותר, משובחים דברים והשקם והאכילם

בחרדל" מישראל 26לשונות כאו"א צריך ועד"ז ,
פנים  ובסבר זריזות, מתוך אורחים, בהכנסת להשתדל

וכו'. יפות

אורחים ‰. בהכנסת אמורים שהדברים כשם והנה,
למזון בנוגע חסדים גם inybוגמילות הוא כן – דהגוף

חסדים  וגמילות אורחים בהכנסת וק"ו) (ובמכ"ש
למזון התורה 27דהנשמה ipgexבנוגע הפצת ע"י ,

חוצה. המעיינות והפצת והיהדות,
וגמילות  אורחים להכנסת שבנוגע לומר, ויש
אליו  ד"וירא הגילוי יותר מודגש ברוחניות חסדים

ה'":

– בגשמיות חסדים וגמילות אורחים בהכנסת
כללות  מצד היא, ה'", אליו ד"וירא להגילוי השייכות
זוכה  לזולת, חסד שגמל שמכיון דגמ"ח, הענין

חסד לו יגמול אליו.שהקב"ה ויתגלה
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פעולת 16) ע"ד שם ברמב"ן שהובאו מהדוגמאות כדמוכח
הנביא  שמעשה כו'", בנבואות מעשה הנביאים יעשו "ולכן – הנביאים
אברהם  את הקב"ה ש"החזיק הדוגמא וכן הנבואה, תוכן ממהות הוא
הארץ. קנין נעשה בארץ" התהלך ד"קום הפעולה שע"י – כו'" בארץ
הדרך  את וכבוש צא אבינו לאברהם הקב"ה "אמר שם: ב"ר וראה

בניך". לפני
(ובכ"מ 17) ה"א פ"ד קידושין ירושלמי גם וראה א. עט, יבמות

וש"נ. ואילך. 61 ע' ח"ל בלקו"ש בארוכה נתבאר – במדרז"ל)
כסדר 18) חסדים, גומלי הוא הראשון שהסימן "גבר", כבר"ת

.(49 הערה הנ"ל לקו"ש (ראה מלמעלמ"ט האבות
יט.19) יח,
עה"פ.20) פרש"י
"וירא21) הקב"ה של פעולתו החולה",כלומר: את לבקר ה', אליו

" – כתוצאה dcnהיא cbpk dcn אברהם של מהשתדלותו – (גמ"ח) "
– יותר בעומק וי"ל האוהל"). פתח יושב ("והוא אורחים* בהכנסת

cg `leky באופן היא אברהם ע"י אורחים הכנסת מצות קיום כי, ,
של  ופעולתו הקב"ה; של פעולתו דוגמת הקב"ה, עם וחיבור דצוותא
אברהם, של פעולתו כמו היא דלמטה בעולם החולה את לבקר הקב"ה
(ראה  למטה ומשמשת שעומדת שלמעלה החסד מדת פעולת שהיא

.(314 ע' ח"ה לקו"ש
– חנינא" בר "חמא המאמר, בעל של בשמו שמרומז וי"ל, (*
מהפעולה  ("בר") כתוצאה היא ה'" אליו ד"וירא ("חמא") שהראי'

("חנינא"). חסדים דגמילות
יח.22) יט, קדושים

גמילות 23) היינו חולים "ביקור ב: ל, ב"מ וראה רפי"ד. אבל הל'
חסדים".

אל 24) ה' "וירא (ולא ה'" אליו "וירא הלשון דיוק יומתק ועפ"ז
מצד  זה שאין – סתם "אליו" א)), יז, לך (לך לפנ"ז כמ"ש אברהם",
גם  השייך ענין אלא, דוקא, אבינו אברהם של המיוחדת מעלתו

.(5 הערה לעיל (וראה מישראל לכאו"א
ב.25) ז, קהלת
ז.26) יח, פרשתנו פרש"י ב. פו, ב"מ
בגשמיות 27) אורחים בהכנסת אבינו אברהם של שעבודתו להעיר,

כנפי  תחת להכניסם בשביל היתה ושב) עובר לכל ומשתה מאכל (לתת
שאכלתם  למי ברכו להם אמר ושותים שאוכלים "לאחר – השכינה
אלקה  הקב"ה של שמו "נקרא שעי"ז העולם", והי' שאמר מי . . משלו
ואילך). סע"א יו"ד, מסוטה – לג כא, פרשתנו (פרש"י העולם" לכל



כג h"nyz'd oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy
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של  ממהותם חלק גם ונעשה נמשך לכן האבות, של
הבנים.
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בפרשתנו 18דאברהם  כמ"ש את 19, יצוה אשר "למען

דבר  (לא הם אלו ש"סימנים" – גו'") ביתו ואת בניו
אלא) סימן ezednnחיצוני, רק לא כלומר, יהודי, של

אלא יהדות, שזהו היהדות,dzednnשמברר של
ביהדות. חסרון הוא אלו בסימנים החסרון ובמילא,

אליו  ד"וירא שהסיפור – בעניננו גם מובן ומזה
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היינו  הבנים, של ממהותם שנעשה הבנים, אצל זה
ה'". אליו ד"וירא הענין להיות וצריך יכול אצלם שגם

בזה:„. הביאור לומר ויש
פתח  יושב והוא . . ה' אליו "וירא הכתוב מהמשך
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eziaa mqipkie aye xaer yi m`"20 ש"וירא לפני (שהיתה

ה'". אליו ש"וירא לכך גרמה ה'") אליו

לבקר  אליו, "וירא בפרש"י למ"ש סתירה זה [ואין
הכנסת  עם קשור חולים ביקור גם כי, – החולה" את

שש 21אורחים  מכיון ואהבת , "בכלל לרעך 22ניהם

הרמב"ם  (כפס"ד )].23כמוך"

לכאו"א  שייך ה'" אליו ד"וירא שהענין מובן ועפ"ז
אורחים 24מישראל  בהכנסת התעסקותו שע"י -

אליו  ד"וירא לגילוי זוכה בכללותה) חסדים (וגמילות
ה'".

הכנסת  ע"י שנעשה ה'" אליו ש"וירא לומר, ויש
אורחים  הכנסת מ"גדולה יותר נעלה הו"ע אורחים
הכנסת  על "שכר" להיותו – שכינה" פני מהקבלת

שכינה". פני מהקבלת ש"גדולה אורחים
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d'ד" eil` `xie,אורחים בהכנסת השתדלותו ע"י ,"

בכלל). חסדים (וגמילות לזה הכנות מתחיל

בהכנסת  להשתדל צריכים כמה עד מובן ומזה
אברהם  של הנהגתו דוגמת – חסדים וגמילות אורחים

כו',ytigyאבינו לקראתם רץ וכשראם, אורחים, אחר
"ג' כמו ביותר, משובחים דברים והשקם והאכילם

בחרדל" מישראל 26לשונות כאו"א צריך ועד"ז ,
פנים  ובסבר זריזות, מתוך אורחים, בהכנסת להשתדל
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חוצה. המעיינות והפצת והיהדות,
וגמילות  אורחים להכנסת שבנוגע לומר, ויש
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ה'":

– בגשמיות חסדים וגמילות אורחים בהכנסת
כללות  מצד היא, ה'", אליו ד"וירא להגילוי השייכות
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פעולת 16) ע"ד שם ברמב"ן שהובאו מהדוגמאות כדמוכח
הנביא  שמעשה כו'", בנבואות מעשה הנביאים יעשו "ולכן – הנביאים
אברהם  את הקב"ה ש"החזיק הדוגמא וכן הנבואה, תוכן ממהות הוא
הארץ. קנין נעשה בארץ" התהלך ד"קום הפעולה שע"י – כו'" בארץ
הדרך  את וכבוש צא אבינו לאברהם הקב"ה "אמר שם: ב"ר וראה

בניך". לפני
(ובכ"מ 17) ה"א פ"ד קידושין ירושלמי גם וראה א. עט, יבמות

וש"נ. ואילך. 61 ע' ח"ל בלקו"ש בארוכה נתבאר – במדרז"ל)
כסדר 18) חסדים, גומלי הוא הראשון שהסימן "גבר", כבר"ת

.(49 הערה הנ"ל לקו"ש (ראה מלמעלמ"ט האבות
יט.19) יח,
עה"פ.20) פרש"י
"וירא21) הקב"ה של פעולתו החולה",כלומר: את לבקר ה', אליו

" – כתוצאה dcnהיא cbpk dcn אברהם של מהשתדלותו – (גמ"ח) "
– יותר בעומק וי"ל האוהל"). פתח יושב ("והוא אורחים* בהכנסת

cg `leky באופן היא אברהם ע"י אורחים הכנסת מצות קיום כי, ,
של  ופעולתו הקב"ה; של פעולתו דוגמת הקב"ה, עם וחיבור דצוותא
אברהם, של פעולתו כמו היא דלמטה בעולם החולה את לבקר הקב"ה
(ראה  למטה ומשמשת שעומדת שלמעלה החסד מדת פעולת שהיא

.(314 ע' ח"ה לקו"ש
– חנינא" בר "חמא המאמר, בעל של בשמו שמרומז וי"ל, (*
מהפעולה  ("בר") כתוצאה היא ה'" אליו ד"וירא ("חמא") שהראי'

("חנינא"). חסדים דגמילות
יח.22) יט, קדושים

גמילות 23) היינו חולים "ביקור ב: ל, ב"מ וראה רפי"ד. אבל הל'
חסדים".

אל 24) ה' "וירא (ולא ה'" אליו "וירא הלשון דיוק יומתק ועפ"ז
מצד  זה שאין – סתם "אליו" א)), יז, לך (לך לפנ"ז כמ"ש אברהם",
גם  השייך ענין אלא, דוקא, אבינו אברהם של המיוחדת מעלתו

.(5 הערה לעיל (וראה מישראל לכאו"א
ב.25) ז, קהלת
ז.26) יח, פרשתנו פרש"י ב. פו, ב"מ
בגשמיות 27) אורחים בהכנסת אבינו אברהם של שעבודתו להעיר,

כנפי  תחת להכניסם בשביל היתה ושב) עובר לכל ומשתה מאכל (לתת
שאכלתם  למי ברכו להם אמר ושותים שאוכלים "לאחר – השכינה
אלקה  הקב"ה של שמו "נקרא שעי"ז העולם", והי' שאמר מי . . משלו
ואילך). סע"א יו"ד, מסוטה – לג כא, פרשתנו (פרש"י העולם" לכל



h"nyz'dכד oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy

– ברוחניות חסדים וגמילות אורחים בהכנסת אבל
היא ה'" אליו ד"וירא להגילוי oiprהשייכות eze`a

envrהיא בגמ"ח פעולתו שהרי, ,d"awdl icedi axwl,
הוא אף זוכה d"awdlולכן, xzei axwzdl אליו "וירא –

ה'".

.Â:ממש לפועל בנוגע – פשוטות ובאותיות
של  ומצב במעמד שנמצאים רבים יהודים ישנם
עד  ומצוותי', תורה יהדות, רוחני, למזון וצמא רעב

הכתוב  כלשון התורה, ולא 28לפנימיות ללחם רעב "לא
חובתו  ולכן, ה '", דברי את לשמוע אם כי למים צמא
(ובפרט  אחריהם לחפש להשתדל כאו"א של וזכותו
אותם  שפוגשים מכיון אחריהם לחפש צורך שאין
– רוחני במזון ולהשקותם ולהאכילם מקומות), בכמה

לחם  שנקראת מים 29תורה, וכן לפנימיות 30, עד ,
ודבש  לחלב שנמשלה ויין 31התורה שמן ,32.

מכיון  – שבדבר והנחיצות ההכרח גודל ומובן
של לא 33(ברוחניות zeytpÎgewitשזהו"ע שהרי, ,(

של  ענינים רק אצלם שחסר יהודים אודות מדובר
beprz,להם לתת להשתדל צריכים אז (שגם בלבד

יהודים  אודות אלא, בחרדל"), לשונות "ג' כאמור,
הרוחני המזון אצלם mneiwlשחסר gxkend יהודים ,

"לחם  אפילו להם לחץ"!34שאין ומים צר

(כאו"א ובל  חכמה בעלי "חיי – הרמב"ם שון
ונבון" חכם "עם תורה 35מישראל, תלמוד בלא ..(

oiaeyg dzink"36'שהי יהודי ברחוב כשפוגשים ולכן, ,
כו' "במעשיו "חכם" שהוא עליו ניכר להיות צריך

וכו'" ובהילוכו ובפועל 37ובדיבורו דברים), (עשרה
באחד  (אפילו החכמה תכונת בו ניכרת לא ממש
גודל  ופשוט מובן הרי, הנ"ל), דברים מעשרה
פיקוחֿנפשות  של במצב להיותו עליו, הרחמנות

חשובין"). ("כמיתה

בהכנסת  להשתדל כאו"א צריך שכן, ומכיון

הפעולה  ע"י – ברוחניות חסדים וגמילות אורחים
חוצה. המעיינות להפצת עד והיהדות, התורה דהפצת

.Ê שכבר באמת) הוא (וכן לטעון מישהוא יכול
המעיינות  והפצת והיהדות התורה בהפצת רבות עסק
ההכרח  ומהו לתומ"צ, רבים יהודים קירב וכבר חוצה,

שגם כך dfכל rbxa והיהדות התורה בהפצת יעסוק
חוצה? המעיינות והפצת

אבינו: אברהם של בהנהגתו – זה על והמענה

– המילה) (לפני אבינו אברהם של שנותיו במשך
כמ"ש  בעולם, אלקות בפירסום רבות "הנפש 38עסק

השכינה, כנפי תחת "שהכניסן בחרן", עשו אשר
כו'" האנשים את מגייר הרמב"ם 39אברהם ובלשון ,40

העולם  לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד "התחיל
ראוי  ולו העולם לכל אחד אלקה שם שיש ולהודיעם
ומממלכה  לעיר מעיר העם ומקבץ מהלך והי' לעבוד,
עד  כו' קורא והוא כנען לארץ שהגיע עד לממלכה,

כו'". ורבבות אלפים אליו שנתקבצו

ביום  שנה, ותשע תשעים בן בהיותו ואעפ"כ,
את  רק (לא מל עתה שזה (לאחרי למילתו השלישי
ומקנת  בית יליד ביתו אנשי "כל את גם) אלא עצמו,

ושב 41כסף" עובר יש אם לראות האוהל פתח ישב – (
יעבור אולי בביתו, `cgשיכניסם mc` cer שיוכל

והי' שאמר למי לברך עליו לפעול ולהשקותו להאכילו
אזי 42העולם  אנשים", שלשה והנה "וירא כאשר ומיד ,

וגו'". לקראתם "וירץ

ופעל  עסק שכבר שאע"פ – בעניננו גם מובן ומזה
להמשיך  עליו והמעיינות, התורה בהפצת רבות

יהודי. ועוד יהודי עוד לקרב ויותר , יותר ולהוסיף

להסתפק  (לא הפעולה המשך – יותר ובפרטיות
מצדו  והן הזולת מצד הן נוגע עתה) עד שפעל במה

הוא:

התורה  בהפצת רבות עסק שכבר שטוען מה
למלא  הצלתי", נפשי  את "אני בבחינת ה"ז והיהדות,
יהודי  אותו אבל והיהדות; התורה בהפצת חובתו
מזה  יוושע לא – פקו"נ של במצב עתה שנמצא

והיהדות! התורה בהפצת אתמול עסק שפלוני

בנוגע התורה ezaeglואפילו בהפצת לעסוק
העובדה עצם הרי, – xie`")והיהדות eipir `yie") d`exy
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יא.28) ח, עמוס
סע"א.29) נז, ברכות ראה
סע"א.30) ז, תענית ראה
סע"א.31) יג, חגיגה ראה
ובכ"מ.32) ואילך. ד כד, שה"ש לקו"ת ראה
נמצא,33) פל"ב), תניא (ראה טפל" וגופם עיקר ש"נשמתם ומכיון

פיקוחֿנפשות  מאשר יותר חמור הו"ע ברוחניות שפיקוחֿנפשות
לאדם  "המחטיא ט) כג, (תצא ופרש"י מספרי גם ולהעיר בגשמיות.

פ"א. חיים דרך וראה ההורגו". מן לו קשה
כ.34) ל, ישעי'
ו.35) ד, ואתחנן
רפ"ז.36) נפש ושמירת רוצח הל'
רפ"ה.37) דעות הל'

ה.38) יב, לך לך
עה"פ.39) פרש"י
ספ"א.40) ע"ז הל'
לך.41) לך ס"פ
(42.27 הערה לעיל ראה

h"nyz'd oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy

פקו"נ, של במצב שנמצא zihxtיהודי dgbyda כתורת)
הידועה  זה 43הבעש"ט שענין ברורה הוכחה מהווה ,(

חלק  היא זה יהודי על שהפעולה היינו, אליו, שייך
ezegilye eciwtzn הדרושים הכחות לו ניתנו (ובודאי

כחו  לפי אלא מבקש הקב"ה אין שהרי ולכן,44לכך, ,(
כדי  לקראתם") ("וירץ ולרוץ עניניו כל להניח עליו
לתורה  להקב"ה, לקרבו זה, יהודי עם חסד לגמול

ומצוותיו.

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק לאחרי ובפרט
– דורנו שתפקיד drydהכריז ev בהפצת לעסוק –

שהכריז  כפי חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה
עשר  ולפני שעברה, בשנה כו', ושלשום אתמול גם

הזה! היום בעצם ומכריז וחוזר וכו', שנים

הפצת  אודות שהמדובר ולהדגיש להוסיף ויש
לכאו"א  שייך חוצה המעיינות והפצת והיהדות התורה
– והטף והנשים האנשים קטן ועד למגדול מישראל,
וכאו"א  מהם, כאו"א על להשפיע וצריכים שיכולים
שאינו  טוען (ואם אחרים על להשפיע וצריך יכול מהם
מי  למצוא ניתן ומקום מקום בכל הרי, כו', יודע
שכן  הקטנים, גם כו'), להשפיע ויוכל אותו, שילמד
המובן  באופן החסידות עניני גם נתבהרו אלה בימינו

בפרשתנו  הזהר ובלשון לקטנים, קריב 45גם יהא "כד
אפילו משיחא nlrc`ליומי iiax לאשכחא זמינין

ה'" אליו "וירא (בבחינת כו'" דחכמתא  ).46טמירין

תיכף  בזה להתחיל וצריכים שיכולים [ולהעיר,
שיכולים  כאלה נמצאים שבודאי זה, במקום וגם ומיד,
והן  דתורה בנגלה הן בתורה, ידיעות אצלם להוסיף
שהזמן  מענינים החל החסידות, בתורת (ועאכו"כ)

כו']. שבת עניני – גרמא

.Á דיום (בשיעור הפרשה מסיום נוספת והוראה
(כנ"ל  ה'" אליו ב"וירא נכללת היא שגם – הש"ק)

העקידה: פרשת – ס"א)

ענין – הוא העקידה דפרשת ytpהתוכן zxiqnd
ה'" אליו ד"וירא שהענין – מזה וההוראה להקב"ה.
נפש, למסירת עד מציאותו, בכל וחודר לחדור צריך
נעשה  (שעי"ז חסדים בגמילות שעבודתו גם כולל
ונתינה  מסירה מתוך נעשית ה'") אליו ד"וירא הגילוי
דאברהם  המס"נ ובדוגמת ע"ד למס"נ, עד מוחלטת,

בעולם. אלקות לגלות אבינו

ר"ת  "מעכה", – שבפרשה האחרונה לתיבה ועד
הארץ  כל על מציאותו 47מלך שהרי, הביטול, תכלית ,

שאין jlndשל המדינה, אנשי כל של המציאות היא
מציאות  היא מציאותם כל אלא מצ"ע, מציאות להם

"מלך 48המלך  – כולו העולם בכל פועלים זה וענין ,
הארץ". כל על

לקרוא  (שמתחילין שרה חיי לפרשת באים ומזה
ועשרים  שנה מאה שרה חיי "ויהיו – מנחה) בתפלת

שרה" חיי שני שנים ושבע שוין 49שנה "כולם ,
(בנה 50לטובה" מישראל ואחת אחד כל שאצל היינו, ,

נקודת  חודרת שבאמהות) ראשונה שרה, של ובתה
p"qnd"נשמתה העבודה 51("פרחה שלימות בכל 52, (

ושנים  ימים לאורך בגופים, נשמות – החיים שנות
נצחיים. לחיים עד שנה, מקכ"ז יותר טובות,

.Ë לעיל האמור על לשאול יכולים עדיין אמנם,
אליו  ד"וירא הענין להיות יכול מישראל כאו"א שאצל
בפועל  ה'" אליו ד"וירא הגילוי רואים לא מדוע – ה'"

ממש?!
לזה: והמענה

בשר, בעיני רואה שאינו העובדה – לראש לכל  א)
דכ"ק  המשל כידוע בפועל, המציאות את משנה אינה

אדמו"ר  רתומה 53מו"ח בעגלה שנושאים מחכמים
הסוסים  של שמחשבתם חכמה דברי ומדברים לסוסים
החכמה  של מציאותה את משנה אינה כו' התבן על

בעגלה. היושבים החכמים עוסקים שבה
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סקי"ט 43) הוספות כש"ט בארוכה וראה אייר. ט' יום" "היום
וש"נ. ואילך.

ג.44) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא ראה
א.45) קיח,
יום 46) (בעל אדנ"ע כ"ק אודות הידוע מהסיפור גם להעיר

שבקטנותו, ס"י), כדלקמן זו, משבת שמתברך מרחשון, דכ"ף ההולדת
ה', או ד' בן נראה dkaבהיותו אינו (לו) ולנו לאברהם ה' נראה מדוע

יכ  כדבעי החינוך שע"י למדים שמזה – חשון) ט' יום" ולים ("היום
בכי', כדי עד אלקות, לגילוי תשוקה לו שתהי' קטן ילד אצל לפעול
ההנהגה  ע"י ה'", אליו ד"וירא הגילוי יהי' אצלו שגם אלא, עוד, ולא
בארוכה  (ראה הצ"צ של המענה מתוכן כמובן אבינו, אברהם דוגמת

ואילך). 129 ע' חט"ו לקו"ש

גם 47) אלא) העקידה, פרשת רק (לא ד)ר"ה ב' ב(יום קורין ולכן
"מלך  להיות הקב"ה את מכתירים שבר"ה מכיון – "מעכה" עד הסיום

הארץ". כל על
למלוכה)48) שייך שאינו בענין (גם המלך ציווי על העובר שלכן,

ע' ח"ח .1050 ע' ח"ד לקו"ש ב. ה, חגיגה (ראה החיים היפך ענשו
ועוד). .25

שרה.49) חיי ר"פ
עה"פ.50) פרש"י
ג.51) שם, פרש"י
בעבודה 52) שייך אינו לטובה" שוין ד"כולן שהענין לכך נוסף

דקב"ע  העבודה מצד אם, כי התחלקות, בהם שיש פנימיים, דכחות
.(352 ע' ח"ה לקו"ש (ראה הנשמה עצם שמצד

(53.130 ע' תש"א סה"ש רא. ס"ע בהוספות תרפ"ח סה"מ ראה
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פקו"נ, של במצב שנמצא zihxtיהודי dgbyda כתורת)
הידועה  זה 43הבעש"ט שענין ברורה הוכחה מהווה ,(

חלק  היא זה יהודי על שהפעולה היינו, אליו, שייך
ezegilye eciwtzn הדרושים הכחות לו ניתנו (ובודאי

כחו  לפי אלא מבקש הקב"ה אין שהרי ולכן,44לכך, ,(
כדי  לקראתם") ("וירץ ולרוץ עניניו כל להניח עליו
לתורה  להקב"ה, לקרבו זה, יהודי עם חסד לגמול

ומצוותיו.

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק לאחרי ובפרט
– דורנו שתפקיד drydהכריז ev בהפצת לעסוק –

שהכריז  כפי חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה
עשר  ולפני שעברה, בשנה כו', ושלשום אתמול גם

הזה! היום בעצם ומכריז וחוזר וכו', שנים

הפצת  אודות שהמדובר ולהדגיש להוסיף ויש
לכאו"א  שייך חוצה המעיינות והפצת והיהדות התורה
– והטף והנשים האנשים קטן ועד למגדול מישראל,
וכאו"א  מהם, כאו"א על להשפיע וצריכים שיכולים
שאינו  טוען (ואם אחרים על להשפיע וצריך יכול מהם
מי  למצוא ניתן ומקום מקום בכל הרי, כו', יודע
שכן  הקטנים, גם כו'), להשפיע ויוכל אותו, שילמד
המובן  באופן החסידות עניני גם נתבהרו אלה בימינו

בפרשתנו  הזהר ובלשון לקטנים, קריב 45גם יהא "כד
אפילו משיחא nlrc`ליומי iiax לאשכחא זמינין

ה'" אליו "וירא (בבחינת כו'" דחכמתא  ).46טמירין

תיכף  בזה להתחיל וצריכים שיכולים [ולהעיר,
שיכולים  כאלה נמצאים שבודאי זה, במקום וגם ומיד,
והן  דתורה בנגלה הן בתורה, ידיעות אצלם להוסיף
שהזמן  מענינים החל החסידות, בתורת (ועאכו"כ)

כו']. שבת עניני – גרמא

.Á דיום (בשיעור הפרשה מסיום נוספת והוראה
(כנ"ל  ה'" אליו ב"וירא נכללת היא שגם – הש"ק)

העקידה: פרשת – ס"א)

ענין – הוא העקידה דפרשת ytpהתוכן zxiqnd
ה'" אליו ד"וירא שהענין – מזה וההוראה להקב"ה.
נפש, למסירת עד מציאותו, בכל וחודר לחדור צריך
נעשה  (שעי"ז חסדים בגמילות שעבודתו גם כולל
ונתינה  מסירה מתוך נעשית ה'") אליו ד"וירא הגילוי
דאברהם  המס"נ ובדוגמת ע"ד למס"נ, עד מוחלטת,

בעולם. אלקות לגלות אבינו

ר"ת  "מעכה", – שבפרשה האחרונה לתיבה ועד
הארץ  כל על מציאותו 47מלך שהרי, הביטול, תכלית ,

שאין jlndשל המדינה, אנשי כל של המציאות היא
מציאות  היא מציאותם כל אלא מצ"ע, מציאות להם

"מלך 48המלך  – כולו העולם בכל פועלים זה וענין ,
הארץ". כל על

לקרוא  (שמתחילין שרה חיי לפרשת באים ומזה
ועשרים  שנה מאה שרה חיי "ויהיו – מנחה) בתפלת

שרה" חיי שני שנים ושבע שוין 49שנה "כולם ,
(בנה 50לטובה" מישראל ואחת אחד כל שאצל היינו, ,

נקודת  חודרת שבאמהות) ראשונה שרה, של ובתה
p"qnd"נשמתה העבודה 51("פרחה שלימות בכל 52, (

ושנים  ימים לאורך בגופים, נשמות – החיים שנות
נצחיים. לחיים עד שנה, מקכ"ז יותר טובות,

.Ë לעיל האמור על לשאול יכולים עדיין אמנם,
אליו  ד"וירא הענין להיות יכול מישראל כאו"א שאצל
בפועל  ה'" אליו ד"וירא הגילוי רואים לא מדוע – ה'"

ממש?!
לזה: והמענה

בשר, בעיני רואה שאינו העובדה – לראש לכל  א)
דכ"ק  המשל כידוע בפועל, המציאות את משנה אינה

אדמו"ר  רתומה 53מו"ח בעגלה שנושאים מחכמים
הסוסים  של שמחשבתם חכמה דברי ומדברים לסוסים
החכמה  של מציאותה את משנה אינה כו' התבן על

בעגלה. היושבים החכמים עוסקים שבה
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סקי"ט 43) הוספות כש"ט בארוכה וראה אייר. ט' יום" "היום
וש"נ. ואילך.

ג.44) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא ראה
א.45) קיח,
יום 46) (בעל אדנ"ע כ"ק אודות הידוע מהסיפור גם להעיר

שבקטנותו, ס"י), כדלקמן זו, משבת שמתברך מרחשון, דכ"ף ההולדת
ה', או ד' בן נראה dkaבהיותו אינו (לו) ולנו לאברהם ה' נראה מדוע

יכ  כדבעי החינוך שע"י למדים שמזה – חשון) ט' יום" ולים ("היום
בכי', כדי עד אלקות, לגילוי תשוקה לו שתהי' קטן ילד אצל לפעול
ההנהגה  ע"י ה'", אליו ד"וירא הגילוי יהי' אצלו שגם אלא, עוד, ולא
בארוכה  (ראה הצ"צ של המענה מתוכן כמובן אבינו, אברהם דוגמת

ואילך). 129 ע' חט"ו לקו"ש

גם 47) אלא) העקידה, פרשת רק (לא ד)ר"ה ב' ב(יום קורין ולכן
"מלך  להיות הקב"ה את מכתירים שבר"ה מכיון – "מעכה" עד הסיום

הארץ". כל על
למלוכה)48) שייך שאינו בענין (גם המלך ציווי על העובר שלכן,

ע' ח"ח .1050 ע' ח"ד לקו"ש ב. ה, חגיגה (ראה החיים היפך ענשו
ועוד). .25

שרה.49) חיי ר"פ
עה"פ.50) פרש"י
ג.51) שם, פרש"י
בעבודה 52) שייך אינו לטובה" שוין ד"כולן שהענין לכך נוסף

דקב"ע  העבודה מצד אם, כי התחלקות, בהם שיש פנימיים, דכחות
.(352 ע' ח"ה לקו"ש (ראה הנשמה עצם שמצד
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חזי  לא דאיהו ש"אע"ג ענינים בכמה מצינו ב)
חזי" הגילוי 54מזלי' חזי" ש"מזלי' בנדו"ד, ועד"ז ,

בחלק  גם פעולתו פועל ובמילא, ה'", אליו ד"וירא
ממש. לפועל עד בגוף, המלובשת הנשמה

– ממש ובגלוי בפועל ה'" אליו "וירא ועיקר: ג)
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה יהי'
אורחים  דהכנסת בענין (ובמיוחד ופעולה פעולה וכל
יותר  עוד ומזרזת ממהרת ברוחניות) חסדים וגמילות
אליו  "וירא יהי' שאז והשלימה, האמיתית הגאולה את

ממש. ובגלוי בפועל ה'"

דהפצת  הפעולות בכל להוסיף יש שכן, ומכיון
שאת  ביתר חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה
למהר  כדי כו', והתלהבות חיות וביתר עוז, וביתר
אפילו  אשר, והשלימה, האמיתית הגאולה את ולזרז
מכיון  ביותר, גדול הו"ע בלבד אחד ברגע זירוז
וגאולת  הדורות, שבכל בנ"י כל גאולת אודות שמדובר

השכינה!

ממש ומיד שתיכף – לנו תהי' לגילוי וכן זוכים
הי' ש"כבר כפי חושית, בראי' ה'" אליו ד"וירא

תורה" מתן בשעת זה מעין גם 55לעולמים כולל ,
ומאה  ועשרים שבע (בכל כולו העולם בכל הגילוי
שחייתה  שרה של בתה אסתר מלכה שעליהם מדינה

שנה  ומאה ועשרים כל 56שבע על "מלך כאמור, ,(
ויוליכנו  ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת – הארץ"
הקודש, עיר לירושלים הקודש, ארץ לארצנו, קוממיות

יראה" ה' "הר – הקודש ממש.57ולהר ומיד תיכף ,

***

.È מתברך שממנו – זה הש"ק ביום נוסף יום 58ענין
מהורש"ב  אדמו"ר דכ"ק הולדת יום מרחשון, כ"ף
שלשה  (בתוך בשבוע השני ביום זו בשנה שחל נ"ע,

הש"ק  מיום בפעם 59ימים ההולדת דיום כהקביעות ,(
כתר"א  (בשנת חיי 60הראשונה פרשת השני "ביום – (

מרחשון" לחודש בעשרים .61שרה
יום 62וידוע  (ועאכו"כ ההולדת דיום העילוי גודל

גובר" ש"מזלו צדיקים), של עילוי 63הולדת ובתוספת ,
לשנה  משנה שנשלם 64והתגברות לאחרי ובפרט ,

– תשמ"ח) – (תרכ"א שנה דקכ"ז ראשון מחזור
שקורין  ההולדת דיום השבוע בפרשת הכתוב כלשון
ועשרים  שנה מאה שרה) חיי "(ויהיו מנחה: בתפלת

שנים" ושבע העבודה 49שנה עניני כל כלולים שבהם ,
ותענוג  רצון המקיפים, כחות הן הנפש, כחות בכל
("עשרים  מוחין הפנימיים, כחות והן שנה"), ("מאה

שנים") ("שבע ומדות בסיומה 65שנה") ועומדים –
למחזור הראשונה השנה שבהם ipydשל שנה, דקכ"ז

ד"מאה  הענינים פרטי בכל שבאיןֿערוך עילוי ניתוסף
ד"כפלים  באופן שנים", ושבע שנה ועשרים 66שנה

.67לתושי'"

גם  (כולל זה סגולה יום כדבעי לנצל יש ולכן,
שלאחריו) בימים וההמשך שלפניו, בימים ההכנה
ישרה  "בדרך בהליכה עוז וביתר שאת ביתר להוסיף

נס"ו" באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו היינו,68אשר ,
וגמ"ח, (תפלה) עבודה דתורה הקוין ג' בכל להוסיף
תורת  התורה, בפנימיות וחדורים שמוארים כפי
התורה  הפצת – ובמיוחד כולל חב"ד, חסידות

חוצה. המעיינות והפצת והיהדות

.‡È על ההולדת דיום והנתינתֿכח שהפעולה וכדי
גדול  ובתוקף יתירה בהצלחה תהי' כולה השנה כל
תומכי  ישיבת עם זה לקשר ונכון כדאי – יותר

:69תמימים 
ההולדת  יום בעל של עיקריות הכי מהפעולות
עצם  עד נמשכות שחלקן נשגבות, וגם רבות (פעולות
עד  פירותיהן ופירי "פירותיהן על נוסף הזה, היום
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וש"נ.54) סע"א. ג, מגילה
א).55) (מו, פל"ו תניא
וש"נ.56) ג. פנ"ח, ב"ר ראה
ב.57) סב, ברכות וראה יד. כב, פרשתנו
מיומא 58) מתברכאן יומין שיתא "כל א): פח, ב. (סג, זח"ב ראה

סגולה. ימי – ובמיוחד השבוע, ימי כל שביעאה",
(ולדוגמא:59) אחת למציאות ענינים) (בכמה פחות שנחשבים כל

ושמו"ת  הבדלה ה"ח). פט"ז שבת הל' (רמב"ם דמי כלבוד משלשה
ועוד). ס"ה). סרפ"ה ס"ח. סרצ"ט או"ח אדה"ז (שו"ע ג' יום עד

קונטרס 60) וראה מרחשון. כ"ף יום" "היום ראה – הצ"צ כלשון
שהוא  כפי"ן, שני בזה שיש תרכ"א, חשון כ' "נולד :8 ע' לנער" "חנוך

עילאה". לכתרא רומז

(61.(6 (ע' בתחלתו לנער" "חנוך קונטרס
תשמ"ח.62) – פסח של אחרון אדר, כ"ה משיחות: קונטרס ראה

וש"נ.
שם.63) ובקה"ע ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי
(ראה 64) השנים במספר ניתוסף ההסתלקות לאחרי שגם כיודע

ועוד). 400 ע' ח"כ ואילך. 103 ע' ח"ה לקו"ש
שרה.65) חיי ר"פ ואוה"ת תו"ח ביאוה"ז ברכה. ר"פ לקו"ת ראה

ובכ"מ. עטר"ת. תרע"ה. תרמ"ג. שרה חיי ויהיו ד"ה
המכפלה.66) (מערת) בענין שרה חיי פ' בדרושי מהמבואר להעיר
ו.67) יד, איוב – הכתוב לשון
סז"ך.68) אגה"ק – אדה"ז לשון
ההולדת 69) דיום השבוע לפרשת ד"תמימים" מהשייכות להעיר

חיי  ר"פ (ב"ר חז"ל דרשת ע"פ – זו) שבת במנחת לקרוא (שמתחילין
תמימים, שנותיו כך תמימים שהן כשם . . תמימים ימי ה' "יודע שרה)
ח"ה  בלקו"ש בארוכה (נתבאר כו'" כ' כבת ק' בת . . ז' כבת כ' בת

ואילך). 92 ע'
שנה – זו לשנה המיוחדת מהשייכות גם .dninzולהעיר

h"nyz'd oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy

ישיבת 70עולם  התייסדות – היא הפעולות) לכל בנוגע
" תמימים crתומכי icr oipa שבו ונצחי, קבוע בית ,"

ותורת  הנגלית תורה ה' "תורת בלימוד עוסקים
התפלה,dninz"71החסידות בעבודת ועוסקים ,

 ֿ גמילות ובמיוחד כולל בגמילותֿחסדים, ועוסקים
והמעיינות  (הנגלית) התורה הפצת ברוחניות, חסדים,

חוצה. התורה) (דפנימיות

המיוחדות  הפעולות שבין ונכון כדאי ולכן,
כמה  יעשו מרחשון, דכ"ף ההולדת ביום שעושים
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במחשבה  ההתבוננות דומה שאינה במוחש) (ונראה

ממש  מוחשית ראי' לגבי בלבד הדיבור ) ,72(ואפילו
יום  לבעל בקשר מסוימת פעולה כשעושים ובמילא,

מעשה ובעת eipirההולדת cbpl avp השייך גשמי בית
אלא, עוד, ולא שלו), הישיבה (בנין ההולדת יום לבעל

ziad jeza cnery באופן והגג, הרצפה הכתלים ד' בין ,
המקיף  בתוך היא מציאותו המקיף 74דהבית 73שכל ,

יתירה  התעוררות ניתוסף אזוי – כו' תמימים דתומכי
 ֿ שבאין באופן אלו פעולות בכל כו' והתלהבות חיות
בתוקף  היא כולה השנה כל על השפעתן וגם ערוך,

יותר. גדול

.·È:לפועל ובנוגע
תמימים  תומכי ישיבת בה שיש ועיר עיר בכל
ההקפות  בעת הישיבה מייסד ע"י שנקרא (השם
הושיעה  תמימים "תומך אמירת לאחרי דשמח"ת

הישיבות 75נא" הן כו', סניף או מרכזית ישיבה ,(
בארצנו  הישיבות (ועאכו"כ) והן שבחוץֿלארץ,
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יום  במשך הישיבה לבנין להכנס זו בעיר מהנמצאים
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הקוין 76ושלאחריו  ג' בכל טובות פעולות ולעשות (

מזמור  לומר (או להתפלל וגמ"ח, תפלה דתורה
למספר  המתאים המזמור – ובמיוחד כולל תהלים,

יום 77שנותיו  בעל של מתורתו ללמוד קכ"ט), מזמור ,
יום  בעל של מוסדותיו עבור צדקה ולתת ההולדת,

כו'. ברוחו המתנהלים ההולדת,

ואא"פ  תמימים, תומכי ישיבת בה שאין [ובעיר
בתוך  זאת לעשות יכולים – כו' אחרת לעיר לילך בקל
כמו, תמימים, תומכי ישיבת ודוגמת מעין שהוא בנין
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כמוך" לרעך "ואהבת הציווי שע"פ (כפי 78ומובן,
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מלך" הדרת ההולדת 80עם יום בעל מ"ש ע"פ ובפרט ,
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מו"ח  כ"ק של בשיחותיו ומבואר כידוע – החלצו

דורנו  נשיא ב'82אדמו"ר אמירתו זה, קונטרס פרשת
(בשמח"ת  שעוררו 83פעמים והסיבות נח), ובש"פ

להדפיס  הוראתו – גם כולל וכו', המאמר לאמירת
והופץ  פעמים כו"כ נדפס אז (ומיני ולהפיצו הקונטרס
תלמוד  ד"גדול באופן לזמן מזמן בו שילמדו כדי כו')
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בהענין  יותר עוד תוסיף הנ"ל שפעולה ויה"ר
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ועוד.70) רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון
רכה 71) ע' בהוספות תרנ"ט סה"מ – תרנ"ט שמח"ת ליל שיחת
(ועוד).
אפילו )72 (או במחשבה הצדקה במעלת התבוננות ולדוגמא:

קופת  עיניו לנגד כשרואה בזה ההתבוננות לגבי – בלבד בדיבור)
לשלשל  ומיד, תיכף בפועל המצוה לקיים שביכלתו לכך (נוסף צדקה

כו'). הקופה לתוך מטבעות כמה
לקו"ת 73) (ראה היחידה בחינת דמקיף, מקיף – יותר ובפרטיות

ובכ"מ). ואילך. ד צד, ברכה
(ואפילו 74) ורובו ראשו צ"ל עראי) (דירת שבסוכה להעיר

"בית", ועאכו"כ תרל"ד), סו"ס או"ח (שו"ע הסוכה בתוך שולחנו)
קבע. דירת

רכו.75) ע' שם תרנ"ט סה"מ
שלאח"ז.76) בימים גם זה ענין להשלים שיכולים לכך נוסף

וש"נ.77) .64 שבהערה לקו"ש ראה
יח.78) יט, קדושים
מי"ג.79) פ"ה אבות
תלמודית 80) אנציקלופדי' וראה כח. יד, משלי – הכתוב לשון

וש"נ. בערכו.
סא.81) ע' תרנ"ט סה"מ
ואילך.82) רכא ע' שם סה"מ
קרא 83) שבו שמח"ת באותו שנה), תשעים (לפני תרנ"ט דשנת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מכתב (ראה תמימים" "תומכי הישיבה של שמה
רכג). ע' שם סה"מ

וש"נ.84) ב. מ, קידושין
בחר 85) וכן "צדיקים, שם: ובפרש"י ג. לא, מטות – הכתוב לשון
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"אשר 86וטף  אלו את לנצח דוד, בית מלחמת לסיים – (
משיחך" עקבות ההולדת 87חרפו יום בעל (כדברי

תמימים  תומכי תלמידי ממש 88אודות בפועל ולהביא ,(
ממש. ומיד תיכף משיחא, מלכא דוד את

.‚È תמימים דתומכי הבנין אודות להאמור ובהמשך
תורה  בתי בתים, בנין אודות גם להכריז המקום כאן –

וכיו"ב. פינה, אבן הנחת גמ"ח, ובתי תפלה בתי
קנקני  שהכינו אלו עתה יעלו – בכגוןֿדא וכרגיל

לענינים  בקשר והתוועדויות מסיבות עבור משקה
כו'. המסובים את ויזמינו הדברים, פרטי ויכריזו הנ"ל,

את  יותר עוד ויזרזו ימהרו אלו שפעולות ויה"ר
יצטרכו  שלא ועד והשלימה, האמיתית הגאולה

ש" מכיון נגאלין"cinל"זירוז", עיכבן 89הן ו"לא ,
עין" ממש.90כהרף ומיד תיכף ,

אדמו"ר  כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי
צוה  אח"כ ברכה". לכם "והריקותי לנגן שליט"א
המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ
צוה  ואח"כ ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן התחיל ַָאח"כ

נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק ניגון לנגן

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ
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יג, שלח מפרש"י גם (ולהעיר וידועים" חכמים אנשים וכן אנשים, לנו
חשיבות"). לשון שבמקרא אנשים "כל ג:

ואילך).86) ב יב, חולין (ראה מעשה לו יש קטן שגם להעיר
נב.87) פט, תהלים
סה"ש 88) ואילך. ב תשפז, ח"ד לקו"ד – תרס"א שמח"ת שיחת

ואילך. 141 ס"ע תש"ב
ה"ה.89) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
מא.90) יב, בא ופרש"י מכילתא

`xie zyxt zegiy ihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

הפסוק  מצטט 1מן אשתך..." שרה איה אליו "ויאמרו
אי"ו  על "נקוד ומפרש: אליו" "ויאמרו המילים את רש"י

ותניא  מקום 2שבאליו, כל אומר אלעזר בן שמעון רבי
וכאן  וכו' הכתב דורש אתה הנקודה על רבה שהכתב
לשרה  שאף הנקודה, דורש אתה הכתב על רבה הנקודה

למדנו  אברהם. איו שלו 3שאלו באכסניא אדם שישאל
ולאשה  האשה על ממשיך 4לאיש מכן (ולאחר האיש" על

ס"ב). כדלהלן אומרים...", מציעא "בבבא רש"י

בזה: להבין וצריך

בלבד  "אליו" המילה על לכאורה, הוא, רש"י פירוש א)
את  גם מצטט הוא מדוע – שבאליו") אי"ו על ("נקוד

"ויאמרו"? המילה

ציון  כאשר רק המאמר בעל שם את מציין רש"י ב)
עלֿידי  הענין בהבנת נוסף מה – הענין להבנת תורם השם
רבי  עלֿידי נאמר שהכתב...") מקום ("כל זה שכלל הציון

אלעזר? בן שמעון

יש  מה לשם הסבר: דורש מקום..." "כל הכלל ג)
(ואז) הכתב על רבה "נקודה שיהיה עד נקודות להרבות
על  רבה שהכתב מקום "כל הרי – הנקודה" דורש אתה
מעט  את לנקד די כך, ואם הכתב", דורש אתה הנקודה
האותיות  אותן את ידרשו ואז נדרשות, שאינן האותיות

מנוקדות  בלתי כתב, שהן ?5הרבות,

אי"ו, האותית את לדרוש שצריך לרמוז כדי ובעניננו:
את  דורשים היו ואז למ"ד, האות על אחת בנקודה היה די
הנקודה  על רבה שכ"שהכתב הכלל מפני אי"ו האותיות
שלוש  על בניקוד צורך יש מה לשם – הכתב" דורש אתה

אותיות?

גם  כאן יש זה, רש"י שבפירוש הקשיים על בנוסף ד)

ידע  "ולא המילים על יותר: מאוחר רש"י לפירוש סתירה
ובקומה" לומר 6בשכבה נקוד, "ובקומה... רש"י אומר

את  לעקור כדי בא שהניקוד מכך, רואים ידע". שבקומה
כאן 7המילה  רש"י לדברי הדברים מתאימים וכיצד ,

הנקודה"? את דורש אתה הכתב על רבה "נקודה שכאשר

.·
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Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â
המתחיל", "דיבור באותו רש"י, ממשיך מכן לאחר

מציעא  "בבבא השרת 8ואומר: מלאכי היו יודעים אומרים,
כדי  היתה, שצנועה להודיע אלא היתה, היכן אמנו שרה
לה  לשגר כדי חנינא בר יוסי רבי אמר בעלה. על לחבבה

ברכה". של כוס

להבין: וצריך

איננו  לה..." לשגר כדי לחבבה... כדי היו... "יודעים א)
ורש"י  – אשתך" שרה "איה על אלא "אי"ו", על הסבר
בפני  המתחיל" ב"דיבור זאת לכתוב לכאורה, צריך, היה

אי"ו"? על "נקוד לפירושו בהמשך ולא עצמו,

בבבא  נאמר היו..." ש"יודעים רש"י מציין מדוע ב)
מציעא?

"כדי  האומר של שמו את רש"י מזכיר מדוע ג)
חנינא  בר יוסי רבי אמר – ?9לשגר..."

שלהם  ברכה של מכוס לשרה המלאכים שגרו מדוע ד)
היה  יכול אברהם הרי הצניעות? היפך לכאורה, שזהו, –

שלו  ברכה של מכוס לה ?10לתת

המלאכים  לשאלת טעמים שלושה כאן מציין רש"י ה)
על  לאיש שלו באכסניא אדם "שישאל (א) שרה...": "איה
לשגר  "כדי (ג) היתה...", שצנועה "להודיע (ב) האשה",
טעמים, בשלושה צורך יש מה לשם מובן: ולא לה...".

באחד? די ואין
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ט.1) יח, פרשתנו
טו.2) פמ"ח, ב"ר
א):3) (פז, מב"מ כ"א מב"ר, אינו – האיש" על "למדנו.. רש"י מ"ש

נזכר  לא שבב"מ אלא שלו", באכסניא אדם שישאל ד"א תורה לימדה כו' "תני
רש"י  מפרשי ובארוכה שם. ב"מ למה תוד"ה ראה – האיש" על "לאשה

כאן. ועוד) דוד דברי (מהרש"ל), שלמה יריעות (רא"ם,
שם.4) ב"מ מהרש"א חדא"ג ראה אבל אלו. תיבות גריס לא כאן ברא"ם

כאן. רש"י מפרשי ובארוכה
העולם).5) מקשין שם: ב"מ (ובנמוק"י המפרשים כקושיית

לג.6) יט, פרשתנו
(7.(24 (ובהערה ה' סעיף לקמן בארוכה ראה
א.8) פז,
כו'".hinynyובפרט9) ד"לחבבה המאמר בעל שם

מכיון 10) כי – לכש"ב? יין להם שנתן בכלל לרש"י מנ"ל להקשות: ואין
בשלימות, היתה שהסעודה פשוט אורחים, בהכנסת אבינו אברהם שהצטיין
לשונות  ג' כו' פרים "ג' ז) (יח, לעיל פרש"י וע"ד ברכה. של כוס – גם

lcxgaנרמז לא שבכתוב אף – "llk.חרדל ע"ד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zay(iying meil)

aeh meia mda wiqdl xeq` ,lwcl mixaegn eid aeh mei axray oeike
,dvwen meynäaøîmdilr,ïéðëeî íéöòxepza siqen ,xnelk ©§¤¥¦¨¦

mivrdy cr ,dwqdl mipkene aeh mei axrn miyelz eidy mivr
mivrd milha if`e ,herind exypy mivrde aex eidi mipkend

,aexa mivwendï÷éqîedaxn ,milka wiqnd ok enke .eicgi mlek ©¦¨
xg` mb milka jtdl leki jke ,mivwen mpi`y mivr mdilr

.mivwen eyrpe zvwna etxypy
lirl(:gk)mi`pzd zwelgna dad` xa `c` ax ly exe`ia `aed

z` x`ia `axe ,zay xp oiprl mzwelgnae ,d`neh oiprl dpyna
z` zxg` jxca x`an `pepnd ax .zay xp zwlcd oiprl mzewlgn
`ed ,iprl zeaiyg el yiy cba xeriy .d`neh oiprl mzwelgn
awpl i`lh epnn zeyrl ea ynzyny ,zerav` yly lr yly
lawn cba .migth dyly lr dyly `ed xiyrl xeriyde .ecbaay
cba mpn` .iprl ie`x `edy oeik ,yly lr ylya xak d`neh
yi ,aeyg epi`y lw yinyzl ecgiiy ,xiyrl `le iprl ie`xd
.jenqa x`aziy itk ,d`neh lawn epi`e ezeaiygn lhay mipte`

:df ote`a epzpyn z` cinrn `pepnd axøàëä ,øîà àðeðîä á± ©©§¨¨©¨¨
,epzpyna o`kacbaìMî úeçtìL ìò äLäLmigth,ïðé÷ñò §¨¦§Ÿ¨©§Ÿ¨¨§¦©

,ïàk eðL úBéðìèî élewîedliztd dyry xaecn ,xnelk ¦¥©§¨¦¨¨
ugxn wewtl micgeind el` oebk ,eipira milwd mihehxnqn
iaxe ,d`neh zelawny xfril` iax xaeq el` zeiplhnae .oldlcke

.zelawn opi`y xaeq `aiwràãæàåjlde -déîòèì øæòéìà éaø §¨§¨©¦¡¦¤¤§©§¥
[ezhiyl±]déîòèì àáé÷ò éaøå,[ezhiyl±]ïðúc(a"n g"kt milk), §©¦£¦¨§©§¥¦§©

bix`ìLî úeçtìL ìò äLäL,migthBðé÷úäLeze` cgiiy ± ¨¦§Ÿ¨©§Ÿ¨¤¦§¦
õçønä úà Ba ÷÷ôìjxc mi`a mindy miawpd z` ea mezql ± ¦§Ÿ¤©¤§¨

,ugxnl myåepiwzd m` okäøéãwä úà Ba øòðìeci lr feg`l ± §§©¥¤©§¥¨
,iegnzl day lke`d xrpl dng dxicw ileyaåepiwzd m` okçp÷ì §§©¥©

íééçøä úà Bael` lka ,gnwd mr axrzi `ly mdilry wa`dn ¤¨¥©¦
,mirexb miyinyz mdy mipte`dïéabix`d m`ïëenä ïîoken - ¥¦©¨

,jenqa x`eank ,yinyzl rpvene,ïëenä ïî ïéàL ïéáebix`d ixd ¥¤¥¦©¨
àîèelhan aeyg epi`y yinyzl ecegi oi`y ,d`neh lawn ± ¨¥

,cba zxezn,ïëenä ïî ïéa ,øîBà òLBäé éaøå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥¥¦©¨
øBäè ,ïëenä ïî àlL ïéáeyinyzl ecegiay ,d`neh lawn oi` ± ¥¤Ÿ¦©¨¨

.cba zxezn lhazp aeyg epi`y,ïëenä ïî ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¦©¨
,àîè,cba my epnn lhazp `l f`y,øBäè ,ïëenä ïî àlLå ¨¥§¤Ÿ¦©¨¨

.cba my epnn lhazpy
dnae ,mi`pzd ixaca exkfpy 'oken epi`'e 'oken' edn zx`an `xnbd

:epzpyna zwelgnd x`azz df it lre ,mi`pzd ewlgp,àleò øîàå§¨©¨
àîézéàå[z`f xn`y mixne` yie-]éaø øîà ,äpç øa øa äaø §¦¥¨©¨©©©¨¨©©¦

ìkä ,ïðçBémi`pzd lk ±íéãBîm`yB÷øæecgiy bix`d z`-] ¨¨©Ÿ¦§¨
[rexb yinyzløBäè ìkä éøác ,ätLàadfay ,d`neh lawln ¨©§¨¦§¥©Ÿ¨

.cba my epnn lhia dty`l ewxfy

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

המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zay(ycew zay meil)

,el` mixac lka 'd z`xiïéàmeiw mdl yi -ìLî .àì ,àì éà ¦¦ŸŸ¨¨
ì øîàL íãàì,äéiìòì ïéhéç øBk éì äìòä ,BçeìLmy exnzyiy §¨¨¤¨©¦§©£¥¦¦¦¨£¦¨

,onflBì øîà ,Bì äìòäå Cìäm`d ,ziad lraá÷ ïäa éì záøéò ¨©§¤¡¨¨©¥©§¨¦¨¤©
ïBèîBç.rilzz `ly d`eazd zxnynd dgeln dnc` oin -øîà §¨©

Bì,gilydBì øîà .åàìok m` ,ziad lra.äúéìòä àì íà áèeî ¨¨©¨¦Ÿ¤¡¦¨
zxnyp dpi` ,miny z`xi `la dizeevn miiwne dxez cneld mb jk

.ecia

:epiipra oic `xnbd d`ian 'oehneg' zxkfd ab`éaø éác àðz̈¨§¥©¦
îLéLLBç Bðéàå ,äàeáz ìL øBëa ïBèîBç á÷ íãà áøòî ,ìàò ¦§¨¥§¨¥¨¨©§§¤§¨§¥¥

aw da xiqgdy s` ,d`eaz xigna elek xekd xkeny ,d`pe` iptn
.zxnyp `id jkay oeik ,oehnegd iptn

:miny z`xi `la dxez cneld ly epexqga sqep xn`näaø øîà̈©©¨
Ba ïéàå ,äøBz Ba LiL íãà ìk ,àðeä áø øa©©¨¨¨¨¤¤¨§¥
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המשך ביאור למס' שבת ליום שבת קודש עמ' א



כט

`xie zyxt zegiy ihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

הפסוק  מצטט 1מן אשתך..." שרה איה אליו "ויאמרו
אי"ו  על "נקוד ומפרש: אליו" "ויאמרו המילים את רש"י

ותניא  מקום 2שבאליו, כל אומר אלעזר בן שמעון רבי
וכאן  וכו' הכתב דורש אתה הנקודה על רבה שהכתב
לשרה  שאף הנקודה, דורש אתה הכתב על רבה הנקודה

למדנו  אברהם. איו שלו 3שאלו באכסניא אדם שישאל
ולאשה  האשה על ממשיך 4לאיש מכן (ולאחר האיש" על

ס"ב). כדלהלן אומרים...", מציעא "בבבא רש"י

בזה: להבין וצריך

בלבד  "אליו" המילה על לכאורה, הוא, רש"י פירוש א)
את  גם מצטט הוא מדוע – שבאליו") אי"ו על ("נקוד

"ויאמרו"? המילה

ציון  כאשר רק המאמר בעל שם את מציין רש"י ב)
עלֿידי  הענין בהבנת נוסף מה – הענין להבנת תורם השם
רבי  עלֿידי נאמר שהכתב...") מקום ("כל זה שכלל הציון

אלעזר? בן שמעון

יש  מה לשם הסבר: דורש מקום..." "כל הכלל ג)
(ואז) הכתב על רבה "נקודה שיהיה עד נקודות להרבות
על  רבה שהכתב מקום "כל הרי – הנקודה" דורש אתה
מעט  את לנקד די כך, ואם הכתב", דורש אתה הנקודה
האותיות  אותן את ידרשו ואז נדרשות, שאינן האותיות

מנוקדות  בלתי כתב, שהן ?5הרבות,

אי"ו, האותית את לדרוש שצריך לרמוז כדי ובעניננו:
את  דורשים היו ואז למ"ד, האות על אחת בנקודה היה די
הנקודה  על רבה שכ"שהכתב הכלל מפני אי"ו האותיות
שלוש  על בניקוד צורך יש מה לשם – הכתב" דורש אתה

אותיות?

גם  כאן יש זה, רש"י שבפירוש הקשיים על בנוסף ד)

ידע  "ולא המילים על יותר: מאוחר רש"י לפירוש סתירה
ובקומה" לומר 6בשכבה נקוד, "ובקומה... רש"י אומר

את  לעקור כדי בא שהניקוד מכך, רואים ידע". שבקומה
כאן 7המילה  רש"י לדברי הדברים מתאימים וכיצד ,

הנקודה"? את דורש אתה הכתב על רבה "נקודה שכאשר

.·
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Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â
המתחיל", "דיבור באותו רש"י, ממשיך מכן לאחר

מציעא  "בבבא השרת 8ואומר: מלאכי היו יודעים אומרים,
כדי  היתה, שצנועה להודיע אלא היתה, היכן אמנו שרה
לה  לשגר כדי חנינא בר יוסי רבי אמר בעלה. על לחבבה

ברכה". של כוס

להבין: וצריך

איננו  לה..." לשגר כדי לחבבה... כדי היו... "יודעים א)
ורש"י  – אשתך" שרה "איה על אלא "אי"ו", על הסבר
בפני  המתחיל" ב"דיבור זאת לכתוב לכאורה, צריך, היה

אי"ו"? על "נקוד לפירושו בהמשך ולא עצמו,

בבבא  נאמר היו..." ש"יודעים רש"י מציין מדוע ב)
מציעא?

"כדי  האומר של שמו את רש"י מזכיר מדוע ג)
חנינא  בר יוסי רבי אמר – ?9לשגר..."

שלהם  ברכה של מכוס לשרה המלאכים שגרו מדוע ד)
היה  יכול אברהם הרי הצניעות? היפך לכאורה, שזהו, –

שלו  ברכה של מכוס לה ?10לתת

המלאכים  לשאלת טעמים שלושה כאן מציין רש"י ה)
על  לאיש שלו באכסניא אדם "שישאל (א) שרה...": "איה
לשגר  "כדי (ג) היתה...", שצנועה "להודיע (ב) האשה",
טעמים, בשלושה צורך יש מה לשם מובן: ולא לה...".

באחד? די ואין
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ט.1) יח, פרשתנו
טו.2) פמ"ח, ב"ר
א):3) (פז, מב"מ כ"א מב"ר, אינו – האיש" על "למדנו.. רש"י מ"ש

נזכר  לא שבב"מ אלא שלו", באכסניא אדם שישאל ד"א תורה לימדה כו' "תני
רש"י  מפרשי ובארוכה שם. ב"מ למה תוד"ה ראה – האיש" על "לאשה

כאן. ועוד) דוד דברי (מהרש"ל), שלמה יריעות (רא"ם,
שם.4) ב"מ מהרש"א חדא"ג ראה אבל אלו. תיבות גריס לא כאן ברא"ם

כאן. רש"י מפרשי ובארוכה
העולם).5) מקשין שם: ב"מ (ובנמוק"י המפרשים כקושיית

לג.6) יט, פרשתנו
(7.(24 (ובהערה ה' סעיף לקמן בארוכה ראה
א.8) פז,
כו'".hinynyובפרט9) ד"לחבבה המאמר בעל שם

מכיון 10) כי – לכש"ב? יין להם שנתן בכלל לרש"י מנ"ל להקשות: ואין
בשלימות, היתה שהסעודה פשוט אורחים, בהכנסת אבינו אברהם שהצטיין
לשונות  ג' כו' פרים "ג' ז) (יח, לעיל פרש"י וע"ד ברכה. של כוס – גם

lcxgaנרמז לא שבכתוב אף – "llk.חרדל ע"ד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zay(iying meil)

aeh meia mda wiqdl xeq` ,lwcl mixaegn eid aeh mei axray oeike
,dvwen meynäaøîmdilr,ïéðëeî íéöòxepza siqen ,xnelk ©§¤¥¦¨¦

mivrdy cr ,dwqdl mipkene aeh mei axrn miyelz eidy mivr
mivrd milha if`e ,herind exypy mivrde aex eidi mipkend

,aexa mivwendï÷éqîedaxn ,milka wiqnd ok enke .eicgi mlek ©¦¨
xg` mb milka jtdl leki jke ,mivwen mpi`y mivr mdilr

.mivwen eyrpe zvwna etxypy
lirl(:gk)mi`pzd zwelgna dad` xa `c` ax ly exe`ia `aed

z` x`ia `axe ,zay xp oiprl mzwelgnae ,d`neh oiprl dpyna
z` zxg` jxca x`an `pepnd ax .zay xp zwlcd oiprl mzewlgn
`ed ,iprl zeaiyg el yiy cba xeriy .d`neh oiprl mzwelgn
awpl i`lh epnn zeyrl ea ynzyny ,zerav` yly lr yly
lawn cba .migth dyly lr dyly `ed xiyrl xeriyde .ecbaay
cba mpn` .iprl ie`x `edy oeik ,yly lr ylya xak d`neh
yi ,aeyg epi`y lw yinyzl ecgiiy ,xiyrl `le iprl ie`xd
.jenqa x`aziy itk ,d`neh lawn epi`e ezeaiygn lhay mipte`

:df ote`a epzpyn z` cinrn `pepnd axøàëä ,øîà àðeðîä á± ©©§¨¨©¨¨
,epzpyna o`kacbaìMî úeçtìL ìò äLäLmigth,ïðé÷ñò §¨¦§Ÿ¨©§Ÿ¨¨§¦©

,ïàk eðL úBéðìèî élewîedliztd dyry xaecn ,xnelk ¦¥©§¨¦¨¨
ugxn wewtl micgeind el` oebk ,eipira milwd mihehxnqn
iaxe ,d`neh zelawny xfril` iax xaeq el` zeiplhnae .oldlcke

.zelawn opi`y xaeq `aiwràãæàåjlde -déîòèì øæòéìà éaø §¨§¨©¦¡¦¤¤§©§¥
[ezhiyl±]déîòèì àáé÷ò éaøå,[ezhiyl±]ïðúc(a"n g"kt milk), §©¦£¦¨§©§¥¦§©

bix`ìLî úeçtìL ìò äLäL,migthBðé÷úäLeze` cgiiy ± ¨¦§Ÿ¨©§Ÿ¨¤¦§¦
õçønä úà Ba ÷÷ôìjxc mi`a mindy miawpd z` ea mezql ± ¦§Ÿ¤©¤§¨

,ugxnl myåepiwzd m` okäøéãwä úà Ba øòðìeci lr feg`l ± §§©¥¤©§¥¨
,iegnzl day lke`d xrpl dng dxicw ileyaåepiwzd m` okçp÷ì §§©¥©

íééçøä úà Bael` lka ,gnwd mr axrzi `ly mdilry wa`dn ¤¨¥©¦
,mirexb miyinyz mdy mipte`dïéabix`d m`ïëenä ïîoken - ¥¦©¨

,jenqa x`eank ,yinyzl rpvene,ïëenä ïî ïéàL ïéáebix`d ixd ¥¤¥¦©¨
àîèelhan aeyg epi`y yinyzl ecegi oi`y ,d`neh lawn ± ¨¥

,cba zxezn,ïëenä ïî ïéa ,øîBà òLBäé éaøå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥¥¦©¨
øBäè ,ïëenä ïî àlL ïéáeyinyzl ecegiay ,d`neh lawn oi` ± ¥¤Ÿ¦©¨¨

.cba zxezn lhazp aeyg epi`y,ïëenä ïî ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¦©¨
,àîè,cba my epnn lhazp `l f`y,øBäè ,ïëenä ïî àlLå ¨¥§¤Ÿ¦©¨¨

.cba my epnn lhazpy
dnae ,mi`pzd ixaca exkfpy 'oken epi`'e 'oken' edn zx`an `xnbd

:epzpyna zwelgnd x`azz df it lre ,mi`pzd ewlgp,àleò øîàå§¨©¨
àîézéàå[z`f xn`y mixne` yie-]éaø øîà ,äpç øa øa äaø §¦¥¨©¨©©©¨¨©©¦

ìkä ,ïðçBémi`pzd lk ±íéãBîm`yB÷øæecgiy bix`d z`-] ¨¨©Ÿ¦§¨
[rexb yinyzløBäè ìkä éøác ,ätLàadfay ,d`neh lawln ¨©§¨¦§¥©Ÿ¨

.cba my epnn lhia dty`l ewxfy
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כן  לפני אמר כבר רש"י יתרֿעלֿכן: שאחת 11ו) ,
את  "לבשר היתה המלאכים של שליחותם ממטרות

אשתך"12שרה" שרה "איה שהשאלה בפשטות ומובן ,

הבשורה  את לה לבשר כדי מיד 13נועדה שנאמר כפי ,
ושרה 14בהמשך  אשתך לשרה בן והנה "ויאמר...

אחרים שומעת..." טעמים לחפש בכלל רש"י צריך מדוע
אשתך"? שרה "איה לשאלתם

ואין  שונים, הם רש"י שמביא הטעמים שלושת ז)

אחד  בהמשך רש"י מביאם איפוא מדוע קשר. ,15ביניהם
ביניהם? שיפריד וכדו' אחר" "דבר כמו ביטוי ללא

מציעא  בבא במסכת יותר: חזק זה (לפי 8קושי
כדי  אמר חנינא בר יוסי רבי לחבבה... "כדי נאמר גירסתנו)

שם  (הזכרת אמר" חנינא בר יוסי "רבי הביטוי לשגר...".

מראה  מאמרו) לפני המאמר חנינא 16בעל בר יוסי שרבי
משנה  ורש"י לחבבה...". "כדי הטעם על וכותב 17חולק

רבי  לפני ("אמר" זה שביטוי חנינא...", בר יוסי רבי "אמר
מראה  חנינא) בר בהמשך 16יוסי בא לשגר..." ש"כדי

לחבבה"? ל"כדי

.‚
‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù Y "Â"È‡" ÏÚ „Â˜È‰

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לקושי: רש"י עונה אליו" "ויאמרו על בפירושו

של  בהקשר אשתך" שרה "איה השאלה באה בפשטות,
השליחות  קשה: כך ואם כדלעיל, שרה", את "לבשר כדי

לפני  רש"י שמדייק (כפי אחד למלאך נמסרה לשרה לבשר

רש"י,11כן  כדברי לכן, ואשר שרה". את לבשר "אחד
לשרה  בן והנה אשוב... שוב "ויאמר בהמשך כאן כתוב

כתוב  מדוע כך, ואם יחיד), בלשון – "ויאמר" אשתך",

שאלו  המלאכים שלושת שכל רבים, בלשון "ויאמרו" כאן
שרה"? "איה

"ויאמרו", המילה את גם רש"י מצטט מדוע מובן (בכך
רבים). בלשון "ויאמרו" כתוב מדוע להסביר רוצה רש"י כי

שלו  באכסניא אדם שישאל "למדנו רש"י עונה כך ועל
אשתך" שרה "איה שאלו המלאכים כל האשה", על לאיש
לשאול  שצריך משום אלא שרה", את "לבשר כדי לא

האשה. על לאיש באכסניא

לומדים  רבים) (בלשון "ויאמרו" המילה שמן וכיון
על  "לאיש הן היא שהכוונה – באכסניא"... אדם "שישאל

האיש" על "לאשה והן "שאף 18האשה" מביאים ולכן –
זאת  כתוב לא מדוע כך, אם – אברהם" איו שאלו לשרה
קשור  שכאן להסביר, הכרחי שלפיכך רש"י, עונה בתורה?

מקרא  של לפשוטו שב"אליו" "אי"ו" למרות 19הניקוד ,
מקומות  כי 20שבמספר הניקוד, את מפרש רש"י אין

מקרא  של פשוטו להבנת הכרחי חלק זה אין .21לשיטתו,

.„
¯‚˘Ï È„Î ...‰··ÁÏ „Î

זהו, באכסניא" אדם "שישאל מובן: לא עדיין אך
שלום  שאלת של ענין לדעת 22בפשטות, החשיבות ומהי ,

שאלו  מדוע בשלומה, שאלה לצורך שרה נמצאת היכן
שרה"? "איה המלאכים

אומרים... מציעא "בבבא ואומר רש"י ממשיך לפיכך
שרה" "איה בלשון השימוש – לשגר..." כדי לחבבה... כדי
ו"כדי  לחבבה..." "כדי היה בשלומה השאלה לצורך

.23לשגר..."

.‰
‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ˘ÈÏÁÓ Y ˙Â‡‰ ÏÚ „Â˜È‰

שצנועה  "להודיע גם מציעא מבבא מצטט שרש"י בכך
נוספת: שאלה מתרץ הוא היתה"

שונה  שהיא מראה ניקוד, עליה שיש אות, או מילה,
(בדרך  לומר אפשר אי השינוי? מהו אחרות. ממילים
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ב.11) יח,
"למבשרא12) – ות"י בתיב"ע אבל סע"ב). (פו, בב"מ ",izi'כ"ה

לאבונא את`mdxa"לבשרא "לבשר לפרש הפשט ע"ד וההכרח ."dxy ולא) "
אברהם כי – טזֿכא).xakאברהם) (יז, לך בפ' כמפורש הקב"ה, ע"י נתבשר

כאן.13) ברד"ק וכ"פ
י.14) יח,
לשגר 15) ו"כדי  כו'", שאלו לשרה "אף כי זל"ז, בסתירה שהם ובפרט

לכאורה הם כו'" בפנים.jtidלה כנ"ל היתה"), שצנועה ("להודיע הצניעות
ואילך)16) א'תעה ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה
למה 17) ביאור צריך עדיין – זו גירסא מצא שרש"י לומר שמוכרח ואף

רגילה? בלתי בגירסא רש"י בחר
אושפיזו.18) אשת באכסניא: ד"ה שם ב"מ מפרש"י להעיר אבל
שלו 19) באכסניא אדם ד"ישאל הענין לרמז הכתוב בא שבהניקוד היינו,

רבים. לשון "ויאמרו" מש"נ מתורץ שעי"ז כו'",
ועוד*.20) ה. טז, לך
לפשש"מ 21) שנוגע  במקום רק מפרשו שרש"י שבמקרא חסר ע"ד

ועוד). א. יט, א. יח, (פרשתנו
(22i"yxtk.(ס"ו סכ"א אה"ע בשו"ע (וכ"ה ידי על ד"ה שם bilteב"מ

שם. התוספת על
כאן.23) המהר"ל) (לאחי חיים מים בבאר פירש וכן

.'ek dxeza zecewp xyr :c ,c"lt p"xc` ,b"d e"t mixteq 'qn d`x (*

`xie zyxt - zegiyÎihewl

כי 24הפשט  לגמרי, אותה למחוק כדי בא שהניקוד (
שהניקוד  לומר, הכרחי בכלל? כתובה היא מדוע אםֿכך,

המנוקד  את "וישקהו"25מחליש על אומר שרש"י כפי ,26:
הפירוש  גם וכך לבו". בכל נשקו שלא כלומר זו "נקודה
של  רגילה לנשיקה איננה שהכוונה לבו", בכל "נשקו השני

ליעקב". שונא שעשו "הלכה כי עשו,

או, ממקומה, המילה את עוקר הניקוד מכך: יותר או
האבן" "נעקרה כמו מחיבורה רש"י 27לפחות, שאומר כפי ,

ובקומה" בשכבה ידע "ולא "ובקומה"6על על שהניקוד ,
אינה  המילה כדלהלן, אבל, – ידע" ש"בקומה לומר בא

נמחקת:

בתורה  נאמר ובקומה" בשכבה ידע "ולא :28לאחר
אם  מובן: ואין הלילה...". גם יין נשקנו ממחרת... "ויהי
אלא  יין"? "נשקנו בעצה התועלת מה – ידע" "בקומה
ללוט, ביחס רק נאמר ידע" ש"בקומה הוא, לכך ההסבר
אמרו  הן ולכן ידע, לא בקומה שגם חשבו בנותיו ואילו
אך  ידע", מ"ולא נעקרת "בקומה" המילה – יין" "נשקנו

ו"הצעירה". "הבכירה" לגבי קיימת היא

.Â
"ÌÈ¯ÓÂ‡" ÈÂËÈ·ÏÂ "Â"È‡" ÏÚ „Â˜ÈÏ ¯·Ò‰‰

"אי"ו  האותיות על שהניקוד בעניננו, מובן מכך
לא  (אברהם)" "איו לשרה שהשאלה מוכיח, "(שב"אליו")
לאברהם. "אליו", שהשאלה כמו כלֿכך, בהדגשה נאמרה

האותיות  שלוש על ניקוד להיות צריך מדוע מובן (מכך
היה  אילו גם נדרשות היו אלו שאותיות למרות שב"אליו",
רבה  שהכתב מקום "כל שהרי בלבד, למ"ד האות על ניקוד
על  שמהניקוד מפני – הכתב" דורש אתה הנקודה על
היתה  לא אברהם" "איו שהשאלה יודעים, אי"ו האותיות

).29מודגשת 

אברהם" "איו השאלה הובלטה לא התשובה 30מדוע ?
"להודיע  מציעא מבבא מצטט שרש"י מכך מובנת לכך
ההגיון, מחייב צנועה, היתה ששרה כיון היתה": שצנועה
המלאכים  אותה שאלו לא אברהם" "איו השאלה את שגם

בצניעות  אלא וגילוי, פרסום של .31באופן

"להודיע  מציעא מבבא רש"י שציטוט מובן, מכך
סתירה  מהווה שאינו בלבד זו לא – היתה" שצנועה

אדרבה: אלא אברהם", איו שאלו לשרה "שאף לפירוש

אי"ו. האותיות של הניקוד מובן כך עלֿידי דוקא

.Ê
"...‰Ï ¯‚˘Ï È„Î" ÌÚË·˘ ˙ÂÂ¯˙È‰

היו... "יודעים פירושו לפני מקדים שרש"י לכך הסיבה
אומרים", מציעא "בבבא ומציין היתה" שצנועה להודיע
בן  שמעון רבי של (הכלל הדברים שהתחלת מפני היא,

רבה" ב"בראשית גם כתובה רש"י 32אלעזר) מדגיש ולכן ,
ושני  מציעא, מבבא דוקא ההמשך את מביא שהוא
זה. את זה ומשלימים זה של בהמשכו זה באים החלקים

שענין  אומרים", מציעא "בבבא רש"י מדגיש לפיכך
– היתה" שצנועה "להודיע – מציעא בבבא הכתוב זה,
הדעות, לכל מתאים הוא סתם: "אומרים" של ענין הוא
לשרה  "ואף האומר אלעזר בן שמעון רבי לדעת וגם

שאלו...".

לשגר  "כדי האומר חנינא בר יוסי רבי לדעת ואפילו
היתה", ל"צנועה סותר איננו לה" "לשגר גם כי לה...",

כדלהלן.

.Á
"‰¯˘ ‰È‡" ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ÂÏ‡˘˘ ‰·ÈÒ‰

כי: מספק, איננו היתה..." שצנועה "להודיע הפירוש
צנועה  ששרה ידע אברהם ידעו 33הלא המלאכים וגם ,

לעורר  כדי רק היא ששאלתם אפוא ויוצא זאת, יודע שהוא
הכי  בלאו הקיימת בעלה, על חביבותה .34את

– נוספת סיבה למלאכים שהיתה רש"י, מוסיף לכן
ברכה". של כוס לה לשגר "כדי

"יודעים  כי כשלעצמו, מספק אינו זה טעם גם אך
לשאול  צריכים היו לא הם כך ואם היתה", היכן היו...
בלשונם  האריכו שהם רש"י, אומר לפיכך – שרה" "איה
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(24– ראה ההלכה ד i"yxtע"ד ב צג, ד"ה פסחים שם ב"מ נקוד. "ה
דברי  לבוש, (גו"א, רש"י מפרשי – ובארוכה שם. ב"מ נמוק"י וראה למדה.

ועוד. כאן. ועוד) הזכרון ס' דוד,
(25.63 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ד.26) לג, וישלח
א.27) כד, זבחים
לד.28) יט, פרשתנו
הכתב.29) על רבה שהנקודה בכ"מ ועד"ז
הוא 30) כ"א בפועל, שאלו שלא מלמד שהניקוד כ', כאן לדוד במשכיל

cenileרק fnx בעה"ב אצל לשאול צריך (דהאיש כו' באכסניא לשאול ד"א
– בעלה בשלום בעה"ב אשת אצל לשאול צריכה ואשה אשתו שלום על
רש"י  דמ"ש לומר גדול דוחק אבל – עיי"ש) הרא"ם, קושיית עפ"ז ומתרץ
שרש"י  כמ"פ וכמדובר כפשוטו. לא הוא אברהם" איו שאלו לשרה "שאף

בסגנון פירושו למקרא.xexaכתב חמש לבן
כאן.31) רזא בפענח כ"ץ מהר"י הגהת גם ראה
(32.3 הערה וראה .2 הערה לעיל נסמן
(33i"yxt.יא יב, לך
שם.34) ב"מ לע"י יעקב עיון גם ראה
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כי 24הפשט  לגמרי, אותה למחוק כדי בא שהניקוד (
שהניקוד  לומר, הכרחי בכלל? כתובה היא מדוע אםֿכך,

המנוקד  את "וישקהו"25מחליש על אומר שרש"י כפי ,26:
הפירוש  גם וכך לבו". בכל נשקו שלא כלומר זו "נקודה
של  רגילה לנשיקה איננה שהכוונה לבו", בכל "נשקו השני

ליעקב". שונא שעשו "הלכה כי עשו,

או, ממקומה, המילה את עוקר הניקוד מכך: יותר או
האבן" "נעקרה כמו מחיבורה רש"י 27לפחות, שאומר כפי ,

ובקומה" בשכבה ידע "ולא "ובקומה"6על על שהניקוד ,
אינה  המילה כדלהלן, אבל, – ידע" ש"בקומה לומר בא

נמחקת:

בתורה  נאמר ובקומה" בשכבה ידע "ולא :28לאחר
אם  מובן: ואין הלילה...". גם יין נשקנו ממחרת... "ויהי
אלא  יין"? "נשקנו בעצה התועלת מה – ידע" "בקומה
ללוט, ביחס רק נאמר ידע" ש"בקומה הוא, לכך ההסבר
אמרו  הן ולכן ידע, לא בקומה שגם חשבו בנותיו ואילו
אך  ידע", מ"ולא נעקרת "בקומה" המילה – יין" "נשקנו

ו"הצעירה". "הבכירה" לגבי קיימת היא

.Â
"ÌÈ¯ÓÂ‡" ÈÂËÈ·ÏÂ "Â"È‡" ÏÚ „Â˜ÈÏ ¯·Ò‰‰

"אי"ו  האותיות על שהניקוד בעניננו, מובן מכך
לא  (אברהם)" "איו לשרה שהשאלה מוכיח, "(שב"אליו")
לאברהם. "אליו", שהשאלה כמו כלֿכך, בהדגשה נאמרה

האותיות  שלוש על ניקוד להיות צריך מדוע מובן (מכך
היה  אילו גם נדרשות היו אלו שאותיות למרות שב"אליו",
רבה  שהכתב מקום "כל שהרי בלבד, למ"ד האות על ניקוד
על  שמהניקוד מפני – הכתב" דורש אתה הנקודה על
היתה  לא אברהם" "איו שהשאלה יודעים, אי"ו האותיות

).29מודגשת 

אברהם" "איו השאלה הובלטה לא התשובה 30מדוע ?
"להודיע  מציעא מבבא מצטט שרש"י מכך מובנת לכך
ההגיון, מחייב צנועה, היתה ששרה כיון היתה": שצנועה
המלאכים  אותה שאלו לא אברהם" "איו השאלה את שגם

בצניעות  אלא וגילוי, פרסום של .31באופן

"להודיע  מציעא מבבא רש"י שציטוט מובן, מכך
סתירה  מהווה שאינו בלבד זו לא – היתה" שצנועה

אדרבה: אלא אברהם", איו שאלו לשרה "שאף לפירוש

אי"ו. האותיות של הניקוד מובן כך עלֿידי דוקא

.Ê
"...‰Ï ¯‚˘Ï È„Î" ÌÚË·˘ ˙ÂÂ¯˙È‰

היו... "יודעים פירושו לפני מקדים שרש"י לכך הסיבה
אומרים", מציעא "בבבא ומציין היתה" שצנועה להודיע
בן  שמעון רבי של (הכלל הדברים שהתחלת מפני היא,

רבה" ב"בראשית גם כתובה רש"י 32אלעזר) מדגיש ולכן ,
ושני  מציעא, מבבא דוקא ההמשך את מביא שהוא
זה. את זה ומשלימים זה של בהמשכו זה באים החלקים

שענין  אומרים", מציעא "בבבא רש"י מדגיש לפיכך
– היתה" שצנועה "להודיע – מציעא בבבא הכתוב זה,
הדעות, לכל מתאים הוא סתם: "אומרים" של ענין הוא
לשרה  "ואף האומר אלעזר בן שמעון רבי לדעת וגם

שאלו...".

לשגר  "כדי האומר חנינא בר יוסי רבי לדעת ואפילו
היתה", ל"צנועה סותר איננו לה" "לשגר גם כי לה...",

כדלהלן.

.Á
"‰¯˘ ‰È‡" ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ÂÏ‡˘˘ ‰·ÈÒ‰

כי: מספק, איננו היתה..." שצנועה "להודיע הפירוש
צנועה  ששרה ידע אברהם ידעו 33הלא המלאכים וגם ,

לעורר  כדי רק היא ששאלתם אפוא ויוצא זאת, יודע שהוא
הכי  בלאו הקיימת בעלה, על חביבותה .34את

– נוספת סיבה למלאכים שהיתה רש"י, מוסיף לכן
ברכה". של כוס לה לשגר "כדי

"יודעים  כי כשלעצמו, מספק אינו זה טעם גם אך
לשאול  צריכים היו לא הם כך ואם היתה", היכן היו...
בלשונם  האריכו שהם רש"י, אומר לפיכך – שרה" "איה
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לענות  יצטרך שאברהם כדי אשתך", שרה "איה ושאלו
באהל" "הנה היתה".35להם "שצנועה לכך לב ולשים ,

.Ë
"...‰Ï ¯‚˘Ï È„Î" ÌÚË‰· ÔÂ¯˙È „ÂÚ

הטעם  פני על לה..." לשגר "כדי בטעם נוסף יתרון יש
היתה": שצנועה "להודיע

אי  – השלילה קשורה היתה" "צנועה של לענין
נמצאת  שהיא החיוב, ולא – גלוי במקום הימצאותה
הטעם  לפי ואילו הידוע). האהל – קמוצה (ב' "באהל"
כדי  הימצאותה, של המדוייק המקום חשוב לשגר..." "כדי

לה" "לשגר לאן .36לדעת

.È
ÂÈ‡ Y ‰¯˘Ï ÌÈÎ‡ÏÓ‰ Ï˘ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ ¯Â‚È˘

˙ÂÚÈˆÏ „‚Â
מכוס  לשרה לשגר צריכים היו שהמלאכים לכך הסיבה
לתת  אברהם היה יכול שלכאורה, למרות שלהם, ברכה של

בפשטות  מובנת שלו, ברכה של מכוס :37לה

היה  השלמות בשיא אורחים הכנסת מקיים בהיותו
עס  עומד אברהם "והוא – המלאכים בשימוש כלֿכולו וק

ויאכלו" ולא 38עליהם שאכלו, נאמר המלאכים על רק –
אברהם  ברכה.39על של כוס לו היתה ולא ,

עלֿידי  שלהם ברכה של כוס ששיגור מובן, בכך
לא  כי הצניעות, היפך של ענין היה לא לשרה המלאכים
אלא  ברכה, של כוס לשרה שתהיה אחרת דרך היתה

שלהם  ברכה של מכוס שיגור כאשר 40עלֿידי ובמיוחד .
אחרים  עלֿידי שלחו הם אלא לה, נתנו עצמם הם לא

("לשגר").

.‡È
˙ÂÎ¯· 'ÒÓ· ‡ÈÁ ¯· ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡Ó

"תלמיד  הוא אם לטעון, עשוי למקרא חמש בן אך

היתה  לא שרה עלֿידי ברכה של כוס שלקיחת ממולח",
יוסי  רבי "אמר רש"י אומר לכן מושלמת. צניעות זאת בכל

חנינא": בר

ברכות  במסכת אומר חנינא בר יוסי "שהאשה 41רבי
ששרה  מובן זה ולפי האיש", מן יותר באורחים מכרת

פשוטים  אנשים אינם שהאורחים כוס 42הבחינה ולקבל ,
למלאכים), לפחות, (הדומים, כאלה מאנשים ברכה של

לצניעות. נוגד איננו בודאי

.·È
˙¯Á‡ ‰·ÈÒ Í‡ÏÓ ÏÎÏ

שלושת  אמנם, הסבר: נדרש עדיין לעיל האמור לאחר
שבשאלם  לומר אפשר (ולכן לזה זה סותרים אינם הטעמים
אך  הטעמים), שלושת לכל המלאכים התכוונו שרה" "איה
כענין  רש"י מביאם ומדוע שונים, טעמים הם זאת, בכל

רש"י 43אחד  מביא כאשר אחרים, במקומות כמו (שלא
והם  לזה זה סותרים אינם אם אף – פירושים מספר
וכדומה)? אחר" "דבר אומר הוא – זה את זה משלימים

בהמשך  סיבות שלוש אומר רש"י הוא: לכך ההסבר
כל  – מלאכים שלושה עלֿידי נשאלה זו שאלה כי אחד,
בתחילת  רש"י שאומר (כפי אחרת סיבה בגלל אחד

וכל 11הפרשה  שליחויות), שתי עושה אחד מלאך שאין ,
בלבד  אחד למלאך קשורה :44סיבה

כוס  כבכל אחד, במלאך די ברכה של כוס לשגר כדי
בשם  ישאל אחד שמלאך די באכסניא" "לשאול ברכה; של

בעלה". על "לחבבה וכן כולם,

.‚È
„Á‡Ï ÏÙË ÈÂ·È¯ Y ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯

שהכתב  מקום "כל שהכלל מציין שרש"י לכך, ההסבר
אלעזר, בן שמעון רבי עלֿידי נאמר הנקודה..." על רבה
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כו'"35) לחבבה כדי באהל מאי "אלא שם בב"מ שאיתא מה יובן ועפ"ז
הרי  סקכ"ח): כאן תו"ת שם. לע"י הרי"ף (וכקושיית מובן אינו דלכאורה –

אברהם מענה הוא "מאי le`"באהל" בגמרא אומר ולמה המלאכים, שאלת
ld`a שהמלאכים לזה היא באהל" ב"מאי הגמרא כוונת בזה: והביאור ?"

בכדי ש"mdxa`yהאריכו מכיון מקשה: זה ועל "באהל". לומר mirceiיצטרך
"באהל"? להם יאמר שאברהם הוצרכו למה היתה" באהל אמנו ששרה כו' היו

שם). ב"מ לע"י יוסף בעץ עד"ז (וראה כו'" לחבבה "כדי ומתרץ:
כו'"36) לשגר ל"כדי גם שם) (בב"מ באהל" ד"מאי הקשר יובן ועפ"ז

הקודמת). הערה (ראה
כ'37) שם ב"מ (ובחדא"ג כאן וש"ח דוד בדברי תירוצים עוד וראה

עיי"ש). המברך, הוא האורח כי ליתא מעיקרא דקושיא
ח'.38) פסוק לעיל
יב.39) יח, יתרו מפרש"י להעיר
המלאכים,40) של ברכה של מכוס לה לשגר יכול הי' לא שאברהם ופשוט

כאן. בגו"א כמ"ש
ב.41) י,
בדעת 42) 324 ע' ח"ה לקו"ש ראה אבל טו. פסוק כאן מרמב"ן להעיר

i"yx.
פירושים43) ב' שהם האחרונים טעמים ב' על הוא הקושיא mipeyעיקר
כו'"iyewשבכ"א אומרים "בב"מ מביא שרש"י זה [משא"כ בהשני שאין

וס"ז]. ס"ד כנ"ל בהכתוב, פרטים ב' שהם מפני הוא הראשון, לפירוש בהמשך
(44– שרה את לבשר כדי גו'" "אי' שאל אחד שמלאך לומר שיש ואף

להפסוק שייך כו'" לבשר "כדי הטעם ולכןf"g`lyהרי בו, נזכר l`(ומפורש
) ומ"ויאמרו כאן), שבאמירה`eilמלאכים)b'בפרש"י מוכח ef(לאברהם)"

טעמים. ג' יש
אחר: מיותרlkבסגנון באהל" "ויאמרו.. (ובפרט dxe`klהכתוב

yxetny פרש"י וע"כ המלאך) שאחורי בפתח הייתה ששרה שלאחריו בכתוב
טעמים. מג' ה"ה – שבו אמירות שג'
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"אתה  הכתב על רבה הנקודה שכאשר הכלל, כוונת
במיוחד  הפשוט, הפירוש את לשלול איננה הנקודה" דורש
פשוטו  על הבנויה התורה על בפירושו רש"י שיטת לפי
האותיות  שבו הפשוט, לפירוש שבנוסף אלא מקרא, של
גם  שהן שבהן הניקוד מראה מהמילה, חלק הן הנקודות

עצמן. בפני כמילה

אי"ו  אותיות ובעניננו: – המנוקדות לאותיות כלומר,
"אליו". מהמילה חלק הן א) משמעויות: שתי יש –
המילה  עיקר כי טפלות, הן אי"ו האותיות זו מבחינה

למ"ד  האות היא "אי"ו".45"אליו" – עצמה בפני מילה ב) .

ממולח": "תלמיד הוא אם למקרא, החמש בן שואל
על  רבה שהן (אי"ו), המנוקדות שהאותיות ייתכן, כיצד
לאות  טפלות תהיינה עצמן, בפני מילה גם והן הכתב,

"למ"ד"? אחת,

שהכלל  מציין שרש"י כך עלֿידי מתורצת זו שאלה
אלעזר: בן שמעון רבי עלֿידי נאמר

ביצה  "ממלאה 46במסכת אלעזר: בן שמעון רבי אומר
שהתנור  בזמן יפה נאפת שהפת מפני פת, התנור כל אשה
בכל  אחת, לפת זקוקה היא שליוםֿטוב למרות – מלא"
ליוםֿטוב  שהפת כדי מלא, תנור לאפות לה מותר זאת

יפה. תיאפה

ריבוי  טפל אלעזר בן שמעון רבי שלפי אפוא, רואים,
אי"ו  האותיות שלוש בעניננו: וכך האחת, לפת הפת

למ"ד. לאות טפלות

.„È
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈÎÙÂ‰ ˙Â˘¯ È¯·„ :‰‡¯Â‰‰

רש"י: שבפירוש תורה" של מ"יינה

בתורה  מתעסק שהוא שהזמן מהרהר, יהודי כאשר
באכילה  עסוק הוא זמנו וברוב מועט, הוא ובמצוות

עלול  הוא – רשות דברי – וכדומה פרנסה שינה, ושתיה,
"מקום  גדול, "חלל" בו שיש בחושבו בלבו, מועקה לחוש

ומצוות. מתורה פנוי"

הרש  "דברי אם ההוראה: באה כך לשם על הם ות"

חלק  להיות הופכים הם אלא רשות, דברי אינם הם שמים

התנור  כל אשה "ממלאה של כדוגמא ומצוות, מתורה
לצורך  רק לעבוד שמותר למרות טוב, ביום פת..."

שלצורך  שהפת כדי נעשה בפת התנור מילוי כי יוםֿטוב,

פת  להיות הפת כל הופכת ולפיכך יפה, תיאפה יוםֿטוב
אלא  חול, בעניני מלא אינו כולו התנור וחלל יוםֿטוב, של

יוםֿטוב. בעניני

של  ענינים לצורך הרשות דברי את עושה יהודי כאשר

תורה" של שה"לחם כדי ובמיוחד בכלל, ומצוות תורה

תורה" ב"לקוטי כמבואר – יפה ייאפה הפסוק 47שלו 48על

התורה" ש"לחם אחד", בתנור לחמכם נשים עשר "ואפו

הבאה  האהבה (תנור) "חמימות באמצעות "ייאפה"
הרמב"ם  כלשון נעשה, הוא אז – אחד" של ,49מהתבוננות

ואפילו  ונותן... שנושא בשעה אפילו תמיד ה' את "עובד

הוא", ברוך למקום עבודה שלו שינה ישן... שהוא בשעה

וגם  דרכיך", ו"בכל מעשיך" "בכל עובד הוא

שבהם, ב"תחתונים"

יתברך  לה' לעשות – העולמות בריאת תכלית וזוהי

רס"ו" ב"המשך בהרחבה כמוסבר בתחתונים, דוקא דירה
יום  זו קודש שבשבת נ"ע, הרש"ב אדמו"ר כ"ק של

–50הולדתו 

ארץ  "עתידה כי לאפיה, יזדקקו שלא לזמן הכנה וזוהי
מילת" וכלי גלוסקאות שתוציא משיח 51ישראל בביאת ,

ממש. בקרוב צדקנו,
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לד

הערות לספר הזהר, פרשת וירא

ְבָעה  ִאית ׁשִ א. . . ָאְמרּו ֵליּה ּדְ י ַאָחא ֲאַזל ִלְכַפר ַטְרׁשָ ַרּבִ
ְלֵבי  יל  ֵנּזִ ְלהּו  ָאַמר   .  . ָמאָתא.  ּבְ אֵרי מֹוָתָנא  ׁשָ ּדְ יֹוִמין 
א  ַקְרּתָ ּדְ ָמא  ׁשְ ְוַאֲחִליפּו   .  .  . ַרֲחֵמי  ע  ְוִנְתּבַ א  ּתָ ְכִנׁשְ

ְוָקארּון ָלּה ָמאָתא ַמְחֵסָיא )זהר וירא קא, ב(

)רבי אחא הלך לכפר טרשא . . . אמרו לו, שכבר 
נלך  להם,  אמר   .  .  . בעיר  מגפה  יש  ימים  שבעה 
לבית הכנסת ונבקש רחמים . . . והחליפו שם העיר, 

וקראו אותה מאתא מחסיא(.
'כפר' ו'טרשא' רומזים על גבורות ודינים, ומצד 

זה היתה שם מגיפה ר"ל.
 – כפר  יודי"ן1.  במילוי  אלקי"ם  מספר   - כפר 
פירושו כפר בכ"ף הדמיון, היינו כמו הפ"ר דינין, 
מלשון  קרח;  היינו  כפור,  מלשון   – כפר  מנצפ"ך. 
בכל,  כופר  כמו  שקר,  ומלשון  אריה;  היינו  כפיר, 
ודינים,  לגבורות  רומזים  אלו  וכל  וכדומה.  כפרן, 
כמובן. טרשא – היינו אבן וסלע קשה, שהוא גם כן 

בחינת גבורה ודין.
ל'מאתא מחסיא', הרומז על  והחליפו את השם 

חסד ורחמים.
 - מתא  חסדים.  בחינת  גדולה,  עיר  היא   – מתא 
אותיות אמת, ומאמת נמשך חיים, ככתוב2 באור פני 
את  ועצר  עליהם  חס  – הקב"ה  מחסיא  חיים.  מלך 

המגיפה.
יש בתיבות אלו התיבות אחא,  מחסיא –  מאתא 
אמת, מסי. והיינו, שעל ידי רבי אחא, שהוא בחינת 
תפארת )כי תפארת נקראת אח, כידוע(, אמת, נעשה 
מסי, מלשון רפואה, שנרפאו החולים ולא היו עוד 
מת  בחינת  ממתיקה  שהא'  הוא  אמת  כי  מתים. 

ונמשך חיים, כי מאמת נמשך חיים.
)לקוטי לוי יצחק, וירא, עמ' סט(

*

החלפת  של  המשמעות  את  ולבאר  להוסיף  יש 
שם העיר בעבודת האדם.

1( אל"ף, למ"ד, ה"י, יו"ד, מ"ם = 300. 
2( משלי טז, טו.

שרואה  כפר  בן  דומה  "אינו  אמרו3  רז"ל   - כפר 
את המלך לבן כרך שרואה את המלך", מכיון שבן 
כרך רגיל יותר בראיית המלך. לכן החליפו את השם 
למאתא, עיר, היינו שראיית אלקות תהיה אצלם דבר 

הרגיל.
שאינו  מקום  קשה,  וסלע  אבן  הוא   – טרשא 
פירות מצוות"4.  פירות, "מאי  ואינו עושה  מצמיח 
מחסיא הוא לשון מחסה ומגן, כי מצוות הן  ואילו 
"כתריס בפני הפורענות"5, וכן לימוד התורה "מגנא 

ומצלא"6.
ו'תחיית  'מיתה'  ענין  ידוע  דהנה  עוד,  לומר  ויש 

המתים' בעבודה הרוחנית:
וכאשר  השכל.  כמו  קר  דבר  לך  ואין  קר,  הוא  מת 
השכל משיג השגה אלקית, והמדות שבשכל מתפעלות 
ומתרגשות מן העונג השכלי – הרי זו 'תחיית המתים' 

אמיתית7.
ואף כאן:

רומז   – ודינים  גבורות  על  שמורה  טרשא',  'כפר 
לשכל, שבו מודגשת תכונת הצמצום, גבורה ודין. ואף 
שמוחין הוא בגדר הרחבה לגבי מדות8, הרי, מבחינה 
מסויימת, עצם הגישה השכלית למדוד ולשקול כל דבר 
ואף  הרצון,  לגבי  צמצום  בחינת  הוא  השכל  במאזני 

לגבי המדות.
ויש לומר בפרטיות יותר:

טרשא - אבן קשה, הוא ענין "לב האבן"9, והיינו, 
שגם כאשר השגת המוח נמשכת ללב מתנהג הלב 
על פי מדידת וצמצום השכל )אף שהלב מצד עצמו 

הוא בתנועה של חמימות וחיות(.
על  שמורה  מחסיא',  ל'מאתא  השם  הוחלף  לכן 
חסדים ורחמים, היינו שהשגת השכל פועלת התפעלות 
שבשכל(.  וה'מיתה'  הקרירות  )היפך  הלב  והתלהבות 
ההבנה  פועלת  ידה  שעל  התפילה,  עבודת  ענין  והוא 
וההשגה באלקות רגש של אהבה ויראה במדות שבלב.
)תורת מנחם תפארת לוי יצחק, וירא, עמ' צה(

3( חגיגה יג, ב.
4( סוטה מו, סע"א.
5( אבות פ"ד מי"א.

6( סוטה כא, א.
7( היום יום י"א סיון.

8( ראה ספר המאמרים תרנ"ד עמ' כו.
9( יחזקאל יא, יט. לו, כו.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
יז  חוברת

מידיד  מזון חבילת
לשלוח  הזכות בפועל, למלחמה שיצאו או הצבא עבור שעבדו אלו צבא, לאנשי רק ניתנה תקופה באותה

מזון. חבילות

ואז  שונות. תחבולות באמצעות מזון, השגת מבחינת איכשהו, לשרוד בידינו עלה – השבוע ימות במשך

שעה  עד לעמוד עלינו היה למדי קרובות ולעתים להדלקה, נרות היו לא וברשותנו בשבוע, שישי יום מגיע היה

לחםֿמשנה. לצורך עוני" "לחם לקבל כדי בתור מאוחרת

הלחם, לקבלת בתור לעמוד כדי יוצאת כשהייתי בעלי. של רוחו מצב על תמיד משפיעות היו זה יום חוויות

שמו" ושבת הקב"ה לנו נתן יפה "תבלין רב: ברגש לי אומר בעלי שבת!...137היה לכבוד עצמנו להכין עלינו ,

מידידינו  מאחד הודעה הדואר באמצעות קיבלנו – בשבוע חמישי ביום זה היה – אחת שפעם זוכרת ,138אני

בעלי  כמו "חוטא" עם שכן כמובן, שמי, (על מזון חבילת עבורנו שהתקבלה נאמר ובה במלחמה, כחייל ששירת

כלשהו). קשר לקיים לחייל אסור היה

עצר  – בידי והחבילה צועדת כשאני בי שפגש מי וכל החבילה, את לאסוף הלכתי בשבוע שישי יום באותו

בעלֿכרחם  אך לב, מרוע זה היה לא זו! בשאלה היתה טמונה קנאה כמה החבילה. את קיבלתי כיצד ושאל אותי

יוכלו  שלא כך החבילה את שאסתיר הראוי מן שהיה לי אמר אף ממכריי אחד החבילה. של בתוכנה הכל הרהרו

בכל! ששרר הרעב בשל לראותה,

שעורר  התחושה את להבין יוכל לא איש אחוז. מאה בשיעור לבן קמח בה גילינו החבילה את כשפתחנו

בחבילה: היו עוד זה. מקמח הנעשים המאפה מיני של טעמם ואת צבעם את ששכחנו רב זמן זה זה. גילוי בנו

נראה  הרחצה סבון לשלוח. הותר לא מכך יותר גברים. וגרבי חולצה חתיכות, שתי – סבון קשים, בגושים סוכר

בנמצא. ממנו גדול שאין כתענוג בעינינו

ולכן  בנ.ק.וו.ד. לכך האחראית במחלקה במלחמה ששירת בןֿעירנו, צעיר עלֿידי אלינו נשלחה החבילה

ולהור  לאשתו הביתה, אותם לשלוח – קרובות לעתים לא – זכאי היה אף והוא ידו, בהישג אלו מוצרים יו.היו

זהים). היו לא שלנו המשפחה ששמות מאחר אמו, להיות יכולתי (לא אשתו... לאם הפכתי כך לשם

שמו.137) ושבת לנו יש אחד תבלין א: קיט, שבת

(רבינוביץ').138) רבין מענדל שמו: מפורש להלן
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הלחם, לקבלת בתור לעמוד כדי יוצאת כשהייתי בעלי. של רוחו מצב על תמיד משפיעות היו זה יום חוויות
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מידידינו  מאחד הודעה הדואר באמצעות קיבלנו – בשבוע חמישי ביום זה היה – אחת שפעם זוכרת ,138אני

בעלי  כמו "חוטא" עם שכן כמובן, שמי, (על מזון חבילת עבורנו שהתקבלה נאמר ובה במלחמה, כחייל ששירת

כלשהו). קשר לקיים לחייל אסור היה

עצר  – בידי והחבילה צועדת כשאני בי שפגש מי וכל החבילה, את לאסוף הלכתי בשבוע שישי יום באותו

בעלֿכרחם  אך לב, מרוע זה היה לא זו! בשאלה היתה טמונה קנאה כמה החבילה. את קיבלתי כיצד ושאל אותי
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בחבילה: היו עוד זה. מקמח הנעשים המאפה מיני של טעמם ואת צבעם את ששכחנו רב זמן זה זה. גילוי בנו

נראה  הרחצה סבון לשלוח. הותר לא מכך יותר גברים. וגרבי חולצה חתיכות, שתי – סבון קשים, בגושים סוכר

בנמצא. ממנו גדול שאין כתענוג בעינינו

ולכן  בנ.ק.וו.ד. לכך האחראית במחלקה במלחמה ששירת בןֿעירנו, צעיר עלֿידי אלינו נשלחה החבילה

ולהור  לאשתו הביתה, אותם לשלוח – קרובות לעתים לא – זכאי היה אף והוא ידו, בהישג אלו מוצרים יו.היו

זהים). היו לא שלנו המשפחה ששמות מאחר אמו, להיות יכולתי (לא אשתו... לאם הפכתי כך לשם
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יז  חוברת

מידיד  מזון חבילת
לשלוח  הזכות בפועל, למלחמה שיצאו או הצבא עבור שעבדו אלו צבא, לאנשי רק ניתנה תקופה באותה

מזון. חבילות

ואז  שונות. תחבולות באמצעות מזון, השגת מבחינת איכשהו, לשרוד בידינו עלה – השבוע ימות במשך

שעה  עד לעמוד עלינו היה למדי קרובות ולעתים להדלקה, נרות היו לא וברשותנו בשבוע, שישי יום מגיע היה

לחםֿמשנה. לצורך עוני" "לחם לקבל כדי בתור מאוחרת

הלחם, לקבלת בתור לעמוד כדי יוצאת כשהייתי בעלי. של רוחו מצב על תמיד משפיעות היו זה יום חוויות

שמו" ושבת הקב"ה לנו נתן יפה "תבלין רב: ברגש לי אומר בעלי שבת!...137היה לכבוד עצמנו להכין עלינו ,

מידידינו  מאחד הודעה הדואר באמצעות קיבלנו – בשבוע חמישי ביום זה היה – אחת שפעם זוכרת ,138אני

בעלי  כמו "חוטא" עם שכן כמובן, שמי, (על מזון חבילת עבורנו שהתקבלה נאמר ובה במלחמה, כחייל ששירת

כלשהו). קשר לקיים לחייל אסור היה

עצר  – בידי והחבילה צועדת כשאני בי שפגש מי וכל החבילה, את לאסוף הלכתי בשבוע שישי יום באותו

בעלֿכרחם  אך לב, מרוע זה היה לא זו! בשאלה היתה טמונה קנאה כמה החבילה. את קיבלתי כיצד ושאל אותי

יוכלו  שלא כך החבילה את שאסתיר הראוי מן שהיה לי אמר אף ממכריי אחד החבילה. של בתוכנה הכל הרהרו

בכל! ששרר הרעב בשל לראותה,

שעורר  התחושה את להבין יוכל לא איש אחוז. מאה בשיעור לבן קמח בה גילינו החבילה את כשפתחנו

בחבילה: היו עוד זה. מקמח הנעשים המאפה מיני של טעמם ואת צבעם את ששכחנו רב זמן זה זה. גילוי בנו

נראה  הרחצה סבון לשלוח. הותר לא מכך יותר גברים. וגרבי חולצה חתיכות, שתי – סבון קשים, בגושים סוכר

בנמצא. ממנו גדול שאין כתענוג בעינינו

ולכן  בנ.ק.וו.ד. לכך האחראית במחלקה במלחמה ששירת בןֿעירנו, צעיר עלֿידי אלינו נשלחה החבילה

ולהור  לאשתו הביתה, אותם לשלוח – קרובות לעתים לא – זכאי היה אף והוא ידו, בהישג אלו מוצרים יו.היו

זהים). היו לא שלנו המשפחה ששמות מאחר אמו, להיות יכולתי (לא אשתו... לאם הפכתי כך לשם

שמו.137) ושבת לנו יש אחד תבלין א: קיט, שבת

(רבינוביץ').138) רבין מענדל שמו: מפורש להלן
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zay(ycew zay meil)

,dnvr ieaikdàðL éàîed lr qgaäìéút,aiignyáø øîàãk ©§¨§¦¨¦§¨©©
àîézéàå ,àðeðîäz`f xn`y mixne` yie -,äáäà øa àãà áø ©§¨§¦¥¨©£¨©©£¨

àëä,iqei iax aiigny o`k -éøvL äìéúôaïðé÷ñò dáäáäì C- ¨¨¦§¦¨¤¨¦§©§£¨¨§¦©
,oiicr dadaed `ly dycg dlizta xaecnàéääácdf ote`ay - ¦§©¦

éãBî ïBòîL éaø eléôà,aiigyàðî ïwúî à÷cowzn `ed ixdy - £¦©¦¦§¥§¨§©¥¨¨
lcdl dliztd z` xiykny xnelk ,ilk jka`dz jk ici lry ,dw

.etebl jixvd ieaik df ixde ,dwilciyk da fg`dl dgep y`d
:opgei iax ly eyexitl dgked `ian `axénð à÷éc ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨©¦

,opgei iax ixack dpyndn wiicl yiéðz÷ciax ly enrha epipyy - §¨¨¥
iptn' ,dliztd lr qga aiigny iqei,'íçt dNBò àeäLrnyne ¤¨¤¨

dgep `dzy dadadn xnelk ,mgt dzr dzeyrl eieaika oiekzny
,dtebl dkixvd dk`ln `idy ,dwlcdléðz÷ àìåepipy `le - §Ÿ¨¨¥

,'íçt úéNòðL éðtî'mgt ziyrpe dadaed xaky rnyn did f`y ¦§¥¤©£¥¤¨
`edy ,lirlck miyxtzn iqei iax ixac eide ,dxraedy mcewn cer
'mgt dyery' oeyld hwpy jkne ,enewna zepal zpn lr xzeqk
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לו

יין  אבינו  את  נשקה  לכה   – לב  יט,  וירא 
ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע

משיח  שקודם  מאברהם  קבלו  לוט  בנות  )תוכן: 
יבקעו הרים ויפלו במים(

א. ונחיה מאבינו זרע זה מלך המשיח שקבלו מלוט אביהם 
ששמע מאברהם קודם משיח יבקעו הרים ויפלו במים והיו 
נטבעו  ועיירות  שבקעו  הרים  הוא  סדום  בהפיכת  סבורים 

ומתו הרבה.
פירוש הרוקח

)תוכן: אותו זרע זהו מלך המשיח – מואב במלואו 
בגי' ממנו יוציא משיח, ועוד רמזים בזה(

א. ובמדרש ונחיה מאבינו זרע בן אין כתיב כאן אלע זרע 
אותו זרע שהוא בא ממקום אחר ואיזה זה מלך המשיח, ולזה 
בי"ת בגימ'  וא"ו אל"ף  ותקרא את שמו מואב במלואו מ"ם 
ממנו יוציא ]ה[משיח, וכן גם כן בגימ' התורה, ראויים לקבל 
ולזה  התורה  לקבל  ראוי  אין  חם  מזרע  וישמעאל  התורה, 
ולשם,  ליפת  שכוונה  ש'  יפת  ב"ש  בא"ת  מואב  שמו  קראה 
והקב"ה לא קפח שכרה ויצא ממנה דוד שחשבה שאבד מין 
האדם יצא ממנו דוד גלגולו של אדם כאז"ל, והצעירה זכתה 
גם כן למלכות ב"ד אלא לפי שהבכירה הוא נתנה העצה זכתה 
לדוד שלא נפסקה ממנו המלכות שנאמר כסאו כשמש נגדי, 

אבל הצעירה יצא ממנה רחבעם שנחלקה מלכותו.
שפתי כהן

ששניהם  ורות,  לוט  בנות  מעשה  דמיון  )תוכן: 
בתחלת ימי פסח, ועוד רמזים בזה(

א. לכה נשקה את אבינו יין ונחי' מאבינו זרע, בב"ר )פ' נ"א 
ח'( איתא ר' תנחומא משום רבי ישמעאל ונחי' מאבינו זרע, 
ונחי' מאבינו בן אין כתיב כאן אלא ונחי' מאבינו זרע אותו זרע 

שהוא בא ממקום אחר ואי זה זה מלך המשיח.
ע"ש.  ורות  מיהודה  שבא  המשיח  מלך  זה  מפרש  ורש"י 
להוציא  כדי  שמים,  לשם  הי'  לוט  בנות  כוונת  דכל  נמצא 
הניצוץ של משיח שהי' טמון בלוט, וממנו בא רות המואבי' 

ונשתלשל ממנה מלכות בית דוד עד משיח צדקנו.
והנה המעין יראה דבר פלא מנפלאות התורה, דאותו זמן 
שבנות לוט אמרו ונחי' מאבינו זרע במערה ונתעברה הבכירה 
אצל  נתעורר  ממש,  זמן  אותו  אח"ז  שנים  כמה  הנה  מזה, 
רות המואבי' לבוא בקהל השם, ובאותו זמן נתחדש ההלכה 

מואבי ולא מואבית ומותרת היא לבוא בקהל.
דהנה מבואר במפרשים )עיין פנים יפות, תפארת יהונתן, 
המלאכים  דבאו  י"ב(  מ"ח  פ  במד"ר  וטריא  בשקלא  וכן 
הוי  בערב  סדומה  המלאכים  שני  ויבואו  וא"כ  פסח,  ערב 
וגו'  עלה  השחר  וכמו  כתוב  ניסן  ט"ו  ובבוקר  פסח,  ליל  זה 
וגו',  גפרית  סדום  על  המטיר  וה'  וגו'  יצא  השמש  ואח"כ 
ועפ"י פשטות לפי"ז בלילה שלאחר החורבן דסדום, נעשה 
ובנותיו, כמבואר במדרש ובמפרשים דאחרי  המעשה דלוט 

שנחרב סדום אמרו הבנות איש אין בארץ וגו' דחשבו דנחרב 
כל העולם כמו המבול )עין ב"ר פ' נ"א ח'(, וא"כ לפי חשבון זה 

הבכירה נתעברה מלוט ליל ט"ז לחודש ניסן.
וכדאיתא  ה',  לקהל  רות  באה  ט"ז  ליל  של  ערב  ובאותו 
ב"ר סימן  ותלכנה שתיהן א"ר שמואל  ו'  ג'  פ'  רות  במדרש 
אותו היום קציר העומר הי' דתנינן תמן כל העיירות הסמוכות 
ועיין  גדול,  בעסק  נקצר  שיהא  כדי  מתכנסות  היו  לשם 
במפרשים שם )מתנות כהונה, יפה ענף(, וקצירת העומר הוי 
במוצאי יו"ט הראשון דחג הפסח כדאיתא במנחות דף סה. 

עי"ש.
נמצא דההתעוררות של רות לבוא בקהל, דהיא הפרידה 
ומשיח  דוד  בית  מלכות  להתחיל  ה'  לקהל  דיבוא  המואבית 
לוט,  דבנות  המעשה  הי'  כנ"ל  זמן  ובאותו  הפסח,  בחג  הי' 

דשניהם לכיוון אחד הלכו ונפלאות הבורא הוא.
מלכים  הד'  כנגד  אברהם  דמלחמת  יותר,  להמתיק  ויש 
להציל לוט הי' בליל פסח יעויין מד"ר פ' מ"ב ח' ויבא הפליט 
אברם יושב ועוסק במצות עוגות )מצת לפסח(, וכן במד"ר 
פ' מ"ג ג' אביהם יצא בחצי הלילה אף אני אצא בחצי הלילה 

)במכת בכורות דליל פסח הוה(.
ומבואר בזוהר ובאריכות בשל"ה דהד' מלכים רומז להד' 
מלכיות, ולוט רומז למשיח הטמון בתוכו, וע"כ הד' מלכיות 
נשבו לוט, ואברהם הלך להציל לוט רומז למשיח שיבוא אחר 
הד' מלכיות יעו"ש, נמצא מכל הנ"ל דאותו זמן דניצול לוט 
ע"י אברהם דממנו בא משיח, כן באותו זמן יצא הניצוץ ממנו, 

ובאותו זמן ממש באה רות לקהל ד' הפלא ופלא.
פרי דוד

)תוכן: ונחי' דרשו על מלך המשיח, שלא יתבטל 
המות עד ימות המשיח(

ויראה לפי  זרע. דרשו על מלך המשיח  ונחיה מאבינו  א. 
העולם  בזה  והחיות  המשיח,  ימות  עד  המות  יתבטל  שלא 
ומתקרב  החיות  כח  מתמעט  יום  שבכל  אמתי,  חיות  אינם 
עוד  יהיה  שלא  אמתית  זרע  מאבינו  ונחי'  אמר  לכן  למיתה, 

מות בעולם.
מלא העומר

רואים   – ורות  תמר  לוט  בנות  מסיפור  )תוכן: 
שכשבוא העת למשיח לא יתעכב אפי' רגע(

ואנו רואים כי שורש דוד נכתב ג' פעמים בבנות לוט,  ב. 
היה  שאם  נפלאים  דרכים  ידי  על  היו  וכולם  וברות.  בתמר, 
לוט  בנות  הפועל.  אל  הדבר  יוצא  היה  לא  רגע  במעט  עובר 
סדום  רק  כי  יודעות  היו  מעט  ועוד  נחרב,  שהעולם  חשבו 
וכן  בדרך.  החזירו  המלאך  ביהודה  וכן  נחרבו.  וג'  ועמורה 
משיח,  ביאת  באמונת  יסוד  וזה  מת.  הי'  מעט  עוד  בבועז 

שכשבוא הזמן לא יתעכב אפילו רגע מועט.
ילקוט מעם לועז - רות

xie`מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וירא zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn a"i oey`x mei ß

çé(à)àøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬
:íBiä íçk ìäàä-çút¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«

i"yx£ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ∑.החֹולה את פו)לבּקר מציעא היה,(בבא למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי הּקדֹוׁשאמר ּובא «≈»≈»ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּוא, ּברּו.‡¯ÓÓ ÈÏ‡a∑,הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן ּבחלקֹול הּוא עליו נגלה (ב"ר)פיכ.·LÈ∑ ְְִַָָ¿≈…≈«¿≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ…≈

ּכתיב,(ב"ר) להתיּצב יׁשב אני ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה אעמד, ואני 'ׁשב הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר לעמד, ּבּקׁש ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין פב)ּבעדת אל"(תהלים ּבעדת נּצב וׁשב ∑Ï‰‡‰ŒÁ˙t."אלהים עֹובר יׁש אם לראֹות ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ∆«»…∆ְְִִֵֵָ

ּבביתֹו ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑(פו ּולפי (ב"מ ּבאֹורחים, להטריחֹו ׁשּלא מּנרּתיקּה, חּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא ְְְִֵֵַ¿…«ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹ
אנׁשים  ּבדמּות עליו המלאכים הביא ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא מצטער .ׁשראהּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 77 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr Epia` mdxa` iERx¦©§¨¨¨¦©§¥©¨¨

יהוה יהוה יהוה יהוה  אליואליואליואליו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּירארארארא ָָָָֹֹ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי רש"י)יֹום ובפירוש א. (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי לּיֹום עד אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוצרי
ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, הּמבּקר (נדרים נֹוטל חֹולים ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ּבּקּור ׁשעל־ידי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ

רּפּוי  הּׁשכינה ּבמראה לֹו "ׁשהיה הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "ו ּירא אברהם, אצל הּקּב"ה ׁשל ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָרק
רפאל, מלא על־ידי ּובׁשלמּות ּבגלּוי למּטה נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו מׁשמע לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָלמחלת

ּבפרׁשתנּו). רׁש"י ׁשּכתב ְְִֵֶַַָָָָּוכמֹו
הּמצוה  ּדקּיּום ּובּתֹוצאֹות לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו נס. ּבדר ולא הּטבע ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
ּבאפן  להחליׁשם) (אֹו לבּטלם אין הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ולכן נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּצריכֹות

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ּבׁשלמּות חסר אז ּכי  טבעי, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבלּתי
זמן  מׁש הּטבע ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא על־ידי הּׁשליׁשי ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכן,

הּו הּמילה טבעי.רּפּוי ּבאפן לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק אברהם את ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא א אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(á)ìL äpäå àøiå åéðéò àOiååéìò íéávð íéLðà äL ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−¨¨®
:äöøà eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ì õøiå àøiå©©À§©¨³̈¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨

i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ את להפ ואחד ׂשרה, את לבּׂשר אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ׁשאין אברהם, את לרּפאֹות ואחד הּוא (ב"ר)סדֹום הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּוא  סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה אליו, וּיאמרּו וּיאכלּו, רּבים: ּבלׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמזּכירן
יט)אֹומר הפּכי"(לקמן לבלּתי ּדבר לעׂשֹות אּוכל לא "ּכי את (ב"ר): להּציל מּׁשם הל אברהם, את ׁשרּפא ּורפאל, . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר:לֹוט, יט)הּוא מּציל (לקמן היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ."ויהי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÂÈÏÚ ÌÈ·v∑ ּכמֹו:לפ ב)ניו, הּמלאכים (במדבר ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון אבל מנּׁשה", מּטה מהּו∑iÂ¯‡."ועליו ƒ»ƒ»»ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ««¿ַ
ׁשּלא  והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון והּׁשני ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ב' "וּירא" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ"וּירא",
רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ׁשּיֹודעים ּפי על ואף להטריחֹו, רֹוצים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיּו

לקראתם ורץ הּוא וקדם ישן)להטריחֹו, ברש"י הגרסא חזיּוהּו(שם).(כך ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ּכתיב ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָ
לקראתם  "וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר, ׁשרי ."דהוה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a ycw zexb`)

ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשהההה אחדאחדאחדאחד מלאמלאמלאמלא ב)ׁשׁשׁשׁשליחליחליחליחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין יח, ּתֹורה(רש"י ג)ּבלּקּוטי לז, הרמּב"ם(אמור מּדברי לכ סּמּוכין לפרּוׁשמביא (הקּדמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

להםהּמׁשניֹות) יׁש . . חּיים ּבעלי אחדאחדאחדאחד: "ּפּפּפּפעלעלעלעל ּגם ּכתב הרמּב"ם ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו על ׁשׁשׁשׁשניניניניּבלבד לבאר ויׁש ּפעלים". ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

È˙·א  ‡e‰Â ‡¯ÓÓ È¯LÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿≈«¿≈¿»≈
:‡ÓBÈ ÌÁÈÓk ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿≈«»

(ב  ÔÈ¯·‚ ‡˙Ïz ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe נ"י ¿«≈ƒ«¬»¿»¿»»À¿ƒ
ÔÈ¯·‚Ë‰¯e ‡ÊÁÂ È‰BÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ( «¿ƒ»¿ƒƒ»ƒ«¬»¿«

ÏÚ „È‚Òe ‡kLÓ Ú¯zÓ ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿ƒ¿««¿¿»¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`‡¯iÂ אנׁשים ג' הּׁשם ּכי אמרּו קצת הּנה «≈»ְְֲִִִֵֵַָָָ
ׁשכחּו והּנה יתּפרדּו. ולא ג' והּוא אחד ְְְְְְִִֵֶָָָֹהּוא

אמרּו סדמה.ּומפרׁשים הּמלאכים ׁשני ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹֹוּיבאּו
ּכן  ואחר נבּואה, ּבמראֹות אליו נראה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּׁשם

לבּׂשר  ּבא האחד  מלאכים. ג' וראה עיניו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָנׂשא
להׁשחית, האחד לסדֹום. הלכּו והּׁשנים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָׂשרה,



לז `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn a"i oey`x mei ß

çé(à)àøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬
:íBiä íçk ìäàä-çút¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«

i"yx£ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ∑.החֹולה את פו)לבּקר מציעא היה,(בבא למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי הּקדֹוׁשאמר ּובא «≈»≈»ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּוא, ּברּו.‡¯ÓÓ ÈÏ‡a∑,הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן ּבחלקֹול הּוא עליו נגלה (ב"ר)פיכ.·LÈ∑ ְְִַָָ¿≈…≈«¿≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ…≈

ּכתיב,(ב"ר) להתיּצב יׁשב אני ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה אעמד, ואני 'ׁשב הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר לעמד, ּבּקׁש ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין פב)ּבעדת אל"(תהלים ּבעדת נּצב וׁשב ∑Ï‰‡‰ŒÁ˙t."אלהים עֹובר יׁש אם לראֹות ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ∆«»…∆ְְִִֵֵָ

ּבביתֹו ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑(פו ּולפי (ב"מ ּבאֹורחים, להטריחֹו ׁשּלא מּנרּתיקּה, חּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא ְְְִֵֵַ¿…«ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹ
אנׁשים  ּבדמּות עליו המלאכים הביא ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא מצטער .ׁשראהּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 77 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr Epia` mdxa` iERx¦©§¨¨¨¦©§¥©¨¨

יהוה יהוה יהוה יהוה  אליואליואליואליו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּירארארארא ָָָָֹֹ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי רש"י)יֹום ובפירוש א. (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי לּיֹום עד אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוצרי
ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, הּמבּקר (נדרים נֹוטל חֹולים ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ּבּקּור ׁשעל־ידי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ

רּפּוי  הּׁשכינה ּבמראה לֹו "ׁשהיה הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "ו ּירא אברהם, אצל הּקּב"ה ׁשל ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָרק
רפאל, מלא על־ידי ּובׁשלמּות ּבגלּוי למּטה נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו מׁשמע לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָלמחלת

ּבפרׁשתנּו). רׁש"י ׁשּכתב ְְִֵֶַַָָָָּוכמֹו
הּמצוה  ּדקּיּום ּובּתֹוצאֹות לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו נס. ּבדר ולא הּטבע ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
ּבאפן  להחליׁשם) (אֹו לבּטלם אין הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ולכן נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּצריכֹות

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ּבׁשלמּות חסר אז ּכי  טבעי, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבלּתי
זמן  מׁש הּטבע ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא על־ידי הּׁשליׁשי ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכן,

הּו הּמילה טבעי.רּפּוי ּבאפן לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק אברהם את ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא א אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(á)ìL äpäå àøiå åéðéò àOiååéìò íéávð íéLðà äL ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−¨¨®
:äöøà eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ì õøiå àøiå©©À§©¨³̈¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨

i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ את להפ ואחד ׂשרה, את לבּׂשר אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ׁשאין אברהם, את לרּפאֹות ואחד הּוא (ב"ר)סדֹום הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּוא  סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה אליו, וּיאמרּו וּיאכלּו, רּבים: ּבלׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמזּכירן
יט)אֹומר הפּכי"(לקמן לבלּתי ּדבר לעׂשֹות אּוכל לא "ּכי את (ב"ר): להּציל מּׁשם הל אברהם, את ׁשרּפא ּורפאל, . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר:לֹוט, יט)הּוא מּציל (לקמן היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ."ויהי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÂÈÏÚ ÌÈ·v∑ ּכמֹו:לפ ב)ניו, הּמלאכים (במדבר ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון אבל מנּׁשה", מּטה מהּו∑iÂ¯‡."ועליו ƒ»ƒ»»ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ««¿ַ
ׁשּלא  והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון והּׁשני ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ב' "וּירא" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ"וּירא",
רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ׁשּיֹודעים ּפי על ואף להטריחֹו, רֹוצים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיּו

לקראתם ורץ הּוא וקדם ישן)להטריחֹו, ברש"י הגרסא חזיּוהּו(שם).(כך ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ּכתיב ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָ
לקראתם  "וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר, ׁשרי ."דהוה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a ycw zexb`)

ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשהההה אחדאחדאחדאחד מלאמלאמלאמלא ב)ׁשׁשׁשׁשליחליחליחליחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין יח, ּתֹורה(רש"י ג)ּבלּקּוטי לז, הרמּב"ם(אמור מּדברי לכ סּמּוכין לפרּוׁשמביא (הקּדמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

להםהּמׁשניֹות) יׁש . . חּיים ּבעלי אחדאחדאחדאחד: "ּפּפּפּפעלעלעלעל ּגם ּכתב הרמּב"ם ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו על ׁשׁשׁשׁשניניניניּבלבד לבאר ויׁש ּפעלים". ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

È˙·א  ‡e‰Â ‡¯ÓÓ È¯LÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿≈«¿≈¿»≈
:‡ÓBÈ ÌÁÈÓk ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿≈«»

(ב  ÔÈ¯·‚ ‡˙Ïz ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe נ"י ¿«≈ƒ«¬»¿»¿»»À¿ƒ
ÔÈ¯·‚Ë‰¯e ‡ÊÁÂ È‰BÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ( «¿ƒ»¿ƒƒ»ƒ«¬»¿«

ÏÚ „È‚Òe ‡kLÓ Ú¯zÓ ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿ƒ¿««¿¿»¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`‡¯iÂ אנׁשים ג' הּׁשם ּכי אמרּו קצת הּנה «≈»ְְֲִִִֵֵַָָָ
ׁשכחּו והּנה יתּפרדּו. ולא ג' והּוא אחד ְְְְְְִִֵֶָָָֹהּוא

אמרּו סדמה.ּומפרׁשים הּמלאכים ׁשני ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹֹוּיבאּו
ּכן  ואחר נבּואה, ּבמראֹות אליו נראה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּׁשם

לבּׂשר  ּבא האחד  מלאכים. ג' וראה עיניו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָנׂשא
להׁשחית, האחד לסדֹום. הלכּו והּׁשנים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָׂשרה,



xie`לח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ העּסה ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם «ƒ«∆¿»¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

שם) ּפניו ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב NÚ‰.ׁשּמן ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ אמטי ׁשּתּקן, קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ∆«»»¬∆»»ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמנהג∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּוואיתי  מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן ׁשאכלּו, ּכמֹו ב"ר)נראּו שם. .(ב"מ ְְְִַַַ«…≈ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(è):ìäàá äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ ׁשמעֹון רּבי ותניא, ׁשּב"אליו", אי"ו על נקּוד «…¿≈»ְְְְִִֵֶַַַָָָ

אּתה  הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על רבה ׁשהּכתב מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻּבן
על  ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו ׁשאלּו: לׂשרה ׁשאף הּנקּדה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻּדֹורׁש

מציעאהאיׁש ּבבבא פז). היתה,(דף ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּברכה' ׁשל ּכֹוס לּה לׁשּגר 'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על לחּבבּה ·‡‰Ï.ּכדי ‰p‰∑ היא .צנּועה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָƒ≈»…∆ְִָ

(é)éìà áeLà áBL øîàiåäøNì ïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−§¨¨´
:åéøçà àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«

i"yx£‰iÁ ˙Úk∑,היה ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעתּכעת קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא אּלא )ּבׁשוא (ּולפסח »≈«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
iÁ‰.ּכעת  ˙Úk∑ וקּימים ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ׁשּתהא הּזאת ‡eL·.ּכעת ·BL∑ּבּׂשרֹו לא ֵָ»≈«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ»ְִֹ

לֹו, אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב והּוא הּמלא ארּבה", הרּבה ה' מלא לּה "וּיאמר ּכמֹו: ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכן לֹו אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא להרּבֹות ּבידֹו רבה)אין אמר (.(בראשית אליׁשע ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ּבׁשפחת ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלּׁשּונּמית:

הּזה  "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ודם, ּבׂשר אני אבל אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: לעֹולם וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאמר

‡ÂÈ¯Á.)וגֹו'" ‡e‰Â∑הּמלא אחר היה עזרא עזרא עזרא עזרא .הּפתח אבןאבןאבןאבן ְ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈
:íéLpk çøà−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות עזרא עזרא עזרא עזרא .ארח אבןאבןאבןאבן »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)él-äúéä éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ¨«§¨¦´
:ï÷æ éðãàå äðãò¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑?'חלב מֹוׁשכין ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וסת ∑„Ú‰.(תנחומא) זמן עּדן, לׁשֹון אחר: דבר הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, צחצּוח ∆¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נּדּות  אבןאבןאבןאבן ִ

(âé)øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑"זקן "ואדני אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנה אבןאבןאבןאבן ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

i‰iÁ ˙Úk וׂשרה האחרת, ּבּׁשנה הּזאת ּכעת . »≈«»ְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לחי: ּכה ‡ÂÈ¯Áחּיה.ּכמֹו ‡e‰Âהּמלא זה . ְֶַָָֹ¿«¬»ְֶַַָ

ואברהם  האהל, אחרי היה אברהם  עם ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהמדּבר
ויׁש ׂשרה. ראה ולא  האהל ּבפתח ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹיֹוׁשב

אהל אחרי היה ׁשּלּה האהל ּפתח ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאֹומרים
ְַָָאברהם:

`i.ÌÈÓia ÌÈ‡a:רּבים לימים הּגיעּו »ƒ«»ƒְִִִִַָ
aiÈÏ ‰˙È‰ עדן ּכמֹו עדנה לי: ּתהיה ּכמֹו . »¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶָ

ׁשּבּלֹותי  אחרי וה ּטעם וּיתעּדנ ּו. וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַֹוענג,
ועֹוד  הּנער. וענג עדן לי ּתתחּדׁש אי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוזקנּתי
והּׁשם  ּבנפׁשּה. ּבקרּבּה, וטעם זקן. אדֹוני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּכי

:לּמלא סֹודֹו ְִַַָָּגּלה
biÈz˜Ê È‡Âוהּמלא בלתי. אחרי ּפרּוׁשֹו . «¬ƒ»«¿ƒְְְֲִֵֵַַַָֹ

ּומ''ם אמת: ׁשלׁש‡ÌÓאמר ּכמ''ם נֹוסף ם.. ֱֶַָ»¿»ְְִֵַֹ
אנׁשים  ג' אּלּו ּכי אמרּו אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵָָָּומפרׁשים
אברהם  והלא טֹוען טען ואם היּו. ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹנביאים

אם  רק נביא, אל נביא ּבא ואי היה, ְִִִִֵֶַָָָָָָנביא
ואהרן. ּכמׁשה ּבנבּואה מּמּנּו ּגדֹול ְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹהיה
וכן  לׂשרה. רק לאברהם ּבאּו ׁשּלא ְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹּותׁשּובתם
אל  הלכּו והּׁשנים ,אׁשּת ׂשרה אּיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאמרּו
מׁשחיתים  ּכי מּלת על  ּתתמּה ואל ְְְְִִִִִַַַַַסדֹום.
את  עׂשּו ואהרן ּומׁשה ּכתּוב כן ּכי ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹאנחנּו,
אליהם  ּוסמכם עׂשאּום. והּׁשם הּמֹופתים. ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָּכל 
ּפרּוׁש יהיה והּנה ידם. על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּבעבּור

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
הּתֹוספֹות ּדברי ב)ּפי פו, מציעא לׁשּתי(ּבּבא נחׁשבֹות אינן לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת אחד ׁשליחּיֹות , ענין והּצלה "רפּואה ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּתי לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, זה ּולפי ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאי אי אי אי ׁשליחּיֹות הּוא". ּפעלים"נןנןנןנן "ׁשני חי ּבבעל ׁשּיהיּו יּתכן וכן ׁשׁשׁשׁשאינם אינם אינם אינם , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ
.מנמנמנמנּגּגּגּגדים דים דים דים  ְְְְִִִִָָָָֻֻֻֻ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåøáòú àð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ
:Ecáò ìòî¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ׁשּבהם וכיון לּגדֹול תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ּוקראם «…«¬…»ƒ»¿ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר לה)ׁשּלא להּקדֹוׁש(שבועות אֹומר והיה הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

קדם  האמירה לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ּפי על ואף האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו להמּתין הּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּברּו
ואי  נח", "וּיֹולד אחר ׁשּנכּתב ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלכן

רּבה  ּבבראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ק"כ ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר .אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(ã):õòä úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«
i"yx£‡ŒÁwÈ∑,ׁשליח ידי ידי על על לבניו ׁשּלם הּוא ּברּו והּקדֹוׁש À«»ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: כ)ׁשליח, הּסלע"(במדבר את וּי אתֿידֹו מׁשה ¯‚ÌÎÈÏ."וּירם eˆÁ¯Â∑ ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור ֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ¿«¬«¿≈∆ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא והקּפיד רגליהם, פו)לאבק לרחיצה,(ב"מ לינה הקּדים הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל , ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

"ולינ  רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑ האילן .ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ִַַָָ

(ä)ïk-ìò-ék eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬
:zøac øLàk äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑:ּבּנביאים לּבכם", "וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא, סעּדתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
ה) יט ּבּכתּובים:(שופטים לחם", ּפת לּב קד)"סעד ּכתיב (תהלים אין לבבכם חמא: רּבי אמר יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא e¯·Úz.(ב"ר)ּכאן, ¯Á‡∑ ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּואחר ÔkŒÏÚŒÈk∑ ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ«««¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆
עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה הּדבר ּכן'∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי ּכי על 'ּכי ּכל וכן אׁשר, על ּכמֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָƒ«≈ְְֲִֵֵֶַַָ

יט)ׁשּבּמקרא: קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן פני",(לקמן ראיתי עלּֿכן לח)"ּכי נתּתיה",(שם לא "ּכיֿעלּֿכן ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
י) חנתנּו(במדבר ידעּת עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּכיֿעלּֿכן אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֵַַָָֹ

(å)ìL éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéåL ©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º§³
:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, .הּזהמה סלת ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)ïziå áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ©¦¥´
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑'ג להאכילן ּכדי היּו, ּפרים פז)ּבחרּדללׁשֹונֹותג' לחּנכֹו∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ יׁשמעאל, זה ∆»»«»ְְְְְֲִִֵַַָָָָ∆«««ְְְִֵֶַָ
.(ב"ר)ּבמצוֹות ְְִ

(ç)íäéðôì ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−¦§¥¤®
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י ( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי  וּיאכל ּו ּופרּוׁש לֹוט. את להּציל  ְְִִִֵֵֵֶַַַֹוהּׁשני
ּופרּוׁש האׁש. ּתאכל אׁשר ּכטעם הּלחם ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹנאכל

הֹואיל  ז''ל קדמֹונינּו ּכדברי עברּתם ּכן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכי 
ּבאּו: ּכן על ּכי ּכמֹו ְְֲִֵֶַַַָועברּתם.

d‰NÚz Ôk:ּדי לחם ׁשּפת מּוסר ּדר . ≈«¬∆ֶֶֶֶֶַַָ



לט `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ העּסה ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם «ƒ«∆¿»¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

שם) ּפניו ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב NÚ‰.ׁשּמן ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ אמטי ׁשּתּקן, קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ∆«»»¬∆»»ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמנהג∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּוואיתי  מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן ׁשאכלּו, ּכמֹו ב"ר)נראּו שם. .(ב"מ ְְְִַַַ«…≈ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(è):ìäàá äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ ׁשמעֹון רּבי ותניא, ׁשּב"אליו", אי"ו על נקּוד «…¿≈»ְְְְִִֵֶַַַָָָ

אּתה  הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על רבה ׁשהּכתב מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻּבן
על  ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו ׁשאלּו: לׂשרה ׁשאף הּנקּדה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻּדֹורׁש

מציעאהאיׁש ּבבבא פז). היתה,(דף ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּברכה' ׁשל ּכֹוס לּה לׁשּגר 'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על לחּבבּה ·‡‰Ï.ּכדי ‰p‰∑ היא .צנּועה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָƒ≈»…∆ְִָ

(é)éìà áeLà áBL øîàiåäøNì ïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−§¨¨´
:åéøçà àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«

i"yx£‰iÁ ˙Úk∑,היה ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעתּכעת קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא אּלא )ּבׁשוא (ּולפסח »≈«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
iÁ‰.ּכעת  ˙Úk∑ וקּימים ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ׁשּתהא הּזאת ‡eL·.ּכעת ·BL∑ּבּׂשרֹו לא ֵָ»≈«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ»ְִֹ

לֹו, אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב והּוא הּמלא ארּבה", הרּבה ה' מלא לּה "וּיאמר ּכמֹו: ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכן לֹו אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא להרּבֹות ּבידֹו רבה)אין אמר (.(בראשית אליׁשע ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ּבׁשפחת ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלּׁשּונּמית:

הּזה  "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ודם, ּבׂשר אני אבל אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: לעֹולם וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאמר

‡ÂÈ¯Á.)וגֹו'" ‡e‰Â∑הּמלא אחר היה עזרא עזרא עזרא עזרא .הּפתח אבןאבןאבןאבן ְ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈
:íéLpk çøà−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות עזרא עזרא עזרא עזרא .ארח אבןאבןאבןאבן »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)él-äúéä éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ¨«§¨¦´
:ï÷æ éðãàå äðãò¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑?'חלב מֹוׁשכין ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וסת ∑„Ú‰.(תנחומא) זמן עּדן, לׁשֹון אחר: דבר הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, צחצּוח ∆¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נּדּות  אבןאבןאבןאבן ִ

(âé)øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑"זקן "ואדני אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנה אבןאבןאבןאבן ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

i‰iÁ ˙Úk וׂשרה האחרת, ּבּׁשנה הּזאת ּכעת . »≈«»ְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לחי: ּכה ‡ÂÈ¯Áחּיה.ּכמֹו ‡e‰Âהּמלא זה . ְֶַָָֹ¿«¬»ְֶַַָ

ואברהם  האהל, אחרי היה אברהם  עם ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהמדּבר
ויׁש ׂשרה. ראה ולא  האהל ּבפתח ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹיֹוׁשב

אהל אחרי היה ׁשּלּה האהל ּפתח ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאֹומרים
ְַָָאברהם:

`i.ÌÈÓia ÌÈ‡a:רּבים לימים הּגיעּו »ƒ«»ƒְִִִִַָ
aiÈÏ ‰˙È‰ עדן ּכמֹו עדנה לי: ּתהיה ּכמֹו . »¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶָ

ׁשּבּלֹותי  אחרי וה ּטעם וּיתעּדנ ּו. וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַֹוענג,
ועֹוד  הּנער. וענג עדן לי ּתתחּדׁש אי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוזקנּתי
והּׁשם  ּבנפׁשּה. ּבקרּבּה, וטעם זקן. אדֹוני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּכי

:לּמלא סֹודֹו ְִַַָָּגּלה
biÈz˜Ê È‡Âוהּמלא בלתי. אחרי ּפרּוׁשֹו . «¬ƒ»«¿ƒְְְֲִֵֵַַַָֹ

ּומ''ם אמת: ׁשלׁש‡ÌÓאמר ּכמ''ם נֹוסף ם.. ֱֶַָ»¿»ְְִֵַֹ
אנׁשים  ג' אּלּו ּכי אמרּו אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵָָָּומפרׁשים
אברהם  והלא טֹוען טען ואם היּו. ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹנביאים

אם  רק נביא, אל נביא ּבא ואי היה, ְִִִִֵֶַָָָָָָנביא
ואהרן. ּכמׁשה ּבנבּואה מּמּנּו ּגדֹול ְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹהיה
וכן  לׂשרה. רק לאברהם ּבאּו ׁשּלא ְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹּותׁשּובתם
אל  הלכּו והּׁשנים ,אׁשּת ׂשרה אּיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאמרּו
מׁשחיתים  ּכי מּלת על  ּתתמּה ואל ְְְְִִִִִַַַַַסדֹום.
את  עׂשּו ואהרן ּומׁשה ּכתּוב כן ּכי ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹאנחנּו,
אליהם  ּוסמכם עׂשאּום. והּׁשם הּמֹופתים. ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָּכל 
ּפרּוׁש יהיה והּנה ידם. על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּבעבּור

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
הּתֹוספֹות ּדברי ב)ּפי פו, מציעא לׁשּתי(ּבּבא נחׁשבֹות אינן לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת אחד ׁשליחּיֹות , ענין והּצלה "רפּואה ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּתי לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, זה ּולפי ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאי אי אי אי ׁשליחּיֹות הּוא". ּפעלים"נןנןנןנן "ׁשני חי ּבבעל ׁשּיהיּו יּתכן וכן ׁשׁשׁשׁשאינם אינם אינם אינם , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ
.מנמנמנמנּגּגּגּגדים דים דים דים  ְְְְִִִִָָָָֻֻֻֻ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåøáòú àð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ
:Ecáò ìòî¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ׁשּבהם וכיון לּגדֹול תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ּוקראם «…«¬…»ƒ»¿ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר לה)ׁשּלא להּקדֹוׁש(שבועות אֹומר והיה הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

קדם  האמירה לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ּפי על ואף האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו להמּתין הּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּברּו
ואי  נח", "וּיֹולד אחר ׁשּנכּתב ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלכן

רּבה  ּבבראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ק"כ ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר .אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(ã):õòä úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«
i"yx£‡ŒÁwÈ∑,ׁשליח ידי ידי על על לבניו ׁשּלם הּוא ּברּו והּקדֹוׁש À«»ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: כ)ׁשליח, הּסלע"(במדבר את וּי אתֿידֹו מׁשה ¯‚ÌÎÈÏ."וּירם eˆÁ¯Â∑ ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור ֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ¿«¬«¿≈∆ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא והקּפיד רגליהם, פו)לאבק לרחיצה,(ב"מ לינה הקּדים הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל , ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

"ולינ  רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑ האילן .ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ִַַָָ

(ä)ïk-ìò-ék eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬
:zøac øLàk äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑:ּבּנביאים לּבכם", "וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא, סעּדתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
ה) יט ּבּכתּובים:(שופטים לחם", ּפת לּב קד)"סעד ּכתיב (תהלים אין לבבכם חמא: רּבי אמר יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא e¯·Úz.(ב"ר)ּכאן, ¯Á‡∑ ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּואחר ÔkŒÏÚŒÈk∑ ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ«««¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆
עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה הּדבר ּכן'∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי ּכי על 'ּכי ּכל וכן אׁשר, על ּכמֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָƒ«≈ְְֲִֵֵֶַַָ

יט)ׁשּבּמקרא: קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן פני",(לקמן ראיתי עלּֿכן לח)"ּכי נתּתיה",(שם לא "ּכיֿעלּֿכן ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
י) חנתנּו(במדבר ידעּת עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּכיֿעלּֿכן אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֵַַָָֹ

(å)ìL éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéåL ©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º§³
:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, .הּזהמה סלת ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)ïziå áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ©¦¥´
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑'ג להאכילן ּכדי היּו, ּפרים פז)ּבחרּדללׁשֹונֹותג' לחּנכֹו∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ יׁשמעאל, זה ∆»»«»ְְְְְֲִִֵַַָָָָ∆«««ְְְִֵֶַָ
.(ב"ר)ּבמצוֹות ְְִ

(ç)íäéðôì ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−¦§¥¤®
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י ( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי  וּיאכל ּו ּופרּוׁש לֹוט. את להּציל  ְְִִִֵֵֵֶַַַֹוהּׁשני
ּופרּוׁש האׁש. ּתאכל אׁשר ּכטעם הּלחם ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹנאכל

הֹואיל  ז''ל קדמֹונינּו ּכדברי עברּתם ּכן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכי 
ּבאּו: ּכן על ּכי ּכמֹו ְְֲִֵֶַַַָועברּתם.

d‰NÚz Ôk:ּדי לחם ׁשּפת מּוסר ּדר . ≈«¬∆ֶֶֶֶֶַַָ



xie`מ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(èé)åéøçà Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ©«£½̈
àéáä ïòîì ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®§©À©¨¦³

:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«
i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא ּבׁשם".(שמות ואדע" ƒ¿«¿ƒְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ולּמה  ּומּכירֹו. ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻואמנם,
אני  יֹודע ּכתרּגּומֹו: ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר "למען ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹידעּתיו?

הּלׁשֹון  על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּכמֹו:∑eˆÈ‰.ּבֹו הוה, א)לׁשֹון אּיֹוב",(איוב יעׂשה "ּככה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ¿«∆ְְֲִֶֶַָָֹ
יחנּו" ה' ‰·È‡."עלּֿפי ÔÚÓÏ∑על ּכ' וגֹו'. אברהם על ה' ׁשּיביא ּכדי ה', ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא ֲִַַ¿««»ƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

מת  אינֹו ּכאּלּו צּדיק ּבן הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא נאמר, לא אברהם' .ּבית ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ë)ék íúàhçå äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨§©̧¨½̈¦¬
:ãàî äãáë̈«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑מּמּנּו יכּסה ׁשּלא אמר, ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, למּטה ∑a¯ŒÈk‰.אל הּטעם ׁשּבּמקרא רּבה ּכל «…∆ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»ְְִֶַַַַַָָָָָ
ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻּבּבי"ת,

ׁשּפרׁשּתי: טו)ּכמֹו ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה עזרא עזרא עזרא עזרא .""הּנה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà|äìk ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´¨¨®
:äòãà àì-íàå§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑,ּבראּיה אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים ּדבר לּמד הּפּלגה. ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ≈¿»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מעׂשיהם" לסֹוף "ארדהּֿנא מדינה ∑‰d˙˜Úˆk.אחר: eNÚ.ׁשל ÈÏ‡ ‰‡a‰∑ אני ּכלה ּבמרּדם, עֹומדים וכן ְְֲֵֵֵֶַַָָ«¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
אחר: לג)ּבמקֹום עׂשּו(שמות ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ּולפיכ ,"אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד "ועּתה ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

על  מׁשּנה מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת "הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ּכדי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלכלה,
ּבחלק  ּכמפרׁש לעני, מזֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנתנה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

(áë)epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬
:ýåýé éðôì ãîòŸ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם ‰'.מּמקֹום ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ אּלא לפניו, לעמד הל לא והלא «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ְֲֲֶַַַָָָָֹֹֹ
ואמר  אצלֹו ּבא הּוא ּברּו אברהם',הּקדֹוׁש על עמד עֹודּנּו 'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם "זעקת לֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הּוא  סֹופרים ּתּקּון כן)(ב"ר)זהאּלא לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר ְִִֶֶָ

(âë):òLø-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו והּגׁשה (ש"ב יהּודה", אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב "וּיּגׁש «ƒ««¿»»ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יח)לתפּלה: נכנס(מ"א אּלּו ּולכל הּנביא", אלּיהּו נּגׁש("וּיּגׁש ולתפּלה )ס"א: ּולפּיּוס קׁשֹות, לדּבר ‰‡Û.אברהם: ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ««
‰tÒz∑ רׁשע עם צּדיק ׁשּתסּפה יּׂשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו אּונקלֹוס ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, .הגם ƒ¿∆ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

WExtE kÌB„Ò ˙˜ÚÊ ּכנגד ּדברים ׁשּדּברּו . ¥«¬«¿ְְְִִֶֶֶָ
החמס: זעקת אֹו Î·„‰הּׁשם Èk Ì˙‡hÁÂ. ֲֵֶַַַָָ¿«»»ƒ»¿»

הארץ: ּתכילנה ְְִֶֶָָָֹולא
.xnF` Wie `k‰‡a‰ d˙˜Úˆk‰.אלי §¥¥«¿«¬»»«»»ֵַ

ּבהם אעׂשה עׂשּו. ּכן Ïk:‡Ï‰אם Ì‡Â ֱִֵֶֶֶָָ»»¿ƒ…

‰Ú„‡.אלהים וּידע יפרׁשּו אֹותם.וכן ארחם . ≈»»ְְְֱֲִֵֵֵַַַָָֹ
ּכרעה  ּכּלם עׂשּו אם אראה ּפרּוׁשֹו, ּדעּתי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻועל
על  חלק. ּכל ידע ׁשהּכל האמת ּכי ֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזאת.
זה  ּכי והעד  חלק. ּדר על ולא ּכל. ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹּדר
ּגדֹול  סֹוד הּוא ואם האמת הּוא ְֱִֵֶַָָהּפרּוׁש

ה''א  ונפּתח ּתסּפה. האף אברהם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר
ׁשהּוא  האל''ף ּבעבּור לתמא הּוא ואם ְְֲִֵֶֶַַַָָָהאף .
אׁשר  להרחיב הּקדׁש לׁשֹון ׁשּמׁשּפט ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמהּגרֹון 

ְָָלפניו:

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéääiç úòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈
:ïá äøNìe§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑?ּכרצֹוני מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, לאֹותֹו∑ÚBnÏ„.ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻ«≈ְ
האחרת  ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ׁשּקבעּתי הּמיעד עזרא עזרא עזרא עזרא .מֹועד אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ß oeygxn b"i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|øîàiå äàøé| ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨©¬Ÿ¤
:z÷çö ék àì−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑.ׁשּיראה לפי ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', לׁשֹון מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לׁשֹונֹות: ּבארּבע מׁשּמׁש 'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי לא וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹוהּׁשני

ּדהא  אּלא, ּדלמא, .אי, ְְִִֶָָָ

(æè)íäøáàå íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈
ì ínò Cìä:íçlL Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא הׁשקפה כו)ּכל ענּיים,(דברים מּתנֹות ּכח ׁשּגדֹול , ««¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ.ÌÁlLÏ∑ הם אֹורחים ּכסבּור: .ללּוֹותם, ְֲִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(æé):äNò éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«
i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑לֹו נתּתי אני מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ּבסדֹום. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: הן, ׁשּלֹו הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ י)את ועמֹורה (לעיל סדֹומה ּבאכה וגֹו' מּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אֹוהבי? ׁשהּוא לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב אברהם, אֹותֹו קראתי .וגֹו'". ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåìk Bá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ
:õøàä ééBb¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑,מעלים אני מּמּנּו 'וכי  ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא .והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

לברכהלברכהלברכהלברכה צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק זכרזכרזכרזכר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹו,,,, והזוהזוהזוהזּכּכּכּכירירירירֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה,,,, יח)מדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש יח, סּפר (רש"י והזּכירֹו "הֹואיל ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא, לברכה" צּדיק "זכר ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ׁשּזהּו צּין ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשבחֹו,

יׁש צּדיק מזּכירים "ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחֹוֹוֹוֹוׁשּכאׁשר ׁשם נקט ולכן יׁשׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר; צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּכאן ואּלּו לברכה". צּדיק ,לברכלברכלברכלברכֹוֹוֹוֹוזכר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אּגדה. ּבמדרׁש הּוא זה ּפרּוׁש עזרא עזרא עזרא עזרא ּומקֹור אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַָָ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נא  אם אדני וּיאמר ּופרּוׁש ּכמׁשמעֹו. ְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹֹוּיאכלּו
רּבֹותי. ּכמֹו הּוא רק קדׁש אינּנּו חן, ְִֵֵֶֶַַַָָֹמצאתי
ּכמׁשּפטֹו. נקמץ ולא הנּו''ן, ּפתּוח ּכן ְְְְִִֵַַַַָָֹעל
הּׁשם. נביא ּפרּוׁשֹו יהיה קמּוץ ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָּובּספרים
ׁשּבהם  הּגדֹול  עם מּתחּלה  ׁשּדּבר . ּבעיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוטעם
הּנביא  ׁשּנקרא ּומצאנּו ּכּלם. עם ּכן ְְִִִֵֶַַַָָָָָֻואחר
ּבּקׁש אברהם ּכי אֹומרים ויׁש ּבחּגי. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמלא
מקּדם  ׁשהּוא אֹומרים ויׁש מהּׁשכינה. ְְְְְִִֵֵֶַָָֻרׁשּות
עיניו  נׂשא ּוכבר וּיּׂשא, הּוא: וכן ְְְִֵֵַָָָָָָֻּומאחר.
הּׁשם  אליו נראה ּכ ואחר ,וכ ּכ ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועׂשה

סדֹום: זעקת ּגם מאברהם. אני המכּסה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָואמר
עֹודּנּו ואברהם סדֹום אל הּגיעּו ההֹולכים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָואּלּו
עם  אמר, וה' ּפנים ּכל ועל ה'. לפני ְְִִִֵֵַַָָָָעֹומד
לֹו. ׁשּיאמרּו הּמלאכים עם אֹו ידּבר ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאברהם
ּדּבר. אברהם עם סדֹום, זעקת ה' וּיאמר ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹרק
ּפסּוק  ונכנס ּתסּפה. האף ואמר נּגׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָואברהם
ׁשּבאּו ּבעת ּכי לה ֹודיע האנׁשים, מּׁשם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָוּיפנּו
סדֹום. זעקת לאברהם ה' אמר אז סדֹום, ְְְְֲֶַַַַָָָָאל
ואּתה  וּיעבר לפנינּו וּיעבר לּנער אמֹור ְְְֱֲֲֵֵַַַַַַַָָָֹֹוכן
סֹופרים. לתּקּון צר לנּו ואין ּכּיֹום. ְְְֲִִֵֶַָֹֹעמד

עמד  אׁשר הּמק ֹום אל ּבאחרֹונה ׁשאמר ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהעד
רמּוז  ּתמצאּנּו ּבעיני והּנכֹון ה'. ּפני את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשם

ׁשמֹות: ואּלה ְְְֵֶַָָּבפרׁשת
zNnE ci‡ÏtÈ‰.ּפלא עׂשה וכן הּיעלם, . ¦©¬ƒ»≈ְֵֵֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  הּׁשם ּבעיני ּפלא ּדבר אינּנּו אֹומר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַויׁש
עם ּדבק מ''ם היה לא ּכן היה ואּלּו ְִִֵֵֵֵָָָָָֹּכן.

ֵַהּׁשם:
giBa eÎ¯·Â מּבנין ׁשּיהיּו. וטעמֹו נפעל. ¿ƒ¿¿ְְְְְִִִִֶַַַ

ּכן  איננּה והתּברכּו ּומּלת ּבׁשבילֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹמברכים
ּבֹו: מתּברכים הם ְְִִֵַָרק



מי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(èé)åéøçà Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ©«£½̈
àéáä ïòîì ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®§©À©¨¦³

:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«
i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא ּבׁשם".(שמות ואדע" ƒ¿«¿ƒְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ולּמה  ּומּכירֹו. ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻואמנם,
אני  יֹודע ּכתרּגּומֹו: ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר "למען ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹידעּתיו?

הּלׁשֹון  על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּכמֹו:∑eˆÈ‰.ּבֹו הוה, א)לׁשֹון אּיֹוב",(איוב יעׂשה "ּככה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ¿«∆ְְֲִֶֶַָָֹ
יחנּו" ה' ‰·È‡."עלּֿפי ÔÚÓÏ∑על ּכ' וגֹו'. אברהם על ה' ׁשּיביא ּכדי ה', ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא ֲִַַ¿««»ƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

מת  אינֹו ּכאּלּו צּדיק ּבן הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא נאמר, לא אברהם' .ּבית ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ë)ék íúàhçå äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨§©̧¨½̈¦¬
:ãàî äãáë̈«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑מּמּנּו יכּסה ׁשּלא אמר, ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, למּטה ∑a¯ŒÈk‰.אל הּטעם ׁשּבּמקרא רּבה ּכל «…∆ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»ְְִֶַַַַַָָָָָ
ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻּבּבי"ת,

ׁשּפרׁשּתי: טו)ּכמֹו ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה עזרא עזרא עזרא עזרא .""הּנה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà|äìk ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´¨¨®
:äòãà àì-íàå§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑,ּבראּיה אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים ּדבר לּמד הּפּלגה. ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ≈¿»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מעׂשיהם" לסֹוף "ארדהּֿנא מדינה ∑‰d˙˜Úˆk.אחר: eNÚ.ׁשל ÈÏ‡ ‰‡a‰∑ אני ּכלה ּבמרּדם, עֹומדים וכן ְְֲֵֵֵֶַַָָ«¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
אחר: לג)ּבמקֹום עׂשּו(שמות ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ּולפיכ ,"אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד "ועּתה ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

על  מׁשּנה מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת "הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ּכדי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלכלה,
ּבחלק  ּכמפרׁש לעני, מזֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנתנה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

(áë)epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬
:ýåýé éðôì ãîòŸ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם ‰'.מּמקֹום ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ אּלא לפניו, לעמד הל לא והלא «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ְֲֲֶַַַָָָָֹֹֹ
ואמר  אצלֹו ּבא הּוא ּברּו אברהם',הּקדֹוׁש על עמד עֹודּנּו 'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם "זעקת לֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הּוא  סֹופרים ּתּקּון כן)(ב"ר)זהאּלא לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר ְִִֶֶָ

(âë):òLø-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו והּגׁשה (ש"ב יהּודה", אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב "וּיּגׁש «ƒ««¿»»ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יח)לתפּלה: נכנס(מ"א אּלּו ּולכל הּנביא", אלּיהּו נּגׁש("וּיּגׁש ולתפּלה )ס"א: ּולפּיּוס קׁשֹות, לדּבר ‰‡Û.אברהם: ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ««
‰tÒz∑ רׁשע עם צּדיק ׁשּתסּפה יּׂשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו אּונקלֹוס ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, .הגם ƒ¿∆ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

WExtE kÌB„Ò ˙˜ÚÊ ּכנגד ּדברים ׁשּדּברּו . ¥«¬«¿ְְְִִֶֶֶָ
החמס: זעקת אֹו Î·„‰הּׁשם Èk Ì˙‡hÁÂ. ֲֵֶַַַָָ¿«»»ƒ»¿»

הארץ: ּתכילנה ְְִֶֶָָָֹולא
.xnF` Wie `k‰‡a‰ d˙˜Úˆk‰.אלי §¥¥«¿«¬»»«»»ֵַ

ּבהם אעׂשה עׂשּו. ּכן Ïk:‡Ï‰אם Ì‡Â ֱִֵֶֶֶָָ»»¿ƒ…

‰Ú„‡.אלהים וּידע יפרׁשּו אֹותם.וכן ארחם . ≈»»ְְְֱֲִֵֵֵַַַָָֹ
ּכרעה  ּכּלם עׂשּו אם אראה ּפרּוׁשֹו, ּדעּתי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻועל
על  חלק. ּכל ידע ׁשהּכל האמת ּכי ֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזאת.
זה  ּכי והעד  חלק. ּדר על ולא ּכל. ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹּדר
ּגדֹול  סֹוד הּוא ואם האמת הּוא ְֱִֵֶַָָהּפרּוׁש

ה''א  ונפּתח ּתסּפה. האף אברהם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר
ׁשהּוא  האל''ף ּבעבּור לתמא הּוא ואם ְְֲִֵֶֶַַַָָָהאף .
אׁשר  להרחיב הּקדׁש לׁשֹון ׁשּמׁשּפט ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמהּגרֹון 

ְָָלפניו:

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéääiç úòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈
:ïá äøNìe§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑?ּכרצֹוני מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, לאֹותֹו∑ÚBnÏ„.ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻ«≈ְ
האחרת  ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ׁשּקבעּתי הּמיעד עזרא עזרא עזרא עזרא .מֹועד אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ß oeygxn b"i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|øîàiå äàøé| ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨©¬Ÿ¤
:z÷çö ék àì−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑.ׁשּיראה לפי ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', לׁשֹון מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לׁשֹונֹות: ּבארּבע מׁשּמׁש 'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי לא וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹוהּׁשני

ּדהא  אּלא, ּדלמא, .אי, ְְִִֶָָָ

(æè)íäøáàå íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈
ì ínò Cìä:íçlL Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא הׁשקפה כו)ּכל ענּיים,(דברים מּתנֹות ּכח ׁשּגדֹול , ««¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ.ÌÁlLÏ∑ הם אֹורחים ּכסבּור: .ללּוֹותם, ְֲִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(æé):äNò éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«
i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑לֹו נתּתי אני מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ּבסדֹום. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: הן, ׁשּלֹו הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ י)את ועמֹורה (לעיל סדֹומה ּבאכה וגֹו' מּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אֹוהבי? ׁשהּוא לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב אברהם, אֹותֹו קראתי .וגֹו'". ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåìk Bá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ
:õøàä ééBb¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑,מעלים אני מּמּנּו 'וכי  ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא .והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

לברכהלברכהלברכהלברכה צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק זכרזכרזכרזכר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹו,,,, והזוהזוהזוהזּכּכּכּכירירירירֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה,,,, יח)מדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש יח, סּפר (רש"י והזּכירֹו "הֹואיל ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא, לברכה" צּדיק "זכר ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ׁשּזהּו צּין ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשבחֹו,

יׁש צּדיק מזּכירים "ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחֹוֹוֹוֹוׁשּכאׁשר ׁשם נקט ולכן יׁשׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר; צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּכאן ואּלּו לברכה". צּדיק ,לברכלברכלברכלברכֹוֹוֹוֹוזכר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אּגדה. ּבמדרׁש הּוא זה ּפרּוׁש עזרא עזרא עזרא עזרא ּומקֹור אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַָָ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נא  אם אדני וּיאמר ּופרּוׁש ּכמׁשמעֹו. ְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹֹוּיאכלּו
רּבֹותי. ּכמֹו הּוא רק קדׁש אינּנּו חן, ְִֵֵֶֶַַַָָֹמצאתי
ּכמׁשּפטֹו. נקמץ ולא הנּו''ן, ּפתּוח ּכן ְְְְִִֵַַַַָָֹעל
הּׁשם. נביא ּפרּוׁשֹו יהיה קמּוץ ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָּובּספרים
ׁשּבהם  הּגדֹול  עם מּתחּלה  ׁשּדּבר . ּבעיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוטעם
הּנביא  ׁשּנקרא ּומצאנּו ּכּלם. עם ּכן ְְִִִֵֶַַַָָָָָֻואחר
ּבּקׁש אברהם ּכי אֹומרים ויׁש ּבחּגי. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמלא
מקּדם  ׁשהּוא אֹומרים ויׁש מהּׁשכינה. ְְְְְִִֵֵֶַָָֻרׁשּות
עיניו  נׂשא ּוכבר וּיּׂשא, הּוא: וכן ְְְִֵֵַָָָָָָֻּומאחר.
הּׁשם  אליו נראה ּכ ואחר ,וכ ּכ ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועׂשה

סדֹום: זעקת ּגם מאברהם. אני המכּסה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָואמר
עֹודּנּו ואברהם סדֹום אל הּגיעּו ההֹולכים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָואּלּו
עם  אמר, וה' ּפנים ּכל ועל ה'. לפני ְְִִִֵֵַַָָָָעֹומד
לֹו. ׁשּיאמרּו הּמלאכים עם אֹו ידּבר ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאברהם
ּדּבר. אברהם עם סדֹום, זעקת ה' וּיאמר ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹרק
ּפסּוק  ונכנס ּתסּפה. האף ואמר נּגׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָואברהם
ׁשּבאּו ּבעת ּכי לה ֹודיע האנׁשים, מּׁשם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָוּיפנּו
סדֹום. זעקת לאברהם ה' אמר אז סדֹום, ְְְְֲֶַַַַָָָָאל
ואּתה  וּיעבר לפנינּו וּיעבר לּנער אמֹור ְְְֱֲֲֵֵַַַַַַַָָָֹֹוכן
סֹופרים. לתּקּון צר לנּו ואין ּכּיֹום. ְְְֲִִֵֶַָֹֹעמד

עמד  אׁשר הּמק ֹום אל ּבאחרֹונה ׁשאמר ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהעד
רמּוז  ּתמצאּנּו ּבעיני והּנכֹון ה'. ּפני את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשם

ׁשמֹות: ואּלה ְְְֵֶַָָּבפרׁשת
zNnE ci‡ÏtÈ‰.ּפלא עׂשה וכן הּיעלם, . ¦©¬ƒ»≈ְֵֵֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  הּׁשם ּבעיני ּפלא ּדבר אינּנּו אֹומר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַויׁש
עם ּדבק מ''ם היה לא ּכן היה ואּלּו ְִִֵֵֵֵָָָָָֹּכן.

ֵַהּׁשם:
giBa eÎ¯·Â מּבנין ׁשּיהיּו. וטעמֹו נפעל. ¿ƒ¿¿ְְְְְִִִִֶַַַ

ּכן  איננּה והתּברכּו ּומּלת ּבׁשבילֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹמברכים
ּבֹו: מתּברכים הם ְְִִֵַָרק



xie`מב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
מּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשהּקּב"ה ואילך)ידּוע ב ח, סוטה ּכנגד (ראה מּדה הם סֹוטה" ועפר ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו ְֲִִֶַַָָָָָמּדה
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּכׁשיריים" עצמֹו ּד"מׂשים ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ב)מצינּו עמוד ריש יז, השנה ראש ועד (ראה ואחד. אחד ּכל ּבפני ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל ׁשכינה" ּפני "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על א)ׁשּוּתר עמוד סוף קכז, שבת אֹורחים (ראה ׁשהיּו ואף , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

רגליהם" לאבק ׁשּמׁשּתחוים ד)"ערבּיים יח, פרשתנו .(רש"י ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַ
מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר

ׁשהיה  מיׁשהּו ּוכׁשהיה ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום נטמאים, סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ"אפר
מּטמאתֹו. חברם את לטהר ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻטמא

לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין רחמנא־ליצלן, הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"עפר
הּמים" על יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה א)אמרה קטז, מּכל־מקֹום (שבת ּבצניעּות, התנהגה ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הקּב"ה ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא אמרה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
àöîà-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦¤§¨´

:äMîçå íéòaøà íL̈½©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה, ,ּכר לכל ט' הן עזרא עזרא עזרא עזרא .והלא אבןאבןאבןאבן ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑יּצילּו י' אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו מהם, ג' יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מהם  .אחד ֵֶֶָ

(ì)íL ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬−̈
ìLìL íL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL^íéL §¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈§¦«

(àì)ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬
:íéøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL̈−¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«

i"yx£ÈzÏ‡B‰∑"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)éìeà íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²
:äøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑הּצילּו ולא ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
מצא  ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף ידי על ט' ועל ּדֹורם, .על ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zNn oi`e fkÈzÏ‡B‰ רק החּלֹותי, ּכמֹו §¥¦©«¿ƒְִִַַ
מּלת  וכ''ף מׁשה. הֹואיל  וכן רציתי. ְְִִִִֵֵֶַָֹּפרּוׁשֹו
אחד: והּטעם מּלֹות ׁשּתי הם אֹו נֹוסף. ְְִִֵֵֶַַַַָָֹאנכי ,

Ù‡Â¯וטעם ¯ÙÚ ÈÎ‡Â הייתי עפר ּכי . ְַַ¿»…ƒ»»»≈∆ִִִָָָ
והם  הּגּוף. יסֹוד על והעּקר  אׁשּוב. ְְְִֵֵֶַַָָָָואפר

ֲָָהעצמֹות:
gk‰MÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÈÏe‡ ּתחסר אּולי והּטעם . ««¿¿¬ƒ»ְְֶַַַַַ

וטעם מהּמסּפר: MÓÁa‰עׂשירית ˙ÈÁL˙‰. ְְֲִִִֵַַַָ¬«¿ƒ«¬ƒ»
ּכן  ואחר הּכל. את ׁשּיחסרּו החמּׁשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָֹּבעבּור
אׁשר  מהּמסּפר הּתׁשיעית  יחסרּון אּולי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָאמר
וטעם  אׁשחיתם. לא ׁשם יּמצאּון אם ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹאמרּתי .
אעׂשה  לא הארּבעים, ּבעבּור אעׂשה ְֱֱֲִֶֶֶֶַַָָֹֹלא
החסרֹונים  ׁשני חּבר יארי וׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהׁשחתה.
הּׁשליׁשית, ּגם הרביעית, יחסר אם ּכן. ְְְִִִִִֵֶַַַַַָאחר

מעׂשרה, הפחית לא לּמה אֹומר ויׁש החצי. ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּגם
ערים  חמׁש ּכי עיר, ּבכל ׁשנים היֹות ְְֱֲִִִִֵַַָָָּבעבּור
ּבסדֹום  ׁשאמר ּבעבּור נכֹון אינּנּו וזה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָהיּו.
העּתיקּו ז''ל ׁשחכמינּו ּפי על ואף ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָלבּדּה.
זה  ּגם מעׂשרה, ּפחֹות ּבצּבּור ּתפּלה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין

אמּונתנּו: ידי יחזיק ְֱֲִֵֵַַָָהּפסּוק

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 55 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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ּתּתּתּתססססּפּפּפּפה ה ה ה  האףהאףהאףהאף ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר אברהםאברהםאברהםאברהם ְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ
קקקקׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת לדלדלדלדּבּבּבּברררר אברהםאברהםאברהםאברהם רש"י)נכנסנכנסנכנסנכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ח)ידּוע מא, ׁשּידּבר (ישעיה יּתכן אי ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, ְְִַַַָָָָָָאברהם

ּכפׁשּוטּה אדם הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא נפׁשֹות, ּבהּצלת להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאּלא
לעׂשֹות  עליו אּלא להּציל, ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", "לחׁשב לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהן
חברֹו את להּציל ּכדי לעׂשֹותֹו עליו טבעֹו, נגד ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו האפׁשרּויֹות. ּכל ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּכל

ׁשחת. עזרא עזרא עזרא עזרא מרדת אבןאבןאבןאבן ֵֶֶַַ

(ãë)ätñz óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³¦§¤Æ
:daø÷a øLà í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑יׁש מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים עזרא עזרא עזרא עזרא .עׂשרה אבןאבןאבןאבן «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|òLø-íò ÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
àì õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤¬Ÿ

:ètLî äNòé©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑ לּמה הרׁשעים, את הּצּדיקים יּצילּו לא ּתאמר הּצּדיקים?ואם El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ הּוא חּלין »ƒ»¿ְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ»ƒ»¿ִֻ

הּמּבּול  לדֹור עׂשית ּכ ּורׁשעים. צּדיקים הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,הּפּלגה ל ‰f‰.ּולדֹור ¯·ck∑ ְְְְְֳִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«»»«∆
ול  הּוא ּבֹולא ּכּיֹוצא El.א ‰ÏÏÁ∑ הּבא לעֹולם.ı¯‡‰ŒÏk ËÙL‰∑,"הׁשפט" ׁשל ה"א ּפּת"ח ּבחט"ף נקּוד ְֵַֹֹ»ƒ»¿ַָָָ¬…≈»»»∆ֲֲֵֵֶַַַָָֹ

אמת? מׁשּפט יעׂשה לא ׁשֹופט, ׁשהּוא מי וכי ּתמיהה, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

(åë)CBúa í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä̈¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ּבּה ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב  אבןאבןאבןאבן ַָ

(æë)éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈
:øôàå øôò éëðàå§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑ אׁשר רחמי לּולי נמרד, ידי על ואפר הּמלכים ידי על עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  .עמדּו ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 79 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

zlEGd ornl xEYe¦§©©©©

ואפרואפרואפרואפר:::: עפרעפרעפרעפר כז)ואנכיואנכיואנכיואנכי (יח, ְְְְָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, לׁשּתי ּבניו זכּו ואפר, עפר ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר א)ּבׂשכר יז, (סוטה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

bk‰tÒz וכן ּתכּלה. וטעמֹו יֹוצא, ּפעל . ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַַַֹ
ּבנינים: ׁשני הם ואם רעֹות. עלימֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָאסּפה

ckÌB˜nÏ ‡O˙ ‡ÏÂּכמֹו ּתסּלח, ּכטעם . ¿…ƒ»«»ְְְִַַַ
ּבעבּורֹו ּכי סדֹום. הּוא ולּמקֹום עֹון. ְְֲִֵַַָָנֹוׂשא

לֹוט: את להּציל אברהם ְְִִֶַַַָָנּגׁש

dk‰ÏÈÏÁ אֹומר ויׁש יּתכן. ׁשּלא ּדבר . »ƒ»ְִֵֵֵֶָָָֹ
ּכלּום: ּבֹו ׁשאין  חּלּול ּכטעם È‰Â‰ׁשהּמּלה  ְְִֵֶֶַַַָָ¿»»

ÚL¯k ˜Ècvk ּכפי''ן ׁשני יתחּברּו ּבאׁשר . ««ƒ»»»ְְְֲִִֵֶַַָ
ּכרׁשע  הּצּדיק והיה והּטעם קצרה. ּדר ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָהיא

כ  ּכי וכן כּצּדיק. ּכעּמי והרׁשע ּכפרעה. מֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

יעׂשה  ׁשּלא יּתכן ואי ּכאֹורה. ּכחׁשכה .ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹכעּמ
הארץ: ּכל ׁשֹופט ׁשהּוא מי ְִִֵֶֶָָָָמׁשּפט,

mrhe ek¯ÈÚ‰ CB˙a הּׁשם את יראים ׁשהם . §©©¿»ƒְִֵֵֵֶֶַ
ירּוׁשלים: ּבחּוצֹות ׁשֹוטטּו וכן ְְְְְְְִֵֶַַָָּבפרהסיא.



מג `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
מּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשהּקּב"ה ואילך)ידּוע ב ח, סוטה ּכנגד (ראה מּדה הם סֹוטה" ועפר ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו ְֲִִֶַַָָָָָמּדה
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּכׁשיריים" עצמֹו ּד"מׂשים ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ב)מצינּו עמוד ריש יז, השנה ראש ועד (ראה ואחד. אחד ּכל ּבפני ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל ׁשכינה" ּפני "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על א)ׁשּוּתר עמוד סוף קכז, שבת אֹורחים (ראה ׁשהיּו ואף , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

רגליהם" לאבק ׁשּמׁשּתחוים ד)"ערבּיים יח, פרשתנו .(רש"י ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַ
מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר

ׁשהיה  מיׁשהּו ּוכׁשהיה ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום נטמאים, סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ"אפר
מּטמאתֹו. חברם את לטהר ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻטמא

לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין רחמנא־ליצלן, הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"עפר
הּמים" על יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה א)אמרה קטז, מּכל־מקֹום (שבת ּבצניעּות, התנהגה ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הקּב"ה ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא אמרה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
àöîà-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦¤§¨´

:äMîçå íéòaøà íL̈½©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה, ,ּכר לכל ט' הן עזרא עזרא עזרא עזרא .והלא אבןאבןאבןאבן ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑יּצילּו י' אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו מהם, ג' יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מהם  .אחד ֵֶֶָ

(ì)íL ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬−̈
ìLìL íL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL^íéL §¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈§¦«

(àì)ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬
:íéøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL̈−¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«

i"yx£ÈzÏ‡B‰∑"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)éìeà íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²
:äøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑הּצילּו ולא ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
מצא  ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף ידי על ט' ועל ּדֹורם, .על ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zNn oi`e fkÈzÏ‡B‰ רק החּלֹותי, ּכמֹו §¥¦©«¿ƒְִִַַ
מּלת  וכ''ף מׁשה. הֹואיל  וכן רציתי. ְְִִִִֵֵֶַָֹּפרּוׁשֹו
אחד: והּטעם מּלֹות ׁשּתי הם אֹו נֹוסף. ְְִִֵֵֶַַַַָָֹאנכי ,

Ù‡Â¯וטעם ¯ÙÚ ÈÎ‡Â הייתי עפר ּכי . ְַַ¿»…ƒ»»»≈∆ִִִָָָ
והם  הּגּוף. יסֹוד על והעּקר  אׁשּוב. ְְְִֵֵֶַַָָָָואפר

ֲָָהעצמֹות:
gk‰MÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÈÏe‡ ּתחסר אּולי והּטעם . ««¿¿¬ƒ»ְְֶַַַַַ

וטעם מהּמסּפר: MÓÁa‰עׂשירית ˙ÈÁL˙‰. ְְֲִִִֵַַַָ¬«¿ƒ«¬ƒ»
ּכן  ואחר הּכל. את ׁשּיחסרּו החמּׁשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָֹּבעבּור
אׁשר  מהּמסּפר הּתׁשיעית  יחסרּון אּולי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָאמר
וטעם  אׁשחיתם. לא ׁשם יּמצאּון אם ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹאמרּתי .
אעׂשה  לא הארּבעים, ּבעבּור אעׂשה ְֱֱֲִֶֶֶֶַַָָֹֹלא
החסרֹונים  ׁשני חּבר יארי וׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהׁשחתה.
הּׁשליׁשית, ּגם הרביעית, יחסר אם ּכן. ְְְִִִִִֵֶַַַַַָאחר

מעׂשרה, הפחית לא לּמה אֹומר ויׁש החצי. ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּגם
ערים  חמׁש ּכי עיר, ּבכל ׁשנים היֹות ְְֱֲִִִִֵַַָָָּבעבּור
ּבסדֹום  ׁשאמר ּבעבּור נכֹון אינּנּו וזה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָהיּו.
העּתיקּו ז''ל ׁשחכמינּו ּפי על ואף ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָלבּדּה.
זה  ּגם מעׂשרה, ּפחֹות ּבצּבּור ּתפּלה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין

אמּונתנּו: ידי יחזיק ְֱֲִֵֵַַָָהּפסּוק



xie`מד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(ã)úéaä-ìò eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´©©©½¦
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑ ּבפיהם היּו העיר", ואנׁשי יׁשּכבּו "טרם רּבה: ּבבראׁשית נדרׁש ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהם, מדּברים עֹודם רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ּטיבם מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשל

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם נקראים:"ואנׁשי רׁשעים, ׁשהיּו ועל הּבית. על נסּבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁש ּכמֹו סדם", וחּטאים""אנׁשי רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: wÓˆ‰.אמר ÌÚ‰ŒÏk∑ ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ»»»ƒ»∆ְִִֵֵֶֶַַָָ

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבהם אחד אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

(ä)eàa-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤¨¬
éìà:íúà äòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E ¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ידעּו לא "אׁשר ּכמֹו: זכר, רבה)איׁש"ּבמׁשּכב עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)àp-äàéöBà Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½¦«¨¨³
íéLðàì ÷ø íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä̈¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑:ּתרּגּום קֹורתי, ּבצל ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ּתעׂשּו הּזאת הּטֹובה ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ׁשרּותא  קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבטלל אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַַָָ

(è)eøîàiå|ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL̈½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaL ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ לּצדדין התקרב ּכלֹומר: להלאה, לׁשֹון קרב ׁשּבּמקרא הלאה ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק «…¿∆»¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו: יז)רח ּוק, הלאה",(במדבר כ)"זרה א לע"ז (שמואל ּבלׁשֹון להּלן, הּמׁש "ּגׁשֿהלאה", והלאה". מּמ החצי "הּנה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, נזיפה ּודבר דנו"ש, סה)טריט"י אלּֿתּגׁשּֿבי",(ישעיה ,אלי "קרב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מט)וכן: לּב?(ישעיה מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .אצל ואׁשב ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", "ּגׁשהּֿלי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר "האחד על אמרּו: האֹורחים, על מליץ ׁשהיה ועל נחת, לׁשֹון ׁשֿהלאה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

נכרי  אדם אֹותנּוּבאֿלגּור", מֹוכיח ונעׂשית ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה דלת ∑Ïc˙‰.יחידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«»∆ֶֶ
ולפּתח  לנעל .הּסֹובבת ְְְִִֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ceaÒ:נפעל מּבנין .‰ˆwÓ ÌÚ‰ Ïk ׁשּלא . »«ְְִִִַַ»»»ƒ»∆ֶֹ
הּבית: אל סמּוכים ְִִֶַַָהיּו

dÌ˙B‡ ‰Ú„Â:לׁשכיבה ּכּנּוי . ¿≈¿»»ְִִִָ

e‰Á˙t‰,נקבה סימן ּדלת ּתי''ו הּפתח. אל . «∆¿»ְִֵֶֶֶֶַַַַָ
חסר: ְְִֵָָונמצא

gLÈ‡ eÚ„È ׁשעבר ּבפעל ורּבֹות רּבים. לׁשֹון . »¿ƒְְְִֶַַַַָֹ

ׁשוה: ּפתּוח וי''ו ּתֹוספת ּכמֹו‰‡Ïּבלא . ְֶֶֶַָָָֹ»≈ְ
ׁשּלא  הּׁשליׁשי ּבעבּור ּכי הּגאֹון וּיאמר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהאּלה.
ׁשּתי  ּגם ּכי רחֹוק  הּטעם וזה ּכן. אמר ְְִֵֵֶַַַַַָָָּבא,

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(âì)íäøáàå íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®§©§¨−̈
:Bî÷îì áL̈¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑ הּדּין לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק BÓ˜ÓÏ.ּכיון ·L Ì‰¯·‡Â∑ הּסנגֹור נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»ƒ¿…ְְִִֵֵֵַַַַַָָ
מק  להׁשחית והּקטגֹור סדֹומה" הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ,ּולפיכ את :טרג, להּציל ואחד סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

נסּתּלק  ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלֹוט
עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹו אבןאבןאבןאבן

ß oeygxn c"i iyily mei ß

èé(à)áLé èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−¥´
íétà eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ׁשּכחֹו אברהם אצל אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", קראם ּולהּלן ««¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

"מלאכים" קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּכÚa∑¯·.ּגדֹול, ּכל וכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ»∆∆ְִָָ
סנגֹוריא  עליהם ללּמד אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים .ׁשהּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

Ì„ÒŒ¯ÚLa ·LÈ ËBÏÂ∑ ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, רבה)עליהםיׁשב B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ∑ אברהם מּבית ¿…≈¿««¿…ְֲִִֵֵֶַַָ««¿¿ְִֵַָָ
האֹורחים  על לחּזר עזרא עזרא עזרא עזרא .למד אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַַָָ

(á)eðéìå íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ
àl eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´½Ÿ

:ïéìð áBçøá ék¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ על לב לתת אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים אּתם נא הּנה ƒ∆»¬…«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו רבה)הרׁשעים ‡.(בראשית e¯eÒ∑,עקּלתֹון ּדר לביתי הּדר את עּקמּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ»ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ
"סּורּו" נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו רבה)ׁשּלא ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ ללּון אדם ּבני ׁשל ּדרּכן וכי ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְְְִֵֶַָָָָ

ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא רגליכם"? "ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ועֹוד לרחץ? ּכ ואחר ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתחּלה
ולא  לבית ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ויאמרּו: עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו סדֹום ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹאנׁשי
"לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהֹודעּתנּו',

"רחצּו" ּכ ואחר l‡.ּתחּלה e¯Ó‡iÂ∑ לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ּתעׂשה", "ּכן אמרּו: ּולאברהם ְְֲִַַַָָ«…¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
רבה) ÔÈÏ.(בראשית ·BÁ¯· Èk∑ עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ»¿»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נלין' אבןאבןאבןאבן ִָ

(â)íäì Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה .ּפסח «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

blBÓB˜ÓÏ ·L Ì‰¯·‡Â וזאת חברֹון. אל . ¿«¿»»»ƒ¿ְְֶֶֹ
לׁשלח  אברהם ׁשהל ּבּמקֹום היתה ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמראה
ואף  סדֹום. ּפני על יׁשקיף ּומּׁשם ְְְְְִִִֵַַַַַָָהּמלאכים,
ּבּבקר  אברהם וּיׁשּכם ּכתּוב ׁשהּוא ּפי ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹעל
היה. הּׁשמׁש צאת אחר סדֹום. ּפני על ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָוּיׁשקף

העיד ּכן ּכי ּבּלילה. סדֹום נהפכה לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּכי

ַָהּכתּוב:
WExtE `.·¯Úa:מצרים עד ‡ÌÈtּבפסח . ¥»∆∆ְְִִֶַַ««ƒַ
אּפיו ּגבֹוהים ׂשם ׁשהם הּנחירים והם ּבארץ, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּפנים: ִַַָעל
aÈ„‡ ‡ ‰p‰ וכאׁשר חל. לׁשֹון רּבֹותי. . ƒ≈»¬…«ְְֲֶַַַֹ

ּכמׁשמעּה. היא מ''ם ואחריה סּור מּלת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּתמצא

טעמּה קטן, ּבפּתח הּפתּוח אל''ף אחריה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואם
הּמקֹום  אל אֹו הּקֹורא. אל ויל מּמקֹומֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשיסּור

אלי: סּורה ּכמֹו Ï‡הּנקרא, e¯Ó‡iÂ לא אם . ְְִֵַַָָ«…¿…ִֹ
ּפּיּוסים. ּכטעם ּדברים רּבּוי הּמּלה וזאת ְְְְִִִִִִַַַַָָֹּתפצר.

הפצר: ּותרפים ואון ְְְְִֵֵֶַָָוכן



מה `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(ã)úéaä-ìò eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´©©©½¦
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑ ּבפיהם היּו העיר", ואנׁשי יׁשּכבּו "טרם רּבה: ּבבראׁשית נדרׁש ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהם, מדּברים עֹודם רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ּטיבם מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשל

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם נקראים:"ואנׁשי רׁשעים, ׁשהיּו ועל הּבית. על נסּבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁש ּכמֹו סדם", וחּטאים""אנׁשי רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: wÓˆ‰.אמר ÌÚ‰ŒÏk∑ ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ»»»ƒ»∆ְִִֵֵֶֶַַָָ

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבהם אחד אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

(ä)eàa-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤¨¬
éìà:íúà äòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E ¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ידעּו לא "אׁשר ּכמֹו: זכר, רבה)איׁש"ּבמׁשּכב עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)àp-äàéöBà Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½¦«¨¨³
íéLðàì ÷ø íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä̈¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑:ּתרּגּום קֹורתי, ּבצל ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ּתעׂשּו הּזאת הּטֹובה ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ׁשרּותא  קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבטלל אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַַָָ

(è)eøîàiå|ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL̈½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaL ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ לּצדדין התקרב ּכלֹומר: להלאה, לׁשֹון קרב ׁשּבּמקרא הלאה ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק «…¿∆»¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו: יז)רח ּוק, הלאה",(במדבר כ)"זרה א לע"ז (שמואל ּבלׁשֹון להּלן, הּמׁש "ּגׁשֿהלאה", והלאה". מּמ החצי "הּנה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, נזיפה ּודבר דנו"ש, סה)טריט"י אלּֿתּגׁשּֿבי",(ישעיה ,אלי "קרב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מט)וכן: לּב?(ישעיה מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .אצל ואׁשב ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", "ּגׁשהּֿלי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר "האחד על אמרּו: האֹורחים, על מליץ ׁשהיה ועל נחת, לׁשֹון ׁשֿהלאה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

נכרי  אדם אֹותנּוּבאֿלגּור", מֹוכיח ונעׂשית ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה דלת ∑Ïc˙‰.יחידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«»∆ֶֶ
ולפּתח  לנעל .הּסֹובבת ְְְִִֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ceaÒ:נפעל מּבנין .‰ˆwÓ ÌÚ‰ Ïk ׁשּלא . »«ְְִִִַַ»»»ƒ»∆ֶֹ
הּבית: אל סמּוכים ְִִֶַַָהיּו

dÌ˙B‡ ‰Ú„Â:לׁשכיבה ּכּנּוי . ¿≈¿»»ְִִִָ

e‰Á˙t‰,נקבה סימן ּדלת ּתי''ו הּפתח. אל . «∆¿»ְִֵֶֶֶֶַַַַָ
חסר: ְְִֵָָונמצא

gLÈ‡ eÚ„È ׁשעבר ּבפעל ורּבֹות רּבים. לׁשֹון . »¿ƒְְְִֶַַַַָֹ

ׁשוה: ּפתּוח וי''ו ּתֹוספת ּכמֹו‰‡Ïּבלא . ְֶֶֶַָָָֹ»≈ְ
ׁשּלא  הּׁשליׁשי ּבעבּור ּכי הּגאֹון וּיאמר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהאּלה.
ׁשּתי  ּגם ּכי רחֹוק  הּטעם וזה ּכן. אמר ְְִֵֵֶַַַַַָָָּבא,

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(âì)íäøáàå íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®§©§¨−̈
:Bî÷îì áL̈¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑ הּדּין לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק BÓ˜ÓÏ.ּכיון ·L Ì‰¯·‡Â∑ הּסנגֹור נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»ƒ¿…ְְִִֵֵֵַַַַַָָ
מק  להׁשחית והּקטגֹור סדֹומה" הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ,ּולפיכ את :טרג, להּציל ואחד סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

נסּתּלק  ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלֹוט
עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹו אבןאבןאבןאבן

ß oeygxn c"i iyily mei ß

èé(à)áLé èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−¥´
íétà eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ׁשּכחֹו אברהם אצל אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", קראם ּולהּלן ««¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

"מלאכים" קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּכÚa∑¯·.ּגדֹול, ּכל וכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ»∆∆ְִָָ
סנגֹוריא  עליהם ללּמד אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים .ׁשהּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

Ì„ÒŒ¯ÚLa ·LÈ ËBÏÂ∑ ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, רבה)עליהםיׁשב B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ∑ אברהם מּבית ¿…≈¿««¿…ְֲִִֵֵֶַַָ««¿¿ְִֵַָָ
האֹורחים  על לחּזר עזרא עזרא עזרא עזרא .למד אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַַָָ

(á)eðéìå íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ
àl eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´½Ÿ

:ïéìð áBçøá ék¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ על לב לתת אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים אּתם נא הּנה ƒ∆»¬…«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו רבה)הרׁשעים ‡.(בראשית e¯eÒ∑,עקּלתֹון ּדר לביתי הּדר את עּקמּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ»ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ
"סּורּו" נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו רבה)ׁשּלא ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ ללּון אדם ּבני ׁשל ּדרּכן וכי ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְְְִֵֶַָָָָ

ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא רגליכם"? "ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ועֹוד לרחץ? ּכ ואחר ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתחּלה
ולא  לבית ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ויאמרּו: עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו סדֹום ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹאנׁשי
"לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהֹודעּתנּו',

"רחצּו" ּכ ואחר l‡.ּתחּלה e¯Ó‡iÂ∑ לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ּתעׂשה", "ּכן אמרּו: ּולאברהם ְְֲִַַַָָ«…¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
רבה) ÔÈÏ.(בראשית ·BÁ¯· Èk∑ עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ»¿»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נלין' אבןאבןאבןאבן ִָ

(â)íäì Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה .ּפסח «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

blBÓB˜ÓÏ ·L Ì‰¯·‡Â וזאת חברֹון. אל . ¿«¿»»»ƒ¿ְְֶֶֹ
לׁשלח  אברהם ׁשהל ּבּמקֹום היתה ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמראה
ואף  סדֹום. ּפני על יׁשקיף ּומּׁשם ְְְְְִִִֵַַַַַָָהּמלאכים,
ּבּבקר  אברהם וּיׁשּכם ּכתּוב ׁשהּוא ּפי ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹעל
היה. הּׁשמׁש צאת אחר סדֹום. ּפני על ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָוּיׁשקף

העיד ּכן ּכי ּבּלילה. סדֹום נהפכה לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּכי

ַָהּכתּוב:
WExtE `.·¯Úa:מצרים עד ‡ÌÈtּבפסח . ¥»∆∆ְְִִֶַַ««ƒַ
אּפיו ּגבֹוהים ׂשם ׁשהם הּנחירים והם ּבארץ, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּפנים: ִַַָעל
aÈ„‡ ‡ ‰p‰ וכאׁשר חל. לׁשֹון רּבֹותי. . ƒ≈»¬…«ְְֲֶַַַֹ

ּכמׁשמעּה. היא מ''ם ואחריה סּור מּלת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּתמצא

טעמּה קטן, ּבפּתח הּפתּוח אל''ף אחריה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואם
הּמקֹום  אל אֹו הּקֹורא. אל ויל מּמקֹומֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשיסּור

אלי: סּורה ּכמֹו Ï‡הּנקרא, e¯Ó‡iÂ לא אם . ְְִֵַַָָ«…¿…ִֹ
ּפּיּוסים. ּכטעם ּדברים רּבּוי הּמּלה וזאת ְְְְִִִִִִַַַַָָֹּתפצר.

הפצר: ּותרפים ואון ְְְְִֵֵֶַָָוכן



xie`מו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(æé)ELôð-ìò èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½
éøçà èéaz-ìàèìnä äøää økkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−

:äôqz-ït¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ הּממֹון על ּתחּוס אל נפׁשֹות, להּציל ‡EÈ¯Á.ּדּיּך ËÈazŒÏ‡∑,עּמהם הרׁשעּת אּתה ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַַַָָָָ««ƒ«¬∆ְְִִֶַַָָָ

נּצֹול, אּתה אברהם נּצֹול ּובזכּות ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינ.¯kk‰ŒÏÎa∑ הּירּדן ∑‰ËÏn‰‰¯‰.ּכּכר ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ»»»ƒ»≈
ׁשּנאמר: ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם יב)אצל ׁשּנאמר:(לעיל ׁשם, יֹוׁשב היה עכׁשו, ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק ְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יג) היּו(לעיל הרּבה אהלים וגֹו'", אברם "וּיאהל ׁשּכתּוב: ּפי על ואף ּבּתחּלה", אהלה ׁשם היה אׁשר הּמקֹום ְְְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"עד
חברֹון  עד ונמׁשכּו וכן:∑‰ËÏn.לֹו ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר ׁשּבּמקרא, אּמלטה ּכל וכן הׁשמטה, סו)לׁשֹון (ישעיה ְְְְִֶַƒ»≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט זכר", קכד)"והמליטה נמלטה",(תהלים מו)"ּכצּפר להׁשמיט (ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּבנקביהם  הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם הרהרהרהרׁשׁשׁשׁשעעעעּתּתּתּת יז)אאאאּתּתּתּתהההה יט, ּבעֹון(רש"י ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי ׁשּלא העיר העיר העיר העיר וקׁשה, ּבכ סדֹום אנׁשי עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי מסּתּברא ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמחה
עם  צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש אברהם הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח הּכתּובים ּפׁשט וגם למחֹות. צרי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻלמחֹות

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא עזרא עזרא עזרא עזרא רׁשע" אבןאבןאבןאבן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה קדׁש,(שבועות זה ׁשם אמרּו להמית רּבֹותינּו ּבידֹו ׁשּיׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר «»¬…»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ההרה ∑‡ŒÏ‡.ּולהחיֹות, להּמלט אלי ּתאמרּו נא ּבּקׁשה ∑‡.אל עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲַַַָ«»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäøLà Ecñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³
èìnäì ìëeà àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò̈¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´

:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää̈½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦
i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑ והייתי העיר, ּבני ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

להּנצל, ּוכדאי צּדיק לאלּיהּו:נראה הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, אצל יז)ּוכׁשאבא להזּכיר (מ"א אלי "ּבאת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּומּׁשּבאת  ּביניהם, צּדקת ואני עּמי, ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאת

רׁשעה  אני ,מעׂשי לפי עזרא עזרא עזרא עזרא .אצלי, אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִֶֶַָָ

(ë)øòöî àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´¦§¨®
:éLôð éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬©§¦«

i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י היא (שבת ּומה עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, נתיּׁשבה יׁשיבתּה, קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָֹ
ּפלג, מֹות ּבׁשנת היתה והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו האנׁשים ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקריבתּה?

ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד מהם ּומּׁשם צא ׁשנה, ר"ט רעּו את הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנֹולד  עד ּומּׁשם צ"א, הרי כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָל"ב
ּבן  אברהם היה סדֹום, ּוכׁשּנחרבה הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן קס"א. הרי ע', ְְְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָאברהם
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי יׁשיבתּה אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור הרי ׁשנה, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָצ"ט

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fi.Ì‡ÈˆB‰k ˙lÓeּכמֹו ואינֹו הּפעל. ׁשם ƒ«¿ƒ»ְְֵֵַַֹ
סימן  והּמ''ם  מצרים. מארץ  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלהֹוציאם

ּפֹועלים: ואּתם הּמלאכים והם ‡Ïה ּפֹועלים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָ«
EÈ¯Á‡ ËÈaz לא וכן .ל אׁשר וכל אּתה . «ƒ«¬∆ְְְֲֵֶַָָֹ

מּמּנּו: ִֶַֹתאכל

giÈ„‡ ‡ Ï‡ ׁשהּוא ּבעבּור ונקמץ חל. . «»¬…»ְְֲִֶַָֹ
הּנגיד  הּספרּדי ׁשמּואל רּבי וּיאמר ּפסּוק. ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹסֹוף
ׁשהּוא  ּדעּתי ועל הֹואיל. מּגזרת נא אל ּכי ְְְִִִִִֶַַַַַָז''ל
הׁשיב  הּמלט, ההרה לֹו ּכׁשאמרּו ּכי, לא ְְְִִִֵֵֶָָָָָֹּכמֹו

רּבֹותי: כן ֵַַֹלא

hiEc·Ú Ì‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â ּבעיניו ׁשחׁשב . ¿»«¿∆»≈∆«¿¿ְֵֶַָָ
ותי''ו  ׂשרים. ּבּמלאכים יׁש ּגם ּגדֹול. ְְִִֵֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבּתי''ו מבלע והּיּו''ד ÈzÓÂמות הּתי''ו ּכי . ְֶַַָָֻ»«ƒְִַַַ
התחּברּות  ּבעבּור ּכן והיה ּבּפעלים. הּיחיד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָסימן

וכרּת: תׁשחית אֹותֹו וכן ּתוי''ן. ְְְְִִֵֵַָָָָׁשני

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(àé)ïèwî íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½¦¨−Ÿ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל עּורֹון ∑ÌÈ¯Âqa.הּוא ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑(רבה התחילּו(בראשית הּקטּנים ∆«ְְְִִִֶַָָָ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»ְְִִִַַ
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", ועד "מּנער ׁשּנאמר: ּתחּלה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבעברה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

(áé)éðáe ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiåE ©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ¨¤´
úðáeé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E §Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«

i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑?ׁשּבּבית ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ הּזאת, ּבעיר עֹוד ל מי מקרא: ׁשל EÈ·e.ּפׁשּוטֹו Ô˙Á …ƒ¿…ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ»»»∆
EÈ˙·e∑,חתן ל יׁש הּמקֹום!אם מן הֹוצא ּובנֹות, ּבנים הּנׂשּואֹות.∑EÈ·e.אֹו ּבנֹותי אּגדה:ּבני ּומדרׁש ¿…∆ְִִִֵֵַָָָָָ»∆ְְְְִֵֶַַַָָ

עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר עליהם "עֹוד", מליץ היה הּלילה ׁשּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּפה' ל 'מי ּביּה: קרי עזרא עזרא עזרא עזרא .טֹובֹות, אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶ

(âé)íú÷òö äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà^dúçL ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|eîe÷ øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³
éäéå øéòä-úà ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬

:åéðúç éðéòa ÷çöîë¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש ארּוסֹות ׁשאֹותן עזרא עזרא עזרא עזרא .להם ּבּבית אבןאבןאבןאבן ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)íe÷ øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®ŸÁ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷äôqz-ït úàöîpä E ©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−
:øéòä ïåòa©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', יּׁשּובֹו∑‰Ópˆ‡˙.ּכתרּגּומֹו: וזה יׁש, אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «»ƒְְְֲִִַ«ƒ¿»…ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מקרא  ּדרא ∑Ùqz‰.ׁשל ּכל ּדסף עד מתרּגם הּדֹור, ּכל ּתם עד ּכלה. עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתהיה אבןאבןאבןאבן ְִֶָƒ»∆ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|ãéáe BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À§©Æ
:øéòì õeçî eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«

i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ממֹונֹו את להּציל לכ(ב"ר)∑e˜ÈÊÁiÂ.ּכדי סדֹום, להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם אחד «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
'וּיאמרּו' נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר עזרא עזרא עזרא עזרא .נאמר: אבןאבןאבןאבן ְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙·e C·e ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·d˙יד  È·Ò È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ארמית: ּבלׁשֹון ּתמצאם ְְְֲִִֵַָָָהּלׁשֹונֹות
`iÌÈ¯Âqa ּבמעׂשה וחברּתּה רביעית, מּלה . ««¿≈ƒְְְֲֲִִִֵֶַַָָ

והּלב: העין מחׁש ּופרּוׁשֹו ְְֱִִֵֵַַַָָָאליׁשע.
ai‰t EÏ ÈÓ „BÚ.ּובני חתן ל יׁש אם . ƒ¿…ְִֵֶָָָ

ּפה  והּנה .וכבנֹותי ּכבני ׁשהם חתנים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹאֹו
את  להּציל  הל האחד ּכי האֹומר על ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָטענה

ׁשנ  הּנה ּכי ּכי לֹוט. ועֹוד אליו. ּדּברּו יהם ְְְִִִִֵֵֵֶָ

אחר  לֹוט ׁשּדּבר האחד ּגם אנחנּו. ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמׁשחיתים 
אמר  הּוא ,חסּד וּתגּדל לֹו ׁשאמר עּמֹו ְְְִֵֵֶַַַַַָָּכן

ּדבר: לעׂשֹות אּוכל לא ֲִַַָָֹּכי
ciÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏלֹו היּו אחרֹות ּבנֹות ב' . ¿≈¿»ֲֵָָ

הּנמצאֹות: והעד ּבסדֹום. ְְְִִֵֵַָָּומתּו
ehBÓÎe ּכי הּמדקּדק הּספרּדי יֹונה ר' ואמר . ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָ

וׁשכח  הּׁשחר. עלה ּוכמֹו לאמר. יּתכן ְְִֵֵַַַַָָָָֹֹלא

רּבּו: ּכמֹו ּכמֹואצים eˆÈ‡iÂורּבּו וּיּצקּו. ּכמֹו . ְְַַ«»ƒְְִִַַָ
ֵֹלאמר:

fhÌÈ¯Ù‡ Ôa ¯aÁL Le¯t‰Ó dÓ˙‡Â¿∆¿«≈«≈∆ƒ≈∆∆¿«ƒ
dÓ‰Ó˙iÂ Èk ¯Ó‡L ׁשכח והּנה מה. מּגזרת . ∆»«ƒ«ƒ¿«¿»ְְִִִֵַַַָ

עּכּוב. לׁשֹון הּוא רק מּפיקין. ההי''ן ׁשני ְְִִִִִֵֵַַּכי
ּכפּול: והּפ''א מׁשּלׁש יבאר e˜ÈÊÁiÂוׁשרׁשֹו . ְְְְֵַָָָֻ««¬ƒְֵָ

לברח: ּכח ּבֹו ואין ְְִֵֶַַַָֹֹׁשּפחד



מז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(æé)ELôð-ìò èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½
éøçà èéaz-ìàèìnä äøää økkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−

:äôqz-ït¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ הּממֹון על ּתחּוס אל נפׁשֹות, להּציל ‡EÈ¯Á.ּדּיּך ËÈazŒÏ‡∑,עּמהם הרׁשעּת אּתה ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַַַָָָָ««ƒ«¬∆ְְִִֶַַָָָ

נּצֹול, אּתה אברהם נּצֹול ּובזכּות ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינ.¯kk‰ŒÏÎa∑ הּירּדן ∑‰ËÏn‰‰¯‰.ּכּכר ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ»»»ƒ»≈
ׁשּנאמר: ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם יב)אצל ׁשּנאמר:(לעיל ׁשם, יֹוׁשב היה עכׁשו, ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק ְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יג) היּו(לעיל הרּבה אהלים וגֹו'", אברם "וּיאהל ׁשּכתּוב: ּפי על ואף ּבּתחּלה", אהלה ׁשם היה אׁשר הּמקֹום ְְְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"עד
חברֹון  עד ונמׁשכּו וכן:∑‰ËÏn.לֹו ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר ׁשּבּמקרא, אּמלטה ּכל וכן הׁשמטה, סו)לׁשֹון (ישעיה ְְְְִֶַƒ»≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט זכר", קכד)"והמליטה נמלטה",(תהלים מו)"ּכצּפר להׁשמיט (ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּבנקביהם  הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם הרהרהרהרׁשׁשׁשׁשעעעעּתּתּתּת יז)אאאאּתּתּתּתהההה יט, ּבעֹון(רש"י ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי ׁשּלא העיר העיר העיר העיר וקׁשה, ּבכ סדֹום אנׁשי עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי מסּתּברא ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמחה
עם  צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש אברהם הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח הּכתּובים ּפׁשט וגם למחֹות. צרי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻלמחֹות

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא עזרא עזרא עזרא עזרא רׁשע" אבןאבןאבןאבן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה קדׁש,(שבועות זה ׁשם אמרּו להמית רּבֹותינּו ּבידֹו ׁשּיׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר «»¬…»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ההרה ∑‡ŒÏ‡.ּולהחיֹות, להּמלט אלי ּתאמרּו נא ּבּקׁשה ∑‡.אל עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲַַַָ«»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäøLà Ecñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³
èìnäì ìëeà àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò̈¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´

:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää̈½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦
i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑ והייתי העיר, ּבני ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

להּנצל, ּוכדאי צּדיק לאלּיהּו:נראה הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, אצל יז)ּוכׁשאבא להזּכיר (מ"א אלי "ּבאת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּומּׁשּבאת  ּביניהם, צּדקת ואני עּמי, ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאת

רׁשעה  אני ,מעׂשי לפי עזרא עזרא עזרא עזרא .אצלי, אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִֶֶַָָ

(ë)øòöî àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´¦§¨®
:éLôð éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬©§¦«

i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י היא (שבת ּומה עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, נתיּׁשבה יׁשיבתּה, קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָֹ
ּפלג, מֹות ּבׁשנת היתה והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו האנׁשים ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקריבתּה?

ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד מהם ּומּׁשם צא ׁשנה, ר"ט רעּו את הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנֹולד  עד ּומּׁשם צ"א, הרי כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָל"ב
ּבן  אברהם היה סדֹום, ּוכׁשּנחרבה הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן קס"א. הרי ע', ְְְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָאברהם
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי יׁשיבתּה אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור הרי ׁשנה, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָצ"ט

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fi.Ì‡ÈˆB‰k ˙lÓeּכמֹו ואינֹו הּפעל. ׁשם ƒ«¿ƒ»ְְֵֵַַֹ
סימן  והּמ''ם  מצרים. מארץ  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלהֹוציאם

ּפֹועלים: ואּתם הּמלאכים והם ‡Ïה ּפֹועלים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָ«
EÈ¯Á‡ ËÈaz לא וכן .ל אׁשר וכל אּתה . «ƒ«¬∆ְְְֲֵֶַָָֹ

מּמּנּו: ִֶַֹתאכל

giÈ„‡ ‡ Ï‡ ׁשהּוא ּבעבּור ונקמץ חל. . «»¬…»ְְֲִֶַָֹ
הּנגיד  הּספרּדי ׁשמּואל רּבי וּיאמר ּפסּוק. ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹסֹוף
ׁשהּוא  ּדעּתי ועל הֹואיל. מּגזרת נא אל ּכי ְְְִִִִִֶַַַַַָז''ל
הׁשיב  הּמלט, ההרה לֹו ּכׁשאמרּו ּכי, לא ְְְִִִֵֵֶָָָָָֹּכמֹו

רּבֹותי: כן ֵַַֹלא

hiEc·Ú Ì‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â ּבעיניו ׁשחׁשב . ¿»«¿∆»≈∆«¿¿ְֵֶַָָ
ותי''ו  ׂשרים. ּבּמלאכים יׁש ּגם ּגדֹול. ְְִִֵֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבּתי''ו מבלע והּיּו''ד ÈzÓÂמות הּתי''ו ּכי . ְֶַַָָֻ»«ƒְִַַַ
התחּברּות  ּבעבּור ּכן והיה ּבּפעלים. הּיחיד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָסימן

וכרּת: תׁשחית אֹותֹו וכן ּתוי''ן. ְְְְִִֵֵַָָָָׁשני



xie`מח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט ׁשל ÁÏÓ.מאחריו ·Èˆ È‰zÂ∑(ב"ר):לּה אמר לקתה, ּובמלח חטאה ּבמלח ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָָ

להנהיג  בא אּתה הּזה, הרע הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט הּזה'?'ּתני עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּמקֹום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(æë)íL ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©−̈
:ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)økkä õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל 'ּכבׁשן'∑‰ÔL·k.ּתּמּור ּכל וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבּתֹורה  אבןאבןאבןאבן ֶַָ

(èë)íéýìû økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−
Côäa äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈©«£ŸÆ

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשל אׁשּתֹו ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר לֹוט? על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

חס  ,לפיכ עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאברהם,
עליו  הּוא ּברּו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקדֹוׁש אבןאבןאבןאבן ַָָָָ

(ì)àøé ék Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½¦¬¨¥−
ì:åéúðá ézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬§Ÿ¨«

i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)ïéà Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧¥³
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàä¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑ ׁשּכל היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְֶָָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב רבה)העֹולם עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ְְֱֶַַַָָ

(áì)eðéáàî äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬¥«¨¦−
^òøæ̈«©

(âì)äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzåe÷áe:dî ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ אּמֹות ׁשּתי מהן להֹוציא ּבּמערה, להן נזּדּמן ‡˙È·‡Œ‰.יין ·kLzÂ∑ וּתׁשּכב" ּכתיב: ּובּצעירה ««¿∆»¿ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְְְִִִַַַָ
אחֹו":עּמֹו אּלא ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא לפי ּבכירה,צעירה, אבל  ּגנּותּה. ּפרׁש ולא הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבמפרׁש הּכתּוב ּפרסמּה ּבזנּות, נקּוד,∑dÓe˜·e.ׁשּפתחה ּבכירה ּובקימה (ׁשל נכּתב ּכאלּו ואף )הרי ידע, ׁשּבקּומּה לֹומר ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשני  ליל נׁשמר לא כן ּפי מּבׂשרֹו(מּלׁשּתֹות.על אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי 'ּכל לוי: רּבי עזרא עזרא עזרא עזרא .)אמר אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ekÂÈ¯Á‡Ó:לֹוט מאחרי .·Èˆ,מּצבה ּכטעם . ≈«¬»ֲֵֵַ¿ƒְֵַַַָ
מלח. עם והיתה ּבגפרית עצמיה נׂשרפּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּכי
סדֹום. ּכמהּפכת וגֹו' ומלח ּגפרית ּכתּוב כן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכי
אמר  ּכן ּגם צער ׁשּנמלטה יֹורה הּפסּוק  זה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹגם

:ְַַָהּמלא

gk¯BËÈ˜k.קטרת מּגזרת בעׁשן, .ÔL·k‰. ¿ƒְְִִֶֶַָָֹ«ƒ¿»
ּתמיד: ּדֹולקת אׁש ִֵֶֶָָמקֹום

hkÔ‰a ·LÈ ¯L‡ וּיּקבר מהן.וכן ּבאחת . ¬∆»«»∆ְְִֵֵֵֶַַַָ
אֹותֹו יׂשרפּו ּבאׁש אתֹונֹו. ּבן ּגלעד. ְְְְֲִִֵֵֶָָָּבערי

ְְֶֶואתהן:

`l‰¯ÈÎa‰ ¯Ó‡zÂ אּׁשה לֹו ׁשהיתה יּתכן . «…∆«¿ƒ»ְִִֵֶָָָָ
אׁש ּכי חׁשבּו והּבנֹות ּבּתחּלה. ומתה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחרת

הּמים: ּכמּבּול הארץ ּבכל היה ְְְְִִֶַַַָָָָָָוגפרית
bld·ÎLa.ּבחירק הּוא ואם הּפעל. ׁשם . ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַַֹ

לכם: ּבׁשברי ְְְִִֵֶָוכן

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
נ"א  ּבגימטרּיא נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: ‰Â‡.הּוא ¯ÚˆÓ ‡Ï‰∑להּניחּה אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה .והלא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ¬…ƒ¿»ƒְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹ

ÈLÙ ÈÁ˙e∑ היא קטּנה עיר הלא מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו אם ּבּה, להקּפיד ל אין מעט, ּבּה ואנׁשים ¿ƒ«¿ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּה נפׁשי ּותחי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתניחּנה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַָָ

ß oeygxn e"h iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåézìáì äfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®§¦§¦²
:zøac øLà øéòä-úà ékôä̈§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ּבגלל אּציל העיר ּכל אף אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי אני,∑‰ÈkÙ.לא ּבֹואי",הֹופ "עד ּכמֹו: ««»»«∆ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»¿ƒְֲִִֵַ
ראי", לא)"אחרי בֹו(ירמיה ּדּברי .""מּדי ְֲִִִֵֵַַֹ

(áë)Eàa-ãò øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL̈®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑,ּבעצמן הּדבר ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על מלאכים ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּברׁשּותן  הּדבר ׁשאין לֹומר ׁשהזקקּו עד מּׁשם זזּו לא לפיכ.ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן יחיד, לׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻƒ…«ְִִֵֶֶַָָָָָָ

אחד  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין מּציל, והאחד הֹופ.¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑ והיא" ׁשם: על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ«≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
."מצער  ְִָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)úàî Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®¥¥¬
:íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום Ì„Ò.ּכל ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑,הּׁשחר ׁשּנאמר:ּבעלֹות ּכמֹו «ƒ¿ƒֱִֵֶֶַַָָƒ¿ƒ«¿…ְֱֲֶֶַַַַַ
אמר  לּלבנה, ּומהם לחּמה עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע עֹומדת ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ּוכמֹו

אֹומרים: לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם הּוא, ּברּו לא הּקדֹוׁש מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ּבּלילה, היה 'אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים', ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיינּו

מֹוׁשלים  והּלבנה ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ּכתיב: לכ È¯Ùb˙.חרבים', 'B‚Â ¯ÈËÓ‰ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ
L‡Â∑ ּגפרית ונעׂשה מטר, בשלח)ואׁשּבּתחּלה ‰'.(מכילתא ˙‡Ó∑ ולא ,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ּדר »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ≈≈ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. א)אמר: א אמר:(מלכים אחׁשורֹוׁש וכן 'מעבדי'. אמר: ולא אדֹוניכם", עבדי את עּמכם "קחּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
'מאּתֹו' אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן אף 'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל ‰ÌÈÓM."ּבׁשם ÔÓ∑ ׁשאמר והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹƒ«»»ƒְֶַָ

לו)הּכתּוב: לי (איוב ּכׁשּבא וגֹו'". עּמים ידין ּבם לסדֹום,"ּכי ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם מביא הּברּיֹות, ּסר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּׁשמים: מן הּמן להֹוריד טז)ּוכׁשּבא הּׁשמים (שמות מן לחם לכם ממטיר עזרא עזרא עזרא עזרא .""הנני אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(äë)éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´
:äîãàä çîöå íéøòä¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן "ּבחּלמיׁש(איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
וגֹו' ידֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשלח אבןאבןאבןאבן ְַָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

k¯ÚˆÓ ּתאר והּוא צעיר. מּגזרת קטּנה, . ƒ¿»ְְְִִִַַַָָֹ
ׁשגל: ּכמֹו נקבה סימן ּבלא ּובא ְְְִֵֵֵַַַָָֹהּׁשם,

ck'‰ ˙‡Ó וכן מאּתֹו. והּטעם צחּות, לׁשֹון . ≈≈ְְְִֵֵַַַַ
יׂשראל: ּבני ּפעמים ה' אחד ּבפסּוק ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָּתמצא

dk‰Ó„‡‰ ÁÓˆÂ:האילנֹות נׂשרפּו . ¿∆«»¬»»ְְִִָָ



מט `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט ׁשל ÁÏÓ.מאחריו ·Èˆ È‰zÂ∑(ב"ר):לּה אמר לקתה, ּובמלח חטאה ּבמלח ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָָ

להנהיג  בא אּתה הּזה, הרע הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט הּזה'?'ּתני עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּמקֹום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(æë)íL ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©−̈
:ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)økkä õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל 'ּכבׁשן'∑‰ÔL·k.ּתּמּור ּכל וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבּתֹורה  אבןאבןאבןאבן ֶַָ

(èë)íéýìû økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−
Côäa äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈©«£ŸÆ

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשל אׁשּתֹו ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר לֹוט? על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

חס  ,לפיכ עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאברהם,
עליו  הּוא ּברּו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקדֹוׁש אבןאבןאבןאבן ַָָָָ

(ì)àøé ék Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½¦¬¨¥−
ì:åéúðá ézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬§Ÿ¨«

i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)ïéà Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧¥³
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàä¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑ ׁשּכל היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְֶָָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב רבה)העֹולם עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ְְֱֶַַַָָ

(áì)eðéáàî äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬¥«¨¦−
^òøæ̈«©

(âì)äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzåe÷áe:dî ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ אּמֹות ׁשּתי מהן להֹוציא ּבּמערה, להן נזּדּמן ‡˙È·‡Œ‰.יין ·kLzÂ∑ וּתׁשּכב" ּכתיב: ּובּצעירה ««¿∆»¿ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְְְִִִַַַָ
אחֹו":עּמֹו אּלא ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא לפי ּבכירה,צעירה, אבל  ּגנּותּה. ּפרׁש ולא הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבמפרׁש הּכתּוב ּפרסמּה ּבזנּות, נקּוד,∑dÓe˜·e.ׁשּפתחה ּבכירה ּובקימה (ׁשל נכּתב ּכאלּו ואף )הרי ידע, ׁשּבקּומּה לֹומר ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשני  ליל נׁשמר לא כן ּפי מּבׂשרֹו(מּלׁשּתֹות.על אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי 'ּכל לוי: רּבי עזרא עזרא עזרא עזרא .)אמר אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ekÂÈ¯Á‡Ó:לֹוט מאחרי .·Èˆ,מּצבה ּכטעם . ≈«¬»ֲֵֵַ¿ƒְֵַַַָ
מלח. עם והיתה ּבגפרית עצמיה נׂשרפּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּכי
סדֹום. ּכמהּפכת וגֹו' ומלח ּגפרית ּכתּוב כן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכי
אמר  ּכן ּגם צער ׁשּנמלטה יֹורה הּפסּוק  זה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹגם

:ְַַָהּמלא

gk¯BËÈ˜k.קטרת מּגזרת בעׁשן, .ÔL·k‰. ¿ƒְְִִֶֶַָָֹ«ƒ¿»
ּתמיד: ּדֹולקת אׁש ִֵֶֶָָמקֹום

hkÔ‰a ·LÈ ¯L‡ וּיּקבר מהן.וכן ּבאחת . ¬∆»«»∆ְְִֵֵֵֶַַַָ
אֹותֹו יׂשרפּו ּבאׁש אתֹונֹו. ּבן ּגלעד. ְְְְֲִִֵֵֶָָָּבערי

ְְֶֶואתהן:

`l‰¯ÈÎa‰ ¯Ó‡zÂ אּׁשה לֹו ׁשהיתה יּתכן . «…∆«¿ƒ»ְִִֵֶָָָָ
אׁש ּכי חׁשבּו והּבנֹות ּבּתחּלה. ומתה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחרת

הּמים: ּכמּבּול הארץ ּבכל היה ְְְְִִֶַַַָָָָָָוגפרית
bld·ÎLa.ּבחירק הּוא ואם הּפעל. ׁשם . ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַַֹ

לכם: ּבׁשברי ְְְִִֵֶָוכן



xie`נ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑,מנעֹו אליה"הּמלא לנּגע נתּתי "לא ׁשּנאמר: z‰¯‚.ּכמֹו ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ הּוא אם אף …»«≈∆»ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¬««ƒ«¬…ִַ

ׁשהרגּתם  אֹומר אני אף הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? האּמֹות לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻצּדיק
להרגני  אֹומר ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)äøîà àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬¨«§−̈
:úàæ éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà̈¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

i"yx£‡Â‰ŒÌb∑'הּוא 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ׁשּלּה, וחּמרים וגּמלים עבדים ׁשּלא ∑È··ÏŒÌ˙a.לרּבֹות «ƒְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿»¿»ƒֶֹ
לחטא  Ètk.ּדּמיתי ÔÈ˜·e∑ אנ ּבּהנקי נגעּתי ׁשּלא החטא, מן .י ֲִִִַֹ¿ƒ¿…««ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúáéì-Bèçî §¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®

ézúð-àì ïk-ìò:äéìà òbðì E ©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּכּפים נקיֹון אבל לחטא, מּתחּלה ּדּמית ׁשּלא ּכאןאמת ידים (אין מׁשמּוׁש אמרה: הדא »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  וכן:∑EÈz˙Œ‡Ï.)יׁש ּכח, ל נתּתי ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, נגעּת ׁשּלא היה מּמ (לקמן לא ֵָ…¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וכן:לא) אלהים", נתנֹו טו)"ולא לבֹוא (שופטים אביה נתנֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .""ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱִִֵָָָָָֹֹֹ

(æ)Eãòa ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−
ðéà-íàå äéçå-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî E ¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨

:Cì-øLà£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑.עלי יתּפּלל ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ּתתּגּנה ׁשּמא סבּור ּתהא לֹו(ואל אמר »≈≈∆»ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לֹו אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל(.‡e‰ ‡È·ŒÈk∑ ו" :לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא צב)"ּבעדיתּפּלל וי ֹודע .(ב"ק ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹƒ»ƒְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
^ãàî íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿ

(è)eðl úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ
äàèç ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´

:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«
i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑:יד על לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה לא אׁשר ׁשל מּכה נקבים ּכל עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .זרע אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mrhe c‚¯‰z ˜Ècˆ Ìb ÈBb‰נפׁשֹו ּבעד . §©©«««ƒ«¬…ְְַַ
אל  ּתׁשמע ואל ּכת ּוב, וכן ּוממלכּתֹו. ְְְְְִֵֵֶַַַַָּוביתֹו
ּבמּלה  מּלה הּמחליף החלֹום. חֹולם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָּדברי

אארי נכרי, לעם ּובמּלת איׁש. הּגֹוי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפרׁש
ְַמעט:

eÚBbÏ הם וכּלם ולטעת, לנטע ּכמֹו לגעת. . ƒ¿«ְְְְִֵַַַַַָָָֹֻ

ּפעל: ְַֹׁשמֹות
heÏ ˙ÈNÚ ‰Ó,מה ּתחת קטן ּבפּתח . ∆»ƒ»»ְֶַַַָָָ

הּמׁשּפט: וכן אחריו. הּבא  הּגרֹון אֹות ְְֲֲִֵַַַַַָָָָּבעב ּור

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(ãì)-ïä äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
éáëL éàáe äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨¸Ÿ¦Æ¦§¦´

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ּפי על ספרים (אף ««¬∆»¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

עדּותן  ראׁשֹונה )אחרים: מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ

(æì)áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈
:íBiä-ãò©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ּבימי ׂשכר וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר ב)מׁשה, לצערן (דברים אבל ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ּבם" ּתתּגר "ואל ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּתיר אבןאבןאבןאבן ִִ

(çì)àeä énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®²
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)Lã÷-ïéa áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤¥«¨¥−
:øøâa øâiå øeL ïéáe¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑ להתרחק אחר: ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא .(ב"ר)מּלֹוט, ְִֵֶֶַַָָָָָָ

(á)çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ ידי על ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ּכרחּה על אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
‡BzL.כן  ‰¯NŒÏ‡∑:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה ד)על א ׁשניהם (שמואל חמיה", מֹות "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ֵ∆»»ƒ¿ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

על  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְִַ

(â)Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©´Ÿ¤À
pä:ìòa úìòá àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

(ã)÷écö-íb éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬©©¦−
:âøäz©«£«Ÿ

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fl·‡BÓוטעם מאב: ּכמֹו .ÌBi‰ „Ú ׁשּלא . »ְְֵַַָ««ֶֹ
עד ידּוע הּדבר זה אֹו ּגֹויזר. עּמם ְִִֵֶַַַָָָָָָהתערב

ַהּיֹום:

aBzL‡ ‰¯N Ï‡:הּזה הּנער אל וכן על. ּכמֹו . ∆»»ƒ¿ְְֵֶֶַַַַַ
b ּבעבּור מל אבי אל ּבחלֹום הּמלא ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָּובא

עם  וכן לקיחה ּכתּוב ּופה אברהם. ְְְְִִֵַָָָָֹּכבֹוד

ועל  ּגדֹולים נגעים הביא ּפרעה על רק ְְְְְִִִֵַַַַַָֹֹּפרעה.
ּכי  כן, היּו לא ּוביתֹו אבימל ונגעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹּביתֹו.

מּפרעה: היה ְִִַַָָֹצּדיק



ני `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑,מנעֹו אליה"הּמלא לנּגע נתּתי "לא ׁשּנאמר: z‰¯‚.ּכמֹו ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ הּוא אם אף …»«≈∆»ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¬««ƒ«¬…ִַ

ׁשהרגּתם  אֹומר אני אף הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? האּמֹות לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻצּדיק
להרגני  אֹומר ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)äøîà àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬¨«§−̈
:úàæ éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà̈¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

i"yx£‡Â‰ŒÌb∑'הּוא 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ׁשּלּה, וחּמרים וגּמלים עבדים ׁשּלא ∑È··ÏŒÌ˙a.לרּבֹות «ƒְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿»¿»ƒֶֹ
לחטא  Ètk.ּדּמיתי ÔÈ˜·e∑ אנ ּבּהנקי נגעּתי ׁשּלא החטא, מן .י ֲִִִַֹ¿ƒ¿…««ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúáéì-Bèçî §¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®

ézúð-àì ïk-ìò:äéìà òbðì E ©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּכּפים נקיֹון אבל לחטא, מּתחּלה ּדּמית ׁשּלא ּכאןאמת ידים (אין מׁשמּוׁש אמרה: הדא »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  וכן:∑EÈz˙Œ‡Ï.)יׁש ּכח, ל נתּתי ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, נגעּת ׁשּלא היה מּמ (לקמן לא ֵָ…¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וכן:לא) אלהים", נתנֹו טו)"ולא לבֹוא (שופטים אביה נתנֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .""ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱִִֵָָָָָֹֹֹ

(æ)Eãòa ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−
ðéà-íàå äéçå-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî E ¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨

:Cì-øLà£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑.עלי יתּפּלל ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ּתתּגּנה ׁשּמא סבּור ּתהא לֹו(ואל אמר »≈≈∆»ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לֹו אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל(.‡e‰ ‡È·ŒÈk∑ ו" :לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא צב)"ּבעדיתּפּלל וי ֹודע .(ב"ק ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹƒ»ƒְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
^ãàî íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿ

(è)eðl úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ
äàèç ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´

:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«
i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑:יד על לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה לא אׁשר ׁשל מּכה נקבים ּכל עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .זרע אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mrhe c‚¯‰z ˜Ècˆ Ìb ÈBb‰נפׁשֹו ּבעד . §©©«««ƒ«¬…ְְַַ
אל  ּתׁשמע ואל ּכת ּוב, וכן ּוממלכּתֹו. ְְְְְִֵֵֶַַַַָּוביתֹו
ּבמּלה  מּלה הּמחליף החלֹום. חֹולם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָּדברי

אארי נכרי, לעם ּובמּלת איׁש. הּגֹוי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפרׁש
ְַמעט:

eÚBbÏ הם וכּלם ולטעת, לנטע ּכמֹו לגעת. . ƒ¿«ְְְְִֵַַַַַָָָֹֻ

ּפעל: ְַֹׁשמֹות
heÏ ˙ÈNÚ ‰Ó,מה ּתחת קטן ּבפּתח . ∆»ƒ»»ְֶַַַָָָ

הּמׁשּפט: וכן אחריו. הּבא  הּגרֹון אֹות ְְֲֲִֵַַַַַָָָָּבעב ּור

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(ãì)-ïä äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
éáëL éàáe äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨¸Ÿ¦Æ¦§¦´

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ּפי על ספרים (אף ««¬∆»¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

עדּותן  ראׁשֹונה )אחרים: מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ

(æì)áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈
:íBiä-ãò©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ּבימי ׂשכר וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר ב)מׁשה, לצערן (דברים אבל ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ּבם" ּתתּגר "ואל ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּתיר אבןאבןאבןאבן ִִ

(çì)àeä énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®²
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)Lã÷-ïéa áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤¥«¨¥−
:øøâa øâiå øeL ïéáe¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑ להתרחק אחר: ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא .(ב"ר)מּלֹוט, ְִֵֶֶַַָָָָָָ

(á)çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ ידי על ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ּכרחּה על אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
‡BzL.כן  ‰¯NŒÏ‡∑:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה ד)על א ׁשניהם (שמואל חמיה", מֹות "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ֵ∆»»ƒ¿ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

על  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְִַ

(â)Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©´Ÿ¤À
pä:ìòa úìòá àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

(ã)÷écö-íb éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬©©¦−
:âøäz©«£«Ÿ

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fl·‡BÓוטעם מאב: ּכמֹו .ÌBi‰ „Ú ׁשּלא . »ְְֵַַָ««ֶֹ
עד ידּוע הּדבר זה אֹו ּגֹויזר. עּמם ְִִֵֶַַַָָָָָָהתערב

ַהּיֹום:

aBzL‡ ‰¯N Ï‡:הּזה הּנער אל וכן על. ּכמֹו . ∆»»ƒ¿ְְֵֶֶַַַַַ
b ּבעבּור מל אבי אל ּבחלֹום הּמלא ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָּובא

עם  וכן לקיחה ּכתּוב ּופה אברהם. ְְְְִִֵַָָָָֹּכבֹוד

ועל  ּגדֹולים נגעים הביא ּפרעה על רק ְְְְְִִִֵַַַַַָֹֹּפרעה.
ּכי  כן, היּו לא ּוביתֹו אבימל ונגעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹּביתֹו.

מּפרעה: היה ְִִַַָָֹצּדיק



xie`נב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
ּכ הּמקרא ּולׁשֹון אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס אשפרובי"ר, ּובלע"ז ּדברים, ּברּור מקֹום ּבכל ּתֹוכחה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּולׁשֹון
ּכן  ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ּכסּות ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּוא

ּפרׁשּתי  הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'דעּמ ּכל וית יתי 'וחזית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

(æé)-úà íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹¤
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה ּפי עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב לאֹותֹו(ב"ק צרי והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד זֹו, ּפרׁשה סמ «»«∆»»¿ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
את  ׁשרּפא קדם ּכבר ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי וגֹו'" "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: ּתחּלה, נענה הּוא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדבר,

אבימל.¯Ó‡ ¯L‡k ‰¯N ˙‡ „˜t∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑:אמירה ּדּבּור? הּוא והיכן אמירה היא והיכן ּבלדה. ֲִֶֶ»«∆»»«¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָ
יירׁש "לא נאמר: וׁשם הּבתרים, ּבין ּבברית אלֿאברם" ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל אלהים ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"וּיאמר

מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", ac¯.זה ¯L‡k ‰¯NÏ '‰ NÚiÂ∑ לאברהם. ְְִִֵֵֶַָָ«««¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)øac-øLà ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾£¤¦¤¬
:íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑מּביתֹו' יאמרּו: ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁשים  לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ‡˙B.ׁשל ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה ּדּבר דּמּליל אׁשר הּמֹועד את ְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָ«≈¬∆ƒ∆…ֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ל  חּמה ּכׁשּתּגיע לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי אׁשּוב "לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר האחרת,וקבע, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לֹו∑(ÂÈ˜ÊÏּתלד: ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ֵֵƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ללללׂשׂשׂשׂשריטהריטהריטהריטה חחחחּמּמּמּמהההה האחרת האחרת האחרת האחרת ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּגּגּגּגיעיעיעיע ב)ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה כא, ׂשרה(רש"י את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: אמראמראמראמרלרׁש"י ה'ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר וּיעׂש ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
ּדּדּדּדּבּבּבּבר ר ר ר לׂשרה לכן ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר הּכתּוב. זאת מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

היה ׁשהּדבר מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור ללללּכּכּכּכל ל ל ל מפרׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .ננננּכּכּכּכרררר אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fhÌÈÈÚ ˙eÒk CÏ ‡e‰ ‰p‰ ּכי אֹומר יׁש . ƒ≈»¿≈«ƒִֵֵ
ּדרׁש. ּדר וזה ּבנּה, עיני  ּכהּות על רמז ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּוא
עצמֹו מֹוׁש עינים  ּכסּות ׁשּיהיה ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּיׁשר
ורּבים  תֹוכיחני, ּבקצּפ אל ּכמֹו עּמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַואחר
עינים, מכסה ּכמֹו ל הּוא והּנה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָאחרים.
ׁשּלא  והּטעם .ּבעל ׁשהּוא אברהם ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹּבעבּור

ּכסּו הּוא ּגם ,עלי עיניו  את את עינים יּׂשא ת ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עבדיו. נׁשי ׁשהם מהּׁשפחֹות  אּת אׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָלכל
יׁשמעאל. ּבלׁשֹון רפה ּכפ''א ונכחת וי''ו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹויהיה 
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום ּכמֹו ּכמֹוהּו אלפים ְְְֲִִִִַַַָָָּובּמקרא
ּדברי  ונכחת וטעם עיניו. את אברהם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוּיּׂשא
אחי  אברהם על  ׂשרה  עֹוד  אמרה ׁשּלא  ְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹמׁשה 

ּפרּוׁשֹו והּנה Ïkהּוא. נּתֹוכחת ‡˙ זה ּכל ועם . ְִֵֵ∆…ְִִֶַַָ

הּכסף  על ל הּוא הּנה ּכי אֹומר ויׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָָׂשרה.
עצמּה מֹוׁשכת נתּתי ּומּלת מלּבּוׁש, ְְְִִִֶֶַַַַָָלקנֹות 
ּכסף  אלף נתּתי הּנה הּוא וכן עּמּה. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואחרת
ׁשּיהיה  ּכסּות ּכמֹו מכסה ּבֹו ל לקנֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶָָלאחי
ּכל  ואת אּת אׁשר לכל ונתּתי לעינים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתאוה
ועבדים  ּובקר צאן לאברהם נתּתי ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹאׁשר
ּכאׁשר  ּפרּוׁש להיֹות נכֹון ויֹותר ְְְֲִֵֵֶַָָּוׁשפחֹות.
ל עינים ּכסּות הּוא אברהם ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָאמרּתי,
נתּתים  אׁשר ּגם  , ל ׁשהיּו א ּת אׁשר ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָולעבדים

אני: Ïkּגם ˙‡Âל הּוא אדם ּבני ּכל ועם . ֲִַ¿∆…ְְִֵָָָָ
עינים: טעם ÁÎÂ˙ּכסּות וּיעמד מׁשה, ּדברי . ְִֵַ¿…»«ְְֲִֵֶַַַֹֹ

נֹוכח  מן  ׁשה ּוא אמר והּגאֹון ּבמק ֹומֹו. ְְִִֵֶַַַַָָָהּוי''ו
נכחים: דבריו ְְְִֵָָֹואין

fie„ÏiÂ.ואמהֹותיו אבימל אׁשת אל ׁשב . «≈≈ְְֲִֵֶֶֶֶַָָ
מלחמה  ּדמי וּיׂשם וכן .אבימל אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלא
ּבני  אּלה אליהם. ידּבר ענן ּבעּמּוד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּבׁשלֹום.
אברהם  אבי ּבהן. אֹות עבדּתי אׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָעדה.
מפרׁש ׁשהּוא ּתראה הלא וּיעבדּו. נחֹור ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹואבי
רחם  ּכל ּבעד ה' עצר עצר ּכי הּׁשני, ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּפסּוק
והארכּתי  .אבימל הזּכיר ולא ,אבימל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַֹלבית 
ׁשהיה  אֹומרים ׁשהיּו מפרׁשים  ּבעבּור ּכ ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּכל

לחּוץ: לצאת ֵַָָעצּור
zNnE giÌÁ¯ Ïk ּומּלת עליהם. טענה . ¦©»∆∆ֲֲִֵֶַָָ

e„ÏiÂ:הּצאן ויחמּו ּכמֹו לּנׁשים . «≈≈ְֱִֶַַַָֹ
aB˙‡ ¯ac ¯L‡ „ÚBnÏ ׁשּׁשאל הּמלא . «≈¬∆ƒ≈…ְֶַַַָָ

אמר  ּכן ּכי אליו ׁשב ּגם ,אׁשּת ׂשרה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּיה

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ אׁשּתֹו∑¯˜ עסקי על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי על לעיר, ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אֹותֹו: שם)ׁשֹואלין היא'?(ב"ק אחֹות אֹו היא, אׁשּת'. ְְְֲֲִִִִ

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑ לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּדבריו ּובת לאּמת ּוכדי אלילים, הׁשיבֹועבֹודת ¬…ƒ«»ƒƒְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבנים  ּבני היתה? אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם  ללֹוט:ּכן, אֹומר הּוא וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אנחנּו" אחים אנׁשים ·˙Èn‡Œ."ּכי ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם עזרא עזרא עזרא עזרא .הרן אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִִַָָ«…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´
íB÷nä-ìk ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì̈½¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ

:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְְְִִֵֵֵֶַ

למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות אבי מּבית הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהֹוציאני אפניו: על ּדבּור ּדבר עֹוד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָליּׁשב
"חסּד זה לּה "ואמר רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר ‰˙eÚ.וידעּתי ¯L‡k∑ ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ«¬∆ƒ¿ְְְְְִִִֵַַַַ

קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי מרּות ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון ְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹמקֹומֹות
יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: רּבים, לׁשֹון 'אלהים' לׁשֹון ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל

ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומֹו הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: ואם ּבבעליו". כא)"והּועד "וּתל(לקמן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
קיט)וּתתע", אבד",(תהלים ּכׂשה לח)"ּתעיתי אכלם (איוב לבּקׁש ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó."יתעּו עלי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹƒ¿ƒƒְֵַָ

כו) וכן:(לקמן אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום אנׁשי יד)"וּיׁשאלּו יׂשראל.(שמות ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ
ט) הרגתהּו"(שופטים אּׁשה לי יאמרּו עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּפן אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֶָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס .ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EáL E: ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−¥«
i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה זּמה אבל ׁשטּופי .ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeCì-àeä äpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ
:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©

i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑:לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, אבימלל עׂשיתי 'הּנה ¿»»»«ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּממֹון  הּנה הּוא", "אחי עליו: ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכבֹוד

עינים' ּכסּות ל הּזה ‡Cz.והּכבֹוד ¯L‡ ÏÎÏ∑ להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ׁשאּלּו ,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ְְִֵֶַַַָָ¿…¬∆ƒ»ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
הׁשיבֹותי ּכרחי ׁשעל יֹודעים יהיּו ,ּולפּיס ממֹון לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה', ּבּה ׁשּנתעּלל 'לאחר ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹומר:

נס  ידי Ïk.ועל ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל הּללּו,∑ÁÎÂ˙.ועם נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ל יהא ְְֵֵַ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

aiÈ·‡ ˙a È˙BÁ‡ּכמֹו ׁשהּוא אֹומר יׁש . ¬ƒ«»ƒְֵֵֶ
ׁשּדחה  ּבעיני והּנכֹון אברהם. אבי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָָֹאלהי
ּובּפסּוק  הּׁשעה. צר ּכפי ּבדברים  ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹאבימל

חברים: אביא ּבכר עׂשו ְֲִִִֵֵֶָָָֹֹאנכי
biÌÈ‰Ï‡ È˙B‡ eÚ˙‰ והּטעם קדׁש. לׁשֹון . ƒ¿ƒ¡…ƒְְֶַַַֹ

אנה  ידע ולא למקֹום מּמקֹום נֹוסע ְְִֵֶַַָָָָָֹׁשהּוא

התעיה  זֹו ואין ּבּׂשדה. ּתֹועה והּנה וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיל
ה': ּתתענּו לּמה ּכתּוב ּכן ּגם ÈÏּבּלב. È¯Ó‡. ְֵֵֵַַַָָָƒ¿ƒƒ

יׂשראל: לבני ּפרעה ואמר וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹּבׁשבילי.



נג `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
ּכ הּמקרא ּולׁשֹון אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס אשפרובי"ר, ּובלע"ז ּדברים, ּברּור מקֹום ּבכל ּתֹוכחה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּולׁשֹון
ּכן  ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ּכסּות ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּוא

ּפרׁשּתי  הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'דעּמ ּכל וית יתי 'וחזית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

(æé)-úà íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹¤
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה ּפי עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב לאֹותֹו(ב"ק צרי והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד זֹו, ּפרׁשה סמ «»«∆»»¿ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
את  ׁשרּפא קדם ּכבר ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי וגֹו'" "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: ּתחּלה, נענה הּוא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדבר,

אבימל.¯Ó‡ ¯L‡k ‰¯N ˙‡ „˜t∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑:אמירה ּדּבּור? הּוא והיכן אמירה היא והיכן ּבלדה. ֲִֶֶ»«∆»»«¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָ
יירׁש "לא נאמר: וׁשם הּבתרים, ּבין ּבברית אלֿאברם" ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל אלהים ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"וּיאמר

מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", ac¯.זה ¯L‡k ‰¯NÏ '‰ NÚiÂ∑ לאברהם. ְְִִֵֵֶַָָ«««¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)øac-øLà ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾£¤¦¤¬
:íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑מּביתֹו' יאמרּו: ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁשים  לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ‡˙B.ׁשל ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה ּדּבר דּמּליל אׁשר הּמֹועד את ְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָ«≈¬∆ƒ∆…ֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ל  חּמה ּכׁשּתּגיע לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי אׁשּוב "לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר האחרת,וקבע, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לֹו∑(ÂÈ˜ÊÏּתלד: ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ֵֵƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ללללׂשׂשׂשׂשריטהריטהריטהריטה חחחחּמּמּמּמהההה האחרת האחרת האחרת האחרת ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּגּגּגּגיעיעיעיע ב)ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה כא, ׂשרה(רש"י את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: אמראמראמראמרלרׁש"י ה'ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר וּיעׂש ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
ּדּדּדּדּבּבּבּבר ר ר ר לׂשרה לכן ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר הּכתּוב. זאת מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

היה ׁשהּדבר מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור ללללּכּכּכּכל ל ל ל מפרׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .ננננּכּכּכּכרררר אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fhÌÈÈÚ ˙eÒk CÏ ‡e‰ ‰p‰ ּכי אֹומר יׁש . ƒ≈»¿≈«ƒִֵֵ
ּדרׁש. ּדר וזה ּבנּה, עיני  ּכהּות על רמז ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּוא
עצמֹו מֹוׁש עינים  ּכסּות ׁשּיהיה ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּיׁשר
ורּבים  תֹוכיחני, ּבקצּפ אל ּכמֹו עּמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַואחר
עינים, מכסה ּכמֹו ל הּוא והּנה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָאחרים.
ׁשּלא  והּטעם .ּבעל ׁשהּוא אברהם ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹּבעבּור

ּכסּו הּוא ּגם ,עלי עיניו  את את עינים יּׂשא ת ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עבדיו. נׁשי ׁשהם מהּׁשפחֹות  אּת אׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָלכל
יׁשמעאל. ּבלׁשֹון רפה ּכפ''א ונכחת וי''ו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹויהיה 
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום ּכמֹו ּכמֹוהּו אלפים ְְְֲִִִִַַַָָָּובּמקרא
ּדברי  ונכחת וטעם עיניו. את אברהם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוּיּׂשא
אחי  אברהם על  ׂשרה  עֹוד  אמרה ׁשּלא  ְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹמׁשה 

ּפרּוׁשֹו והּנה Ïkהּוא. נּתֹוכחת ‡˙ זה ּכל ועם . ְִֵֵ∆…ְִִֶַַָ

הּכסף  על ל הּוא הּנה ּכי אֹומר ויׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָָׂשרה.
עצמּה מֹוׁשכת נתּתי ּומּלת מלּבּוׁש, ְְְִִִֶֶַַַַָָלקנֹות 
ּכסף  אלף נתּתי הּנה הּוא וכן עּמּה. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואחרת
ׁשּיהיה  ּכסּות ּכמֹו מכסה ּבֹו ל לקנֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶָָלאחי
ּכל  ואת אּת אׁשר לכל ונתּתי לעינים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתאוה
ועבדים  ּובקר צאן לאברהם נתּתי ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹאׁשר
ּכאׁשר  ּפרּוׁש להיֹות נכֹון ויֹותר ְְְֲִֵֵֶַָָּוׁשפחֹות.
ל עינים ּכסּות הּוא אברהם ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָאמרּתי,
נתּתים  אׁשר ּגם  , ל ׁשהיּו א ּת אׁשר ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָולעבדים

אני: Ïkּגם ˙‡Âל הּוא אדם ּבני ּכל ועם . ֲִַ¿∆…ְְִֵָָָָ
עינים: טעם ÁÎÂ˙ּכסּות וּיעמד מׁשה, ּדברי . ְִֵַ¿…»«ְְֲִֵֶַַַֹֹ

נֹוכח  מן  ׁשה ּוא אמר והּגאֹון ּבמק ֹומֹו. ְְִִֵֶַַַַָָָהּוי''ו
נכחים: דבריו ְְְִֵָָֹואין

fie„ÏiÂ.ואמהֹותיו אבימל אׁשת אל ׁשב . «≈≈ְְֲִֵֶֶֶֶַָָ
מלחמה  ּדמי וּיׂשם וכן .אבימל אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלא
ּבני  אּלה אליהם. ידּבר ענן ּבעּמּוד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּבׁשלֹום.
אברהם  אבי ּבהן. אֹות עבדּתי אׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָעדה.
מפרׁש ׁשהּוא ּתראה הלא וּיעבדּו. נחֹור ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹואבי
רחם  ּכל ּבעד ה' עצר עצר ּכי הּׁשני, ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּפסּוק
והארכּתי  .אבימל הזּכיר ולא ,אבימל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַֹלבית 
ׁשהיה  אֹומרים ׁשהיּו מפרׁשים  ּבעבּור ּכ ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּכל

לחּוץ: לצאת ֵַָָעצּור
zNnE giÌÁ¯ Ïk ּומּלת עליהם. טענה . ¦©»∆∆ֲֲִֵֶַָָ

e„ÏiÂ:הּצאן ויחמּו ּכמֹו לּנׁשים . «≈≈ְֱִֶַַַָֹ
aB˙‡ ¯ac ¯L‡ „ÚBnÏ ׁשּׁשאל הּמלא . «≈¬∆ƒ≈…ְֶַַַָָ

אמר  ּכן ּכי אליו ׁשב ּגם ,אׁשּת ׂשרה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּיה



xie`נד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy
וא  הירּׁשה, דתימא:על ּכמה חּצים, ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ּפי ונֹוטל ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

כו) אני"(משלי מׂשחק הלא ואמר וגֹו', זּקים הּיֹורה ÁˆÈŒÌÚ˜."ּכמתלהלּה ÈaŒÌÚ∑(ב"ר)אפּלּו ּבני, ׁשהּוא מּכיון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹƒ¿ƒƒƒ¿»ְֲִִִֵֶָ
אֹו ּכיצחק הגּון אינֹו עםֿיצחק",אם "עםּֿבני וחמר קל עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה אין ּבני, אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו .ׁשּׁשּתיהן ְֵֶֶ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥©̄©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«
i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר)לׁשּלחֹו לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . לתרּבּות ׁשּיצא ׁשּׁשמע עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåøòpä-ìò E ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòåék dì÷a òîL äøN E §©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®¦´

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות .)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה .למדנּו, ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîa§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ רעה לתרּבּות ׁשּיצא על ׂשֹונאֹו ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ׂשם ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ולא הּילד אף ∆∆¿≈««ƒְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿∆«∆∆ֶֶַַָ

רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה ׁשכמּה, ּברגליועל ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו Ú˙zÂ.(בראשית CÏzÂ∑ לג ּלּולי חזרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ«≈∆«≈«ְְִֵָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)אביהּבית אבןאבןאבןאבן ִֵָָ

(åè)ãçà úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬
:íçéOä©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר עזרא עזרא עזרא עזרא .הרּבה לפי אבןאבןאבןאבן «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
dì÷-úà àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬¤Ÿ−̈

:jázå©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑,'ּבאׁשּתֹו 'ׁשהטיח מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּכמֹו: לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם ב)על (שה"ש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מּגזרת: הּסלע", יט)"ּבחגוי ּומּגזרת:(ישעיה לחּגא" למצרים יהּודה אדמת קז)"והיתה ּכּׁשּכֹור",(תהלים וינּועּו "יחּגּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

סה)וכן: קצה (שם מּגזרת ארץ", pÓ‚„."קצוי ·LzÂ∑ להתרחק הֹוסיפה למּות ׁשּקרב עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכיון אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ«≈∆ƒ∆∆ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`i˙„B‡:ּדבר ּכמֹו . …ְְַ
ciÌÈÓ ˙ÓÁÂאֹו מעֹור להיֹותֹו ויּתכן ּכלי. . ¿≈««ƒְְְִִִֵֵָ

יתמהּו ורּבים .חמת מספח וכמֹוהּו ְְְְְֲִִֵֵַָָמעץ.
אּמֹו עם ּבן ׁשלח ּגם ּבנֹו, ּגרׁש אי ְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָמאברהם 
ׁשּיתמהּו מאּלה והּתמּה לּבֹו. נדבת ואּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָריקם
ואּלּו ה'. צּוהּו אׁשר ּככל עׂשה אברהם ְְְֲִִִֶַָָָָָָּכי
לא  ׂשרה, ּברצֹון ׁשּלא להגר ממֹון נֹותן ְְִֵֶָָָָָָָֹֹהיה

מֹות  אחרי ּבאחרֹונה והּנה הּׁשם. מצות ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשמר
יׁשמעאל: לבני מּתנֹות נתן ÓÁÂ˙ׁשרה ÌÁÏ ְְִִֵֵַַָָָָָ∆∆¿≈«

ÌÈÓלּה ואמר ׁשכמּה, על וׂשם  הּגר אל נתן . «ƒְְְִֶַַַָָָָָָָ
ּכסף  לּה ׁשּנתן ויּתכן ויׁשּלחה. ּבנ אּת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקחי
מה  ּומים לחם ונתן הּכתּוב. ּפרׁש ולא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוזהב
היה  ּבגרר ּכי ׁשבע, ּבאר עד לּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפיק
,הּדר ידעה ולא הלכה היא והּנה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹאברהם.

ואחר  הּמים , מחסרֹון חלה ּבנּה וה ּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוּתתע.
ּבּצמא  יֹוצא ׁשּנפׁשֹו וראתה ּבחיקּה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּלקחּתֹו

ְִִָהׁשליכתּו:
ehÌÈÁÈO‰ „Á‡ ˙Áz:האילנים . «««««ƒƒִִָָ
fh˙L˜ ÈÂÁËÓk ידּוע וטעמֹו יׁשב. ּבדד . ƒ¿«¬≈∆∆ְְַַַָָָָ

החץ: ְְֵַַַָּכהׁשלחת

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy

(â)Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬
:÷çöé äøN̈−̈¦§¨«

(ã)øLàk íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²
:íéýìû Búà äeö¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn f"h iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å):éì-÷çöé òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«
i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑ הרּבה ּבּיֹום, ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו עקרֹות הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

ּבעֹולם  היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו .ּתפּלֹות ְְְֲִִַָָָָָֹֹ

(æ)ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦
:åéð÷æì ïá¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑:ּכמֹו וחׁשיבּות, ׁשבח מא)לׁשֹון ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי הּוא (שם מה ראּו אּלה", ּברא "מי ƒƒ≈¿«¿»»ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּוא ּגדֹול (ּומי הּוא ועֹוׂשה )וכּמה מבטיח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטחתֹו, ׁשֹומר ,.ÏlÓ∑ ּגימטרּיא ּדּבר, אמר ולא הּכתּוב ׁשּנה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָƒ≈ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

לאברהם  מאה לסֹוף ּכלֹומר: ק', N¯‰.ׁשּלֹו ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑ הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ּבנים ּומהּו ְְְְֵֶַַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן הּׁשּוק'את מן .הביאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוקקקק מןמןמןמן הביאההביאההביאההביאה אסאסאסאסּוּוּוּופיפיפיפי אאאאּלּלּלּלאאאא ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ילדהילדהילדהילדה לאלאלאלא אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמרֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ז)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו כא, ׁשל (רש"י ּבנֹו ׁשּזה הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
היה  אברהם ׁשהרי ּתֹולדֹות), ּפרׁשת ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי מאבימל ׁשּנתעּברה לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאברהם,
וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ׁשהֹוליד ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו לא ׁשהׂשרֹות לֹומר, ויׁש מאה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבן

ׂשרה". נתעּברה מאבימל" אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ׁשּלא הּדֹור, ליצני ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹורק

(ç)íBéa ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½§−
:÷çöé-úà ìîbä¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ כ"ד עה)חדׁשלסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימלׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)íäøáàì äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬§©§¨−̈
:÷çöî§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו אלילים, עבֹודת לב)לׁשֹון ּכמה (שמות עריֹות, ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". "וּיקמּו ¿«≈ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לט)ּדתימא: ּדתימא:(לקמן ּכמה רציחה, לׁשֹון אחר: ּדבר ּבי". ב)"לצחק ב לפנינּו(שמואל ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."וגֹו' אבןאבןאבןאבן ְ

(é)àì ék dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑ יצחק עם מריב ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ּבןֿהאמה יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

כן: לקראֹו צּוה הּוא ּכי החליפֹו, ולא יצחק ׁשם על הּׁשם הֹוסיף ולא מּבנּה:h˜ÁˆÓלֹו. ּגדֹול היֹותֹו ּבעבּור ּבֹו וּתקּנא נער, ּכל מנהג ּכן ּכי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ¿«≈ְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָָָָ



נה `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy
וא  הירּׁשה, דתימא:על ּכמה חּצים, ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ּפי ונֹוטל ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

כו) אני"(משלי מׂשחק הלא ואמר וגֹו', זּקים הּיֹורה ÁˆÈŒÌÚ˜."ּכמתלהלּה ÈaŒÌÚ∑(ב"ר)אפּלּו ּבני, ׁשהּוא מּכיון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹƒ¿ƒƒƒ¿»ְֲִִִֵֶָ
אֹו ּכיצחק הגּון אינֹו עםֿיצחק",אם "עםּֿבני וחמר קל עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה אין ּבני, אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו .ׁשּׁשּתיהן ְֵֶֶ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥©̄©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«
i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר)לׁשּלחֹו לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . לתרּבּות ׁשּיצא ׁשּׁשמע עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåøòpä-ìò E ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòåék dì÷a òîL äøN E §©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®¦´

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות .)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה .למדנּו, ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîa§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ רעה לתרּבּות ׁשּיצא על ׂשֹונאֹו ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ׂשם ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ולא הּילד אף ∆∆¿≈««ƒְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿∆«∆∆ֶֶַַָ

רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה ׁשכמּה, ּברגליועל ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו Ú˙zÂ.(בראשית CÏzÂ∑ לג ּלּולי חזרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ«≈∆«≈«ְְִֵָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)אביהּבית אבןאבןאבןאבן ִֵָָ

(åè)ãçà úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬
:íçéOä©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר עזרא עזרא עזרא עזרא .הרּבה לפי אבןאבןאבןאבן «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
dì÷-úà àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬¤Ÿ−̈

:jázå©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑,'ּבאׁשּתֹו 'ׁשהטיח מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּכמֹו: לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם ב)על (שה"ש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מּגזרת: הּסלע", יט)"ּבחגוי ּומּגזרת:(ישעיה לחּגא" למצרים יהּודה אדמת קז)"והיתה ּכּׁשּכֹור",(תהלים וינּועּו "יחּגּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

סה)וכן: קצה (שם מּגזרת ארץ", pÓ‚„."קצוי ·LzÂ∑ להתרחק הֹוסיפה למּות ׁשּקרב עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכיון אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ«≈∆ƒ∆∆ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`i˙„B‡:ּדבר ּכמֹו . …ְְַ
ciÌÈÓ ˙ÓÁÂאֹו מעֹור להיֹותֹו ויּתכן ּכלי. . ¿≈««ƒְְְִִִֵֵָ

יתמהּו ורּבים .חמת מספח וכמֹוהּו ְְְְְֲִִֵֵַָָמעץ.
אּמֹו עם ּבן ׁשלח ּגם ּבנֹו, ּגרׁש אי ְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָמאברהם 
ׁשּיתמהּו מאּלה והּתמּה לּבֹו. נדבת ואּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָריקם
ואּלּו ה'. צּוהּו אׁשר ּככל עׂשה אברהם ְְְֲִִִֶַָָָָָָּכי
לא  ׂשרה, ּברצֹון ׁשּלא להגר ממֹון נֹותן ְְִֵֶָָָָָָָֹֹהיה

מֹות  אחרי ּבאחרֹונה והּנה הּׁשם. מצות ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשמר
יׁשמעאל: לבני מּתנֹות נתן ÓÁÂ˙ׁשרה ÌÁÏ ְְִִֵֵַַָָָָָ∆∆¿≈«

ÌÈÓלּה ואמר ׁשכמּה, על וׂשם  הּגר אל נתן . «ƒְְְִֶַַַָָָָָָָ
ּכסף  לּה ׁשּנתן ויּתכן ויׁשּלחה. ּבנ אּת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקחי
מה  ּומים לחם ונתן הּכתּוב. ּפרׁש ולא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוזהב
היה  ּבגרר ּכי ׁשבע, ּבאר עד לּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפיק
,הּדר ידעה ולא הלכה היא והּנה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹאברהם.

ואחר  הּמים , מחסרֹון חלה ּבנּה וה ּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוּתתע.
ּבּצמא  יֹוצא ׁשּנפׁשֹו וראתה ּבחיקּה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּלקחּתֹו

ְִִָהׁשליכתּו:
ehÌÈÁÈO‰ „Á‡ ˙Áz:האילנים . «««««ƒƒִִָָ
fh˙L˜ ÈÂÁËÓk ידּוע וטעמֹו יׁשב. ּבדד . ƒ¿«¬≈∆∆ְְַַַָָָָ

החץ: ְְֵַַַָּכהׁשלחת



xie`נו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ הּנה" :ל ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְְִִֵֶַָ

לפני"אר  רבה)צי עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ְְִֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)íénä øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)äfä øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
:íBiä ézìa ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦¦§¦¬©«

(æë)íäéðL eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−
:úéøa§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)úNák òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©§¨Æ
:äðcáì závä øLà älàä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)él-äéäz øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑"הּמּצבה "ועדה ּכמֹו: נקבה, ׁשל עדּות ‡˙a‰Œ‡¯.לׁשֹון Èz¯ÙÁ Èk∑ «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
א  חפרנּוה'. 'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו הּמים מריבים ויעלּו הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

אברהם  לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .לקראתֹו, אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶַַָָָָ

(àì)eòaLð íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−
:íäéðL§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézL ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ìû ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−¥¬
:íìBò¨«

i"yx£ÏL‡∑ּובֹו לאכסניא, 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
ּפרֹות  מיני ׁשּנאמר:ּכל ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו יא)', אּפדנּו"(דניאל אהלי B‚Â'."וּיּטע ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ ידי על ְְְֱֳֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»¿ְֵַ

למי  'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאֹותֹו
אכלּתם' העֹולם, והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, י)ׁשאכלּתם .(סוטה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ"י‡„‰:( »≈»»

‡¯Èלא  Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב  Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג  ‡aˆ ·Èˆe נ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגּנב: ‰ÌBÏּכמֹו Ì‚‰הּמלא לּה נראה ׁשּׁשם . ְַָ¬«¬ְְִֶַַָָָָ
הראׁשֹונה: ּבּפעם ְִִִַַַָָָּבתחּלה

bkÈÏ ¯˜Lz Ì‡:אח לֹו ואין הּקל מהּבנין . ƒƒ¿…ƒְְִֵֵַַַָָ

ÈcÎ:ּבני ּבן . ∆¿ƒְִֶ
hk‰p‰ ‰Ó:נקבֹות לׁשֹון .‰c·Ï עםה''א . «≈»ְְֵ¿«»»ִֵ

לבּדּה: ְְִַָוהיא

l‰„ÚÏ,ׁשבּועה מּלת ּכי ודע לעדּות. ּכמֹו . ¿≈»ְְְְִִֵַַָ
ׁשבּועה, הּׁשבע אֹו ּובמּלת ׁשבעה. ְְְִִִִַַָָָָָעּקרּה

ְֲֶָָאפרׁשנּה:

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy

(æé)íéýìû Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå| ©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨¨®©¦´§¦½

:íL-àeä øLàa øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬¨«
i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑,עליו אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה להתקּבלמּכאן קֹודמת L‡a¯.(ב"ר)והיא ∆«««ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ«¬∆

ÌLŒ‡e‰∑(טז נּדֹון,(ר"ה הּוא עכׁשו עֹוׂשה ׁשהּוא מעׂשים מלאכי לפי ׁשהיּו לפי לעׂשֹות. עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא »ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
והּוא  ּבאר? לֹו מעלה אּתה ּבּצמא, ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ׁשל 'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּׁשרת
וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל מעׂשיו 'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק הּוא, מה 'עכׁשו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמׁשיבם:

ׁשּנאמר: נבּוכדנאצר, ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן הּואֿׁשם". כא)"ּבאׁשר וגֹו'(ישעיה ּבערב "מּׂשא ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכ וגֹו'", מים התיּו צמא מּכם,לקראת 'ּבבּקׁשה לּׁשּבאים: אֹומרים יׂשראל היּו ערבּיים, אצל אֹותם מֹוליכין ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: עלינּו', וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו, ּבני אצל כה)הֹוליכּונּו ּדֹודים.(שם אּלא דדנים, ּתקרי אל ּדדנים", "ארחֹות ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, ּכסבּורים נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין לקראתם יֹוצאים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹואּלּו

ּומת  ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו .ּוכׁשּמכניסֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

(ë)äáø éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬
:úM÷©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים היה ∑˜M˙.יֹורה מדּגׁשת, הּׁשי"ן לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ׁשם על …∆«»ְִִֶֶֶ«»ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: הּוא העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר טז)יֹוׁשב וגֹו'(לעיל ּבּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .""ידֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, חּוטרא (שם)מּמקֹום 'זרק אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
קאי  אעּקריּה .לאוירא, ֲִִֵֵַָָָָ

ß oeygxn f"i iyiy mei ß

(áë)Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½
:äNò äzà-øLà ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ£¤©−̈Ÿ¤«

i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑ לזקּניו אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו .לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(âë)éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−
-íòå éãnò äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦

:da äzøb-øLà õøàä̈−̈¤£¤©¬§¨¨«

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

k˙M˜ רּבים.¯·‰ ּבבל אל הׁשמיעּו ּכמהּו . ּגם ְִִִֶֶַָָֹ«»∆… וׂשרה. ׂשרר ּכמֹו ׁשרׁשים ׁשני הם רּבה:ְְְְִִֵֵַַָָָָָואם מּגזרת ּורבב, הּתאר,˜M˙רּבה ׁשם . ְְִִַַַַָָ«»ֵַַֹ



נז `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ הּנה" :ל ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְְִִֵֶַָ

לפני"אר  רבה)צי עזרא עזרא עזרא עזרא .(בראשית אבןאבןאבןאבן ְְִֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)íénä øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)äfä øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
:íBiä ézìa ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦¦§¦¬©«

(æë)íäéðL eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−
:úéøa§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)úNák òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©§¨Æ
:äðcáì závä øLà älàä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)él-äéäz øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑"הּמּצבה "ועדה ּכמֹו: נקבה, ׁשל עדּות ‡˙a‰Œ‡¯.לׁשֹון Èz¯ÙÁ Èk∑ «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
א  חפרנּוה'. 'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו הּמים מריבים ויעלּו הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

אברהם  לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .לקראתֹו, אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶַַָָָָ

(àì)eòaLð íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−
:íäéðL§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézL ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ìû ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−¥¬
:íìBò¨«

i"yx£ÏL‡∑ּובֹו לאכסניא, 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
ּפרֹות  מיני ׁשּנאמר:ּכל ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו יא)', אּפדנּו"(דניאל אהלי B‚Â'."וּיּטע ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ ידי על ְְְֱֳֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»¿ְֵַ

למי  'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאֹותֹו
אכלּתם' העֹולם, והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, י)ׁשאכלּתם .(סוטה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ"י‡„‰:( »≈»»

‡¯Èלא  Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב  Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג  ‡aˆ ·Èˆe נ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגּנב: ‰ÌBÏּכמֹו Ì‚‰הּמלא לּה נראה ׁשּׁשם . ְַָ¬«¬ְְִֶַַָָָָ
הראׁשֹונה: ּבּפעם ְִִִַַַָָָּבתחּלה

bkÈÏ ¯˜Lz Ì‡:אח לֹו ואין הּקל מהּבנין . ƒƒ¿…ƒְְִֵֵַַַָָ

ÈcÎ:ּבני ּבן . ∆¿ƒְִֶ
hk‰p‰ ‰Ó:נקבֹות לׁשֹון .‰c·Ï עםה''א . «≈»ְְֵ¿«»»ִֵ

לבּדּה: ְְִַָוהיא

l‰„ÚÏ,ׁשבּועה מּלת ּכי ודע לעדּות. ּכמֹו . ¿≈»ְְְְִִֵַַָ
ׁשבּועה, הּׁשבע אֹו ּובמּלת ׁשבעה. ְְְִִִִַַָָָָָעּקרּה

ְֲֶָָאפרׁשנּה:



xie`נח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiå-úà záäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤
ìò äìòì íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ

éìà øîà øLà íéøää ãçà:E ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', הראׁשֹונֹות אין יאמרּו ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ 'ּבבּקׁשה לֹו: אמר «»ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מּמׁש' ּבהן היה פט)לא יחיד ∑‡˙EaŒ.(סנהדרין 'זה לֹו: אמר ."אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: אמר ֶַָָָָֹ∆ƒ¿ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לא  ולּמה יצחק". "את לֹו: אמר אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר "אׁשרֿאהבּת". לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלאּמֹו,
על  ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את עליו לחּבב ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, לערּבבֹו ׁשּלא מּתחּלה? לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּגּלה

ודּבּור  ּדּבּור ‰i¯n‰.ּכל ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, הּמֹורּיה".(ב ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את "לבנֹות : ְִִָ∆∆«…ƒ»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּקטרת, עבֹודת ׁשם על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה הֹוראה ׁשּמּׁשם ׁשם על ּפרׁשּו, לברכה, זכרֹונם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹורּבֹותינּו

ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו לׁשחטֹו,∑e‰ÏÚ‰Â.ׁשּיׁש הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ְְְְִֵֵֶָָ¿«¬≈ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, לעׂשֹותֹו להר להעלהּו ‰‰¯ÌÈ.אּלא „Á‡∑ מתהא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ««∆»ƒְֵַַָָ

לּצּדיקים (הּצּדיקים מׁשהא אחרים: וכן:)ספרים ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה ּכ ואחר יב), אׁשר (לעיל הארץ "אל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּביֹונה: וכן ג)אראּך", הּקריאה (יונה את אליה עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּוקרא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(â)éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³
Cìiå í÷iå äìò éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּׁשּורה ∑L·ÁiÂ.(פסחים את מקלקלת ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ּבעצמֹו .הּוא ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ÂÈ¯Ú ÈLŒ˙‡∑(ב"ר),ואליעזר האחד יׁשמעאל יצטר ׁשאם אנׁשים, ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ∆¿≈¿»»ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, ּכמֹו:∑Úw·ÈÂ.לנקביו וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב ּבּקּוע,(שמואל לׁשֹון הּירּדן", סינדר"א "וצלחּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ«¿««ְְְְְְְִֵַַַַַַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלע"ז  אבןאבןאבןאבן ְַַ

(ã)-úà àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤
:÷çøî íB÷nä©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ היה ואּלּו ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי מּיד, מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות ‡˙ÌB˜n‰Œ.לֹו ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן עזרא עזרא עזרא עזרא .ראה אבןאבןאבןאבן ְִִֵֶֶָָָָֹ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)øBîçä-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦©«£½
:íëéìà äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«

i"yx£‰kŒ„Ú∑:הּמקֹום לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו. אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכלֹומר «…ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
'"זרע יהיה ׁשניהם ∑eLÂ·‰."ּכה ׁשּיׁשּובּו עזרא עזרא עזרא עזרא .נתנּבא אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶַֹ¿»»ְְִֵֵֶֶַָ

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותם  והׁשקית  ּכמֹו לעֹולה  ׁשּתעלהּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָהראה
הּג אּלה והצרכּו האּלה.יין. לּפירּוׁשים אֹונים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻ

מצוה, הּׁשם ׁשּיצּוה אחר יּתכן לא יאמרּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכי
ׂשמּו לא והּנה תעׂשנה. לא ּכן אחר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּׁשּיאמר
ׁשנה. אחר ּבלוּים ׁשהחליפם הּבכֹורים לב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעל 
נּסה  והאלהים ּבתחּלה אֹומר ׁשהּכתּוב ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
נּסהּו והּׁשם הּטענֹות, ּכל סרּו אברהם, ְְְִֵֶַַַָָָָָָאת

וטעם ׂשכר: ׁשּיקּבל ÈzÚ„Èּכדי ‰zÚ Èk. ְְְֵֵֶַַַָָƒ«»»«¿ƒ
ּבּפסּוק  סֹודֹו אפרׁש ועֹוד אדעה. לא ואם ְְְֲִֵֵַָָָָֹּכמֹו
הּנסּתרֹות: יֹודע הּׁשם יעזרני אם ּבׁשם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָידעּתי

aÌÈ¯‰‰ „Á‡מפרׁש וכן הּבית. נבנה ׁשם . ««∆»ƒְְְִִֵַַָָָֹ
ואינּנּו הּמֹורּיה ּבהר הּבית את ׁשלמה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוּיבן

ארונה: ּגרן היה ּובֹו ּגבֹוּה. ְֲֶַַַָָָָֹהר
b‰ÏBÚ ÈˆÚ Úw·ÈÂ:החמֹור על וׂשמם . «¿««¬≈»ְֲַַָָ
cÈLÈÏM‰ ÌBia:ׁשבע מּבאר ׁשּיצא . ««¿ƒƒְִֵֶֶַָָ
d‰·eLÂ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ CÈ‡ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ. ≈¿ƒ≈»««¿»»¿»»

עצמֹותיו, להביא ּבדעּתֹו היה ּכי ענּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואחרים
וׁשּלא  ׁשּובֹו. עד יסּורּו ׁשּלא ּכדי ּדחם ְְְְֵֶֶַַָָָָָֹֹואברהם
ׁשהיה  אמרּו ז''ל ורּבֹותינּו ויברח. יצחק ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָירּגיׁש
ׁשנים. וׁשבע ׁשלׁשים ּבן נעקד ּכאׁשר ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹיצחק

זה  אין סברא ּומּדר נקּבל. קּבלה ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואם
ּגלּויה, יצחק צדקת ׁשּתהיה ראּוי ׁשהיה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָנכֹון.
עצמֹו ׁשּמסר אביו מּׂשכר ּכפּול ׂשכרֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָויהיה
יצחק. על מאּומה ּבּכתּוב ואין לׁשחיטה, ְְְְְִִִִֵַַָָָָּברצֹונֹו
לא  זה ּגם ׁשנים, חמׁש ּבן ׁשהיה אמרּו ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחרים 
אל  והּקרֹוב העֹולה. עצי ׁשּיּׂשא ּבעבּור ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָיּתכן
אביו  והכריחֹו ׁשנים. לי''ג קרֹוב ׁשהיה ְְְִִִִֶַַַָָָָָהּדעת
הּסֹוד  הסּתיר ׁשאביו והעד ּברצֹונֹו. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹועקדֹו
אּלּו ּכי הּׂשה, לֹו יראה אלהים ואמר ְְֱִִִִִֶֶֶַַָֹמּמּנּו,

ׁשּיברח: יּתכן העֹולה, אּתה לֹו ְִִֵֶַַַָָָָָאמר

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dItM iciÎlrW dkxaA zlrFYd©¤¤¦§¨¨¤©§¥§¦¨

עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: אלאלאלאל יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשםםםם לג)ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם (כא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
וׁשתּו, ׁשאכלּו לאחר ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאל

העֹולם והיה ׁשאמר למי ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר לברכֹו. סוף עמדּו י, (סוטה ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ואילך) א עמוד

ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה וׁשתּו,(בראשית ׁשאכלּו מה על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את לבר רצּו ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם א–ל ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּומּכיון

מרצֹונם  זה את להּגיד רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א–ל ּברּו" להּגיד אנׁשים להכריח אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולכאֹורה
ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן רק אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּטֹוב,

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
יתּבר אלקּותֹו את לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה הּבית ּבעל ׁש"יׁש להּכרה לה ּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּכל

וׁשב". עֹובר ּכל ְֵֶָָָ"ּבפה
ולכן  מאד, ּגדֹולה וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו להּכרה ּבאים הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹא

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם ְְְִִֵֵַַַָָאין
הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם ּוׁשבירה ּבּטּוׁש ּפעל ּדעל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע א.ולכן קסח, ג (חלק ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

כט) פרק ריש בתניא ּכבר הובא הּגיעּו ואז ליּה", מבּטׁשין כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ"אעא
זֹו". לבירה הּבית ּבעל ׁש"יׁש להּכרה עזרא עזרא עזרא עזרא מעצמם אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑,ׁשנה כ"ה עׂשה ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְִֶֶֶַָָָָֻ

לכן  קדם מצינּו ׁשּלא ממרא", ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ּבצאתֹו היה ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹוכאן
מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ׁשּנאמר: ,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה מקֹומֹותיו ׁשּבכל ׁשם, אּלא ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנתיּׁשב
וּיל" מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה אּלא עׂשה לא ּובמצרים מצרימה", אברם וּירד רעב... ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ"ויהי

ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם ּבחברֹון", אׁשר ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא עד אברהם"למּסעיו" מּׁשם "וּיּסע מּיד: סדֹום, פכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הרי  הּמלאכים, אצלֹו ּבאּו למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ּפלׁשּתים, לארץ ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּפני
מרּבים  היּו ואם לפרׁש, אּלא לסּתם, הּכתּוב ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", "ימים ּכתיב: וכאן ׁשנה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻכ"ה
וחזר  מּׁשם יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר יתרים אינם ּכרח ועל מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ׁשנים, ׁשּתי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָעליהם

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים יצחק ׁשל עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה עֹולםלחברֹון, ּבסדר ׁשנּויה (ב"ר)ּכ. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָ

ß oeygxn g"i ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו פט)יׁש מּכל (סנהדרין ואֹומר: מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו 'אחר «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אּלּו ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל אֹו אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻסעּדה
על  מתּפאר ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ויׁש מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהייתי
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי אמר אּלּו מיראני, אּתה אחד 'ּבאבר יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹיצחק

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ זּמּון ∑‰Èp.'זבח ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם היא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכ אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒְְֲֲֲִִִִִֶָָָָָ

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

blÏL‡:לאֹות וּיּטע ּגם אילן. . ≈∆ְִִַַַָ
`Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â ּכי אֹומר יׁש . ¿»¡…ƒƒ»∆«¿»»ִֵֵ

האל''ף. ּתחת והה''א ׁשי''ן, ּתחת ''ְִֵֵֶַַַַַַָָָהּסמ

ּכמׁשמעֹו. נּסה רק יכחיׁשם , הּפרׁשה ּכל ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָוטעם
הם  הּדעֹות ּכי אמרּו הּדעת ׁשּקּול ְְְִִֵֵֵַַַַַָואנׁשי

היֹותֹו. ּבטרם העתיד ּדעת האחת ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָׁשּתים.

נּסה. ּפירּוׁש וזה הּנמצא. הּיׁש ּדעת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּׁשנית
נּסה  ׁשּמּלת אמר והּגאֹון ידעּתי. עּתה ּכי ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָּגם
ידעּתי  מּלת ּגם אדם. לבני צדקתֹו ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָלהראֹות
ּבׁשעה  ּכי הּגאֹון זה ידע והלא הֹודעּתי. ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹּכטעם

ואחרים  נעריו. אפילּו ׁשם היּו לא ּבנֹו, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשעקד
ׁשּיעלהּו לעֹולה ׁשם והעלהּו ּפרּוׁש ּכי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָאמרּו
ואברהם  לעֹולה. לֹו ּתחׁשב וזאת ההר, ְְְְֵֵֶַָָָָָָֹאל
אֹותֹו, לׁשחט וימהר הּנבּואה, סֹוד ידע ְְְִֵַַַַָָֹֹלא
אמרּו ואחרים זאת. ּבּקׁשּתי לא לֹו אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹוהּׁשם



נט `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiå-úà záäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤
ìò äìòì íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ

éìà øîà øLà íéøää ãçà:E ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', הראׁשֹונֹות אין יאמרּו ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ 'ּבבּקׁשה לֹו: אמר «»ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מּמׁש' ּבהן היה פט)לא יחיד ∑‡˙EaŒ.(סנהדרין 'זה לֹו: אמר ."אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: אמר ֶַָָָָֹ∆ƒ¿ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לא  ולּמה יצחק". "את לֹו: אמר אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר "אׁשרֿאהבּת". לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלאּמֹו,
על  ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את עליו לחּבב ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, לערּבבֹו ׁשּלא מּתחּלה? לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּגּלה

ודּבּור  ּדּבּור ‰i¯n‰.ּכל ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, הּמֹורּיה".(ב ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את "לבנֹות : ְִִָ∆∆«…ƒ»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּקטרת, עבֹודת ׁשם על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה הֹוראה ׁשּמּׁשם ׁשם על ּפרׁשּו, לברכה, זכרֹונם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹורּבֹותינּו

ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו לׁשחטֹו,∑e‰ÏÚ‰Â.ׁשּיׁש הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ְְְְִֵֵֶָָ¿«¬≈ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, לעׂשֹותֹו להר להעלהּו ‰‰¯ÌÈ.אּלא „Á‡∑ מתהא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ««∆»ƒְֵַַָָ

לּצּדיקים (הּצּדיקים מׁשהא אחרים: וכן:)ספרים ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה ּכ ואחר יב), אׁשר (לעיל הארץ "אל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּביֹונה: וכן ג)אראּך", הּקריאה (יונה את אליה עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּוקרא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(â)éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³
Cìiå í÷iå äìò éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּׁשּורה ∑L·ÁiÂ.(פסחים את מקלקלת ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ּבעצמֹו .הּוא ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ÂÈ¯Ú ÈLŒ˙‡∑(ב"ר),ואליעזר האחד יׁשמעאל יצטר ׁשאם אנׁשים, ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ∆¿≈¿»»ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, ּכמֹו:∑Úw·ÈÂ.לנקביו וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב ּבּקּוע,(שמואל לׁשֹון הּירּדן", סינדר"א "וצלחּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ«¿««ְְְְְְְִֵַַַַַַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלע"ז  אבןאבןאבןאבן ְַַ

(ã)-úà àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤
:÷çøî íB÷nä©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ היה ואּלּו ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי מּיד, מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות ‡˙ÌB˜n‰Œ.לֹו ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן עזרא עזרא עזרא עזרא .ראה אבןאבןאבןאבן ְִִֵֶֶָָָָֹ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)øBîçä-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦©«£½
:íëéìà äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«

i"yx£‰kŒ„Ú∑:הּמקֹום לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו. אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכלֹומר «…ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
'"זרע יהיה ׁשניהם ∑eLÂ·‰."ּכה ׁשּיׁשּובּו עזרא עזרא עזרא עזרא .נתנּבא אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶַֹ¿»»ְְִֵֵֶֶַָ

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותם  והׁשקית  ּכמֹו לעֹולה  ׁשּתעלהּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָהראה
הּג אּלה והצרכּו האּלה.יין. לּפירּוׁשים אֹונים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻ

מצוה, הּׁשם ׁשּיצּוה אחר יּתכן לא יאמרּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכי
ׂשמּו לא והּנה תעׂשנה. לא ּכן אחר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּׁשּיאמר
ׁשנה. אחר ּבלוּים ׁשהחליפם הּבכֹורים לב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעל 
נּסה  והאלהים ּבתחּלה אֹומר ׁשהּכתּוב ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
נּסהּו והּׁשם הּטענֹות, ּכל סרּו אברהם, ְְְִֵֶַַַָָָָָָאת

וטעם ׂשכר: ׁשּיקּבל ÈzÚ„Èּכדי ‰zÚ Èk. ְְְֵֵֶַַַָָƒ«»»«¿ƒ
ּבּפסּוק  סֹודֹו אפרׁש ועֹוד אדעה. לא ואם ְְְֲִֵֵַָָָָֹּכמֹו
הּנסּתרֹות: יֹודע הּׁשם יעזרני אם ּבׁשם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָידעּתי

aÌÈ¯‰‰ „Á‡מפרׁש וכן הּבית. נבנה ׁשם . ««∆»ƒְְְִִֵַַָָָֹ
ואינּנּו הּמֹורּיה ּבהר הּבית את ׁשלמה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוּיבן

ארונה: ּגרן היה ּובֹו ּגבֹוּה. ְֲֶַַַָָָָֹהר
b‰ÏBÚ ÈˆÚ Úw·ÈÂ:החמֹור על וׂשמם . «¿««¬≈»ְֲַַָָ
cÈLÈÏM‰ ÌBia:ׁשבע מּבאר ׁשּיצא . ««¿ƒƒְִֵֶֶַָָ
d‰·eLÂ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ CÈ‡ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ. ≈¿ƒ≈»««¿»»¿»»

עצמֹותיו, להביא ּבדעּתֹו היה ּכי ענּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואחרים
וׁשּלא  ׁשּובֹו. עד יסּורּו ׁשּלא ּכדי ּדחם ְְְְֵֶֶַַָָָָָֹֹואברהם
ׁשהיה  אמרּו ז''ל ורּבֹותינּו ויברח. יצחק ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָירּגיׁש
ׁשנים. וׁשבע ׁשלׁשים ּבן נעקד ּכאׁשר ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹיצחק

זה  אין סברא ּומּדר נקּבל. קּבלה ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואם
ּגלּויה, יצחק צדקת ׁשּתהיה ראּוי ׁשהיה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָנכֹון.
עצמֹו ׁשּמסר אביו מּׂשכר ּכפּול ׂשכרֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָויהיה
יצחק. על מאּומה ּבּכתּוב ואין לׁשחיטה, ְְְְְִִִִֵַַָָָָּברצֹונֹו
לא  זה ּגם ׁשנים, חמׁש ּבן ׁשהיה אמרּו ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחרים 
אל  והּקרֹוב העֹולה. עצי ׁשּיּׂשא ּבעבּור ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָיּתכן
אביו  והכריחֹו ׁשנים. לי''ג קרֹוב ׁשהיה ְְְִִִִֶַַַָָָָָהּדעת
הּסֹוד  הסּתיר ׁשאביו והעד ּברצֹונֹו. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹועקדֹו
אּלּו ּכי הּׂשה, לֹו יראה אלהים ואמר ְְֱִִִִִֶֶֶַַָֹמּמּנּו,

ׁשּיברח: יּתכן העֹולה, אּתה לֹו ְִִֵֶַַַָָָָָאמר
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אאאאּתּתּתּתה ה ה ה  אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּכּכּכּכיייי־־־־יראיראיראירא ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי עעעעּתּתּתּתהההה |||| ּכּכּכּכיייי מאמאמאמאּוּוּוּומהמהמהמה ללללֹוֹוֹוֹו ואלואלואלואל־־־־ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂש אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנערערערער ידידידיד אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ִִִִַַַַָָָָֹֹ
מאּומה, לֹו ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאל

מּום. ּבֹו ּתעׂש ַַַאל
וחזרּת זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול ׂשיחתי, את לפני אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּכי
אׁשּנה, לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את נא קח ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹואמרּת

אחּתיה אסקּתיה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא - קח ל רש"י)ּכׁשאמרּתי  ובפירוש יב. (כב, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
לפני־זה  ולא הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ּתמּה מּדּוע הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכאֹורה

?"ּבנ את נא "קח ּכׁשּנצטּוה ְְְִִֵֶֶֶַַָָּתכף
להּלן רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר חס־וׁשלֹום להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר פרשת ויׁש (סֹוף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

העלהּושמות) לֹו אמרּתי ואחר־ּכ זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי. על "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאמר
הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה אּלא מּדֹותי"), אחר הרהר ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלעֹולה

ׁשלם  אינֹו לּבֹו ׁשּמא אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלאחרי
לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום זֹו. מצוה לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה נתקּבלה עּמֹו לא – אברהם חׁשב - ולכן זה, צּוּוי ם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבמקצתֹו; רק הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו הֹודה ּבזה ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבּקׁשתֹו
לגרע  לא – היתה חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני "אפרׁש - לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקא־דעּת לׁשלל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּוכדי
ביצחק  "ּכי ההבטחה לבין נא", ּד"קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ על־ידי־זה ּכי ,"ּבנ את נא ּד"קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּצּוּוי
ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה את זה הּסֹותרים - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד אברהם הבין לא ּדבתחּלה זרע". ל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיּקרא
ׁשני  ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם לׁשחט, לא ׁשּנצטּוה עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר מּבלי הּצּוּוי קּים וגֹו', נא" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"קח

הּמזּבח). על (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית על־ידי – ׁשניהם ּולקּים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּכתּובים
מּמּנּו נמנע ולא חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ּכלֹומר, גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
הּצּוּויים). ׁשני ּבין הּסתירה ּגם ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּים

(âé)æçàð øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬
äìòì eäìòiå ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈

:Bða úçz©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ ימי מּׁשׁשת לכ היה ראהּו∑‡Á¯.ּבראׁשית מּוכן ,"יד ּתׁשלח "אל :הּמלא לֹו ׁשאמר אחרי ¿ƒ≈«ƒְְְִִֵֵֵֶָָָָ««ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז ּבתר ּכׁשהּוא עינֹוהי ואחר (אּליןית והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אברהם  ׁשל ּומערּבבֹו∑ÂÈ¯˜a.אילן ∑C·qa.)טענֹותיו סֹובכֹו והּׂשטן אברהם, אצל רץ Ba.ּבאילנֹות ׁשהיה ˙Áz∑ ְֲֶַַָָָ«¿«ִָ¿«¿»ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ««¿
מתּפּלל  היה מּמּנּו ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ׁשּכתּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמאחר
ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻואֹומר:

ּדׁשן' ונעׂשה נקטר עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶֶֶַָ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|øLà äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«

i"yx£‰‡¯È הּזה ∑‰' הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָ
קרּבנֹות  ּכאן ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו ‰ÌBi.להׁשרֹות ¯Ó‡È ¯L‡∑הּקדֹוׁש יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ׁשּיאמרּו ְְְְְְִִַַָָָָ¬∆≈»≈«ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לעּמֹו הּוא, ּברּו.ÌBi‰∑ הּקֹוראים הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה" הּיֹום "עד ּכמֹו: העתידין, הּימים ְַָ«ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ליׂשראל  לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: הזה, המקרא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאת

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

biÊÁ‡ ¯Á‡ּבּסב ׁשּנאחז אחר ּבקרניו . ««∆¡«ְְְֱֶֶַַַַַַָ
מּלת  ּתחסר אז קמּוץ נאחז חי''ת הּוא ְְֱִִֶֶַַָָָואם

ּכמֹוהּו. ורּבים נאחז. היֹותֹו אחר טעמֹו וכן ְְְֱֱִֵֶַַַַַָָָהיה.
אברהם  וּיּׂשא עם ּדבק אחר ּכי מפרׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָויׁש

ּכן  אחר אחרי היה ּכן, היה ואּלּו עיניו. ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאת
הּתֹורה: ּבכל הּלׁשֹון ּכמׁשּפט זאת. אחרי ְְְֲִֵַַַַָָָֹאֹו

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(å)çwiå Bða ÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑:דתימא ּכמה הּבׂשר, את ׁשאֹוכלת ׁשם על לב)סּכין, ּבׂשר (דברים וׁשּמכׁשרת ּבׂשר", ּתאכל "וחרּבי ««¬∆∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׂשכרּה מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ּדבר ÂcÁÈ.לאכילה. Ì‰ÈL eÎÏiÂ∑,אברהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿¿≈∆«¿»ְַָָ

ּבּדבר  מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע .ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤¦¤´¦
:äìòì äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−§Ÿ¨«

(ç)éða äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈§¦®
:åcçé íäéðL eëìiå©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑ ׁשהּוא יצחק ׁשהבין ּפי על ואף ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם הּׂשה, לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר ƒ¿∆«∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשוה  ּבלב יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(è)íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
÷çöé-úà ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´

:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«
i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד קרסּליהם (שבת ׁשהיּו "עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד והרגלים הּידים מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

נּכר  היה ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום .לבנים, ְְִִִֶָָָָָָ

(é)ì úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiåèçL ©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ
:Bða-úà¤§«

(àé)íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå| ©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´
:éðpä øîàiå íäøáà©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא חּבה עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)äîeàî Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−§®¨
ék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòða-úà zëNç àìå äzà íE ¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬

:épnî Eãéçé-úà¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑:לֹו אמר ּדם', מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מּום  ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו ÈzÚ„È."אלּֿתעׂש ‰zÚ Èk∑אפרׁש' אברהם: לֹו אמר אּבא: רּבי את אמר לפני ְַַַַַַָƒ«»»«¿ƒְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."אתּֿבנ "קחֿנא ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי לי: אמרּת אתמל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׂשיחתי:
ּכׁשאמרּתי  אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל '"לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר אלֿהּנער"'. יד ּתׁשלח ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אל

אחתיּה'ל אּסקּתיּה "העלהּו", אּלא 'ׁשחטהּו', ל אמרּתי 'לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא ÈzÚ„È.'קח', ‰zÚ Èk∑ ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹƒ«»»«¿ƒ
"ּכי  ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .אצל חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי יׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמעּתה,

אּתה  אלהים ."ירא ְֱִֵַָֹ

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`iÌ‰¯·‡ Ì‰¯·‡:ּבחּפזֹון ּכמֹו ּפעמים . «¿»»«¿»»ְְֲִִַַָ



סי `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 76 cenr ,dl wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

zEnlWA dcwrd zevn mEIw¦¦§©¨£¥¨¦§¥

אאאאּתּתּתּתה ה ה ה  אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּכּכּכּכיייי־־־־יראיראיראירא ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי עעעעּתּתּתּתהההה |||| ּכּכּכּכיייי מאמאמאמאּוּוּוּומהמהמהמה ללללֹוֹוֹוֹו ואלואלואלואל־־־־ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂש אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנערערערער ידידידיד אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ִִִִַַַַָָָָֹֹ
מאּומה, לֹו ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאל

מּום. ּבֹו ּתעׂש ַַַאל
וחזרּת זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול ׂשיחתי, את לפני אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּכי
אׁשּנה, לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את נא קח ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹואמרּת

אחּתיה אסקּתיה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא - קח ל רש"י)ּכׁשאמרּתי  ובפירוש יב. (כב, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
לפני־זה  ולא הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ּתמּה מּדּוע הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכאֹורה

?"ּבנ את נא "קח ּכׁשּנצטּוה ְְְִִֵֶֶֶַַָָּתכף
להּלן רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר חס־וׁשלֹום להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר פרשת ויׁש (סֹוף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

העלהּושמות) לֹו אמרּתי ואחר־ּכ זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי. על "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאמר
הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה אּלא מּדֹותי"), אחר הרהר ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלעֹולה

ׁשלם  אינֹו לּבֹו ׁשּמא אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלאחרי
לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום זֹו. מצוה לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה נתקּבלה עּמֹו לא – אברהם חׁשב - ולכן זה, צּוּוי ם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבמקצתֹו; רק הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו הֹודה ּבזה ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבּקׁשתֹו
לגרע  לא – היתה חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני "אפרׁש - לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקא־דעּת לׁשלל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּוכדי
ביצחק  "ּכי ההבטחה לבין נא", ּד"קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ על־ידי־זה ּכי ,"ּבנ את נא ּד"קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּצּוּוי
ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה את זה הּסֹותרים - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד אברהם הבין לא ּדבתחּלה זרע". ל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיּקרא
ׁשני  ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם לׁשחט, לא ׁשּנצטּוה עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר מּבלי הּצּוּוי קּים וגֹו', נא" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"קח

הּמזּבח). על (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית על־ידי – ׁשניהם ּולקּים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּכתּובים
מּמּנּו נמנע ולא חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ּכלֹומר, גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
הּצּוּויים). ׁשני ּבין הּסתירה ּגם ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּים

(âé)æçàð øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬
äìòì eäìòiå ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈

:Bða úçz©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ ימי מּׁשׁשת לכ היה ראהּו∑‡Á¯.ּבראׁשית מּוכן ,"יד ּתׁשלח "אל :הּמלא לֹו ׁשאמר אחרי ¿ƒ≈«ƒְְְִִֵֵֵֶָָָָ««ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז ּבתר ּכׁשהּוא עינֹוהי ואחר (אּליןית והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אברהם  ׁשל ּומערּבבֹו∑ÂÈ¯˜a.אילן ∑C·qa.)טענֹותיו סֹובכֹו והּׂשטן אברהם, אצל רץ Ba.ּבאילנֹות ׁשהיה ˙Áz∑ ְֲֶַַָָָ«¿«ִָ¿«¿»ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ««¿
מתּפּלל  היה מּמּנּו ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ׁשּכתּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמאחר
ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻואֹומר:

ּדׁשן' ונעׂשה נקטר עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶֶֶַָ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|øLà äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«

i"yx£‰‡¯È הּזה ∑‰' הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָ
קרּבנֹות  ּכאן ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו ‰ÌBi.להׁשרֹות ¯Ó‡È ¯L‡∑הּקדֹוׁש יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ׁשּיאמרּו ְְְְְְִִַַָָָָ¬∆≈»≈«ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לעּמֹו הּוא, ּברּו.ÌBi‰∑ הּקֹוראים הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה" הּיֹום "עד ּכמֹו: העתידין, הּימים ְַָ«ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ליׂשראל  לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: הזה, המקרא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאת

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

biÊÁ‡ ¯Á‡ּבּסב ׁשּנאחז אחר ּבקרניו . ««∆¡«ְְְֱֶֶַַַַַַָ
מּלת  ּתחסר אז קמּוץ נאחז חי''ת הּוא ְְֱִִֶֶַַָָָואם

ּכמֹוהּו. ורּבים נאחז. היֹותֹו אחר טעמֹו וכן ְְְֱֱִֵֶַַַַַָָָהיה.
אברהם  וּיּׂשא עם ּדבק אחר ּכי מפרׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָויׁש

ּכן  אחר אחרי היה ּכן, היה ואּלּו עיניו. ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאת
הּתֹורה: ּבכל הּלׁשֹון ּכמׁשּפט זאת. אחרי ְְְֲִֵַַַַָָָֹאֹו

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(å)çwiå Bða ÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑:דתימא ּכמה הּבׂשר, את ׁשאֹוכלת ׁשם על לב)סּכין, ּבׂשר (דברים וׁשּמכׁשרת ּבׂשר", ּתאכל "וחרּבי ««¬∆∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׂשכרּה מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ּדבר ÂcÁÈ.לאכילה. Ì‰ÈL eÎÏiÂ∑,אברהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿¿≈∆«¿»ְַָָ

ּבּדבר  מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע .ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤¦¤´¦
:äìòì äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−§Ÿ¨«

(ç)éða äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈§¦®
:åcçé íäéðL eëìiå©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑ ׁשהּוא יצחק ׁשהבין ּפי על ואף ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם הּׂשה, לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר ƒ¿∆«∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשוה  ּבלב יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(è)íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
÷çöé-úà ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´

:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«
i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד קרסּליהם (שבת ׁשהיּו "עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד והרגלים הּידים מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

נּכר  היה ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום .לבנים, ְְִִִֶָָָָָָ

(é)ì úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiåèçL ©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ
:Bða-úà¤§«

(àé)íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå| ©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´
:éðpä øîàiå íäøáà©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא חּבה עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)äîeàî Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−§®¨
ék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòða-úà zëNç àìå äzà íE ¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬

:épnî Eãéçé-úà¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑:לֹו אמר ּדם', מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מּום  ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו ÈzÚ„È."אלּֿתעׂש ‰zÚ Èk∑אפרׁש' אברהם: לֹו אמר אּבא: רּבי את אמר לפני ְַַַַַַָƒ«»»«¿ƒְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."אתּֿבנ "קחֿנא ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי לי: אמרּת אתמל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׂשיחתי:
ּכׁשאמרּתי  אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל '"לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר אלֿהּנער"'. יד ּתׁשלח ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אל

אחתיּה'ל אּסקּתיּה "העלהּו", אּלא 'ׁשחטהּו', ל אמרּתי 'לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא ÈzÚ„È.'קח', ‰zÚ Èk∑ ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹƒ«»»«¿ƒ
"ּכי  ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .אצל חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי יׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמעּתה,

אּתה  אלהים ."ירא ְֱִֵַָֹ

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`iÌ‰¯·‡ Ì‰¯·‡:ּבחּפזֹון ּכמֹו ּפעמים . «¿»»«¿»»ְְֲִִַַָ



xie`סב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו, לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

âñ÷ 'îòá ñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì àøéå úùøôì äøèôä

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
ה  מן ּולהּצילם ׁשנה צבּור ּבכל יצחק ׁשל אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה הּיֹום ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

לכּפרה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ועֹומד אבןאבןאבןאבן ְְֵַָָ

(åè):íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
øòL úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−©¬©

:åéáéà«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯a∑ לּבן ואחת לאב ‡¯a‰.אחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב עזרא עזרא עזרא עזרא .אחת אבןאבןאבןאבן »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)zòîL øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨
:éì÷a עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ¦«

(èé)øàa-ìà åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈¤§¥´
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL̈®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑ יצא יצחק ׁשל עקדתֹו לפני ׁשנים. י"ב יֹוׁשב היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונים, חברֹון מּׁשל מרּבים רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּבאר

למעלה  ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו עזרא עזרא עזרא עזרא .והם אבןאבןאבןאבן ְְְְְֵֵֶַַָָָ

(ë)äpä øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®ŸÂ¦¥Â
àåä-íâ äkìî äãìééçà øBçðì íéða:E ¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ ׁשחּוט ּבני היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה הּמֹורּיה, מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנֹולדה  הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכבר,

עקדה  ידי על ׁשהיּו ּדברים הרהּורי האּלה", הּדברים "אחרי וזהּו זּוגֹו, ּבת הׁשותה ∑Â‰ŒÌb‡.רבקה היא אף ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ«ƒְְִִַָ
הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' מּיעקב: ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם אברהם למׁשּפחֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשּפחֹותיה

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני ח ' אּלּו, .אף ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a ycw zexb`)

ּפּפּפּפלגלגלגלגׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבניניניני וארוארוארוארּבּבּבּבעהעהעהעה ּגּגּגּגבירבירבירבירֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו,,,, כ)אףאףאףאף כב, הּדֹו(רש"י ּבסדר מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא "מעכה" זה רֹות).לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשאינֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ּבת ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים וכן מפרמפרמפרמפרׁשׁשׁשׁשאבל ּברׁש"י, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ ְְִֵַָָָָֹֹ
איׁש ׁשם ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו טז)מּפני כג, מג. יא, ,(דה"א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשוים" ולנקבה לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו וּיׁשלח)ו"יׁש ּפרׁשת סֹוף עזרא עזרא עזרא עזרא עזרא .(אּבן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(àë):íøà éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬£¨«

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mrhe ci‰‡¯È '‰ ¯‰a:הּדברים ּבאּלה . §©©¿«≈»∆ְְִֵֶַָ
fhÈzÚaL Èa הּגדֹולה הּׁשבּועה היא זֹו . ƒƒ¿«¿ƒְְִַַָָ

לעד: הּמעׂשה ÔÚÈהעֹומדת זה ענה. מּטעם  . ֶֶַָָ««ֲִֶֶַַַַָָ
ויעיד: ְֲִֶַָיענה

fiÂÈ·ÈB‡ ¯ÚL:ׁשערים ּבעלֹות מדינֹות . ««¿»ְְֲִִַָ
gi·˜Ú:ּבאחרית ׂשכר . ≈∆ְֲִַָָ
hiÌ‰¯·‡ ·LiÂ הּוא ּכי יצחק הזּכיר ולא . «≈∆«¿»»ְְְִִִִָֹ

ּכ ואחר ועזבֹו ׁשּׁשחטֹו והאֹומר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָּברׁשּותֹו.

הּכתּוב: הפ אמר ֵֶַַָָָָחיה,
k‰kÏÓ ‰„ÏÈ:רבקה יחס להזּכיר . »¿»ƒ¿»ְְְִִַַַָ

‡¯ÈÂ ˙˘¯Ù ˙ÏÒÁ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zay(iyiy meil)

.eay zexizqd
:`xnbd zxxanéàîe[el`e-]åéøácilyn xtq lyúà äæ íéøúBñ ©§¨¨§¦¤¤

.äæ:`xnbd zx`anáéúk(c ek my)'Bzìeàk ìéñk ïòz ìà'l` - ¤§¦©©©§¦§¦©§
.ezehy ixac lr liqkl aiyzáéúëeeixg`ly weqtaìéñë äðò' §¦£¥§¦

.'Bzìeàk§¦©§
:dxizqd z` zayiin `xnbdàä ,àéL÷ àì,eaiydl xn`py dn - Ÿ©§¨¨

`ed,äøBú éøáãamikqn jpdy enk xacd d`xi el aiyz `l m`y §¦§¥¨
.zafekd ezrclàäixacyk `ed ,eaiydl oi`y xn`py dn - ¨

md ezehyàîìòc éléîaaix ixaca jnr `ay ,mlerd ixaca - §¦¥§¨§¨
ixdy ,ezenk dz` s`y exn`i eaix ixac lr el aiyz m`y ,dvne

.mdipia hhewzdl minkg ly mkxc oi`
ilina zehy ixac lr aiydl oi`y jkl `nbec d`ian `xnbd

:`nlrcéaøc dén÷ì àúàc àeääc àä ékeze`a ,dyrn eze`k - ¦¨§©©£¨§©¥§©¦
,iax iptl `ay mc`déì øîà,iaxl el xn` -,ézLà EzLàdzpfy ¨©¥¦§§¦§¦

,inréðáe,éða E.df dyrnn eclepydéì øîà`ny ,iax el xn` - ¨¤¨©¨©¥
ðBöø,ïéé ìL ñBk äzLzL E,oii qek iax el ozpeò÷ôe ,äúL.zne - §§¤¦§¤¤©¦¨¨¨©

.ezzinl mxb wxe ,ezehy ixac lr iax edpr `ly ixd
:dnec dyrn d`ian `xnbdøîà ,àéiç éaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¦¦¨¨©

,ézLà Enà déì,inr dzpfydéì øîà .éða äzàå,`iig iaxðBöøE ¥¦§¦§¦§©¨§¦¨©¥§§
,ïéé ìL ñBk äzLzL,oii qek `iig iax el ozpe.ò÷ôe ,äúL ¤¦§¤¤©¦¨¨¨©

,àéiç éaø øîà,iax mr didy dyrn eze` lrdéúBìö déì àéðäà ¨©©¦¦¨©©§¨¥§¥
ì àìc ,éaøìéøéæîî éða dééåeL`ly ,iax ly ezlitz el dlired - §©¦§Ÿ§©§¥§¥©§¥¥

,mixfnn zwfga eipa z` cinrdl ,mc` eze` ly frld lawzpéaøc§©¦
øîà élöî äåä éksiqen did ygld zlitz miiqn didy xg`l - ¦£¨§©¥¨©

,ef dywaéðôlî ïBöø éäé'íéðô éfòî íBiä éðìévzL ,eðéäìà 'ä E §¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤©¦¥¦©¥©¥¨¦
,ize` ewifi `ly'íéðt úefòîe,zexfnn my ilr `vi `ly - ¥©¨¦
mipt fr xfnndy.

liqkl aiydl yi dxez ixacay ,lirl exn`y dn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .ezle`kàéä éàî äøBú éøáãajkl `nbecd dn - §¦§¥¨©¦

:`xnbd zx`an .eaiydl yi dxez ixac lr zeyth ixac xacndy
áéúéc àä ékayiy dyrndk -Léøc à÷å ìàéìîb ïaødide - ¦¨§¨¦©¨©§¦¥§¨¨¦

,yxecäMà äãéúò,giynd zeniløîàpL ,íBé ìëa ãìzLdinxi) £¦¨¦¨¤¥¥§¨¤¤¡©
(f `l,'åcçé úãìéå äøä',mei eze`a zcleie dxd didzy rnyn ¨¨§Ÿ¤¤©§¨

enk xacd d`xie ,xg` clea `id zxaern xak ,clzy meiay epiide
.zg`k dclie dzxdyãéîìz BúBà åéìò âìâéìe,øîàxn`p `ld ¦§¥¨¨©§¦¨©

(h ` zldw)'LîMä úçz Lãç ìk ïéà'ji`e ,meid dfa `veik oi`e ¥¨¨¨©©©¨¤
.`eal cizrl jk didiy xyt`Bì øîà,cinlzl l`ilnb oaxàa ¨©Ÿ

déì éåçà ÷ôð ,äfä íìBòa ïúîâec Eàøàåel d`xde `vi - §©§£§¨¨¨¨©¤§©©§¥¥
,úìBâðøzgxhy ixd .dy`a mb didi jke ,mivia mei lka zcleiy ©§§¤

.mpekn lr dxez ixac cinrdl ick ,ezle`k ezeprl l`ilnb oax
:dnec dyrn d`ian `xnbdáéúé eúåayi aeye -,ìàéìîb ïaø §¨¦©¨©§¦¥

úBðìéà íéãéúò ,Léøc÷å,giynd zenilìëa úBøét ïéàéöBnL §¨¨¦£¦¦¦¨¤¦¦¥§¨
øîàpL ,íBé(bk fi l`wfgi)ðò àNðå','éøô äNòå ó,yexcl yieðò äîó ¤¤¡©§¨¨¨¨§¨¨¤¦¨¨¨

ievníBé ìëa,urd lréøt óàievn `di,íBé ìëaxg` cine §¨©§¦§¨
.miycg zexit egnvi zexitd zhiwl,ãéîìz BúBà åéìò âìâéì¦§¥¨¨©§¦

áéúëäå ,øîàBì øîà .'LîMä úçz Lãç ìk ïéà',l`ilnb oax ¨©§¨§¦¥¨¨¨©©©¨¤¨©
óìö déì éåçà ÷ôð ,äfä íìBòa íúîâec Eàøàå àaur oin - Ÿ§©§£§¨¨¨¨©¤§©©§¥¥§¨

oiqixtw ,zepeia` ,mini dyly jez zexit ipin dyly `ivend
lcb cin mdn cg` mihwelyk `l` ,cgi mignev mpi`e ,oialele
xg` cin zexit `iven oli` `diy ycg xac df oi`y ixd ,xg`d

.dhiwld
:sqep dyrn d`ian `xnbd,Léøc à÷å ,ìàéìîb ïaø áéúé eúå§¨¦©¨©§¦¥§¨¨¦

÷ñeìb àéöBzL ìàøNé õøà äãéúòúBà,milebr miphw mingl - £¦¨¤¤¦§¨¥¤¦§§¨
úìéî éìëe,iwp xnvn miieyrd micba -øîàpLlltzdy xenfna §¥¥¨¤¤¡©

oldlc weqtd yxcp l`ilnb oax zyxc it lre ,epa dnly lr cec
,giynd zeni lr'õøàa øa úqô éäé'(fh ar mildz)'zqt' miyxece , §¦¦©©¨¨¤

miphw mingl epiide ,d`eaz `id 'xa'e ,cid sk `idy ,'ci qt' oeyln
'xa'e ,miqt zpezk oeyln 'zqt' miyxec cere .cid skk miagxd
mgld ,el` mixac ipye ,iwp xnvn micba xnelk ,zeiwp oeyln

.ux`a mipkene mixenb eidi ,cbade,øîàå ,ãéîìz BúBà åéìò âìâéì¦§¥¨¨©§¦§¨©
xn`p `lde,'LîMä úçz Lãç ìk ïéà'.meid dfa `veik oi`eøîà ¥¨¨¨©©©¨¤¨©

déì,l`ilnb oaxdéì éåçà ÷ôð ,äfä íìBòa ïúîâec Eàøàå àa ¥Ÿ§©§£§¨¨¨¨©¤§©©§¥¥
,úBiøèôe ïéäéîkmde ,mixenb mdyk mi`veie dlil oa mignevy §¥¦¦§¦

.ze`wqelbk milebre miagxúìéî éìkàåxnvd icba znbecle - §©§¥¥¨
el d`xdàøB÷ øa àøáðsprdyk ,lwcd spr aiaq lcbd aiq - ©§¨©¨

icbal oeinc df ixde ,cbak ether aiqde ,ezlicb zligza jx oiicr
.`al cizrl egnviy xnv

ïúååðò íãà àäé íìBòì ,ïðaø eðz,zeixal gepe olaq -ìàå ,ìläk ¨©¨¨§¨§¥¨¨©§§¨§¦¥§©
.éànLk ïãt÷ àäé§¥©§¨§©©

:jkl `nbeck miyrn dnk d`ian `ziixadíãà éða éðLa äNòî©£¤¦§¥§¥¨¨

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



סג `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו, לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

âñ÷ 'îòá ñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì àøéå úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zay(iyiy meil)

.eay zexizqd
:`xnbd zxxanéàîe[el`e-]åéøácilyn xtq lyúà äæ íéøúBñ ©§¨¨§¦¤¤

.äæ:`xnbd zx`anáéúk(c ek my)'Bzìeàk ìéñk ïòz ìà'l` - ¤§¦©©©§¦§¦©§
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ט"ס 1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
שנה  מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰ גדול הדוחק "מובן :
דתרווייהו  לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל
ל"הנדכאים  - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו:

שבאה"ק". כו' להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ל'3.ע"ד ע"ד
ט. ד, ב' מלכים - ב.4.הכתוב כח, ברכות - חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' ע"ד

.8) שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות "וברמב"ם :(
שבק"'. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב ל'

לשבוע פרשת וירא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ב מרחשון
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו מרחשון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג מרחשון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד מרחשון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח מרחשון
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 
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ט"ס 1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
שנה  מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰ גדול הדוחק "מובן :
דתרווייהו  לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל
ל"הנדכאים  - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו:

שבאה"ק". כו' להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ל'3.ע"ד ע"ד
ט. ד, ב' מלכים - ב.4.הכתוב כח, ברכות - חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' ע"ד

.8) שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות "וברמב"ם :(
שבק"'. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב ל'
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(הערת ˘ËÈÏ"‡שבהמשכו" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î.(הגליון בשולי 8 הערה 138 ע' חכ"ב שיחות כא.25.בלקוטי כא, משלי
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,úîàa BúeøM÷úä úðéça éôk ãçàå,wicvl -,Búáäàå- §¤¨§¦§¦©¦§©§¤¡¤§©£¨
,wicvl,äøBähä úîà úáäà,dxedh zizin` dad` -áøwî ©£©¡¤©§¨¦¤¤

,÷îò áìå Léàl` ezexywzd zcn itk ixd ,jkl m`zda - ¦§¥¨Ÿ
el xi`yn ,wicvl ezad` ly xdehde zn`d zcn itke wicvd

,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra ezrtyde egexn wicvdék¦
'eëå íéðtä íénk",""mc`l mc`d al -14dad` el yiyk , ©©¦©¨¦§

,eil` wicvdn dad` xveie swzyn df ixd ,wicvlçeøågex - §©
,wicvl el yiy dad`déúéàd`ian -çeø,wicvd l` -éLîàåC ¨§¦©§©§¦

dkiynne -çeø15,`idy - ©
,daxda ddeabBçeøåly - §

,wicvdeðaø÷a úãîBò¤¤§¦§¥
,Lnîwicvd ly egex - ©¨

drityne zcnerzeinipta
,eixyewn - epaBúBàøa ék¦¦§

åéãìémi`xwp micinlz - §¨¨
"mipa"16,åéãé äNòî©£¥¨¨

BîL eLéc÷é Baø÷a§¦§©§¦§
ìcbúé øLà ,Cøaúé¦§¨¥£¤¦§©¥
Cøãa Cìð øLàk ,Lc÷úéå§¦§©¥©£¤¥¥§¤¤
,åéëøcî eðøBä øLà äøLé§¨¨£¤¨¦§¨¨
çöð åéúBçøBàa äëìðå§¥§¨§§¨¤©

.ãòå äìñ,oiivn iaxd - ¤¨¨¤
epxed"l xywaeikxcn

dklpe"eizegxe`aoiirl ,
(` ,ehx) 'a wlg xdefa
"jxc" oiay lcada xdefd oc my ,(miyecw t"q) 'b wlg xdefae

y dlelq jxc epiid "jxc"y ,"gxe`"lxakmleky wicvd llq
mixvepd miaizpe zeycg mikxc epiid "gxe`"e ,da zkll mileki
ihewl"a oiirl - oke ,cg` lk ly ezcear ote` itl min`zen ,zrk
wicvd iig oipra xacn owfd epaxy dne .(a ,ai) mixiyd xiy "dxez

mipipr dylyadl`itk) iptn `ed - `wec ,dad`e d`xi ,dpen` ,
('` oniq "ycewd zxb`"a `ian `edyzewifgnd "zerexf"d ody

.'d zceara xwirde ceqid ody ixd ,sebd lk z`

LBãwä øäfa áeúkL äæå17eälëa çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥¦§©©§ª§
,éäBiçaî øéúé ïéîìòxzei zenlerd lka `vnp xhtpy wicv - ¨§¦¨¦¦§©¦

`ed my ,mipeilr zenlera wx xacd oekp ,dxe`kly ,eiiga xy`n
oezgzd mlera ,j` ,myl dler `edyk xzei `vnpdfd`ed cvik -

ixg` xzei my `vnp
- ?ezewlzqde ezxiht
íìBòä äæa íbL eðéäc§©§¤©§¤¨¨
íBiä" ¯ äNònä©©£¤©

"íúBNòì18"meid"y - ©£¨
oipr xwir `ed ,dfd mlera

`xnbdy itk ,lreta zeevnd meiw - dyrnd19meid" :zxne`
oipr xwir `ed dfd mleray ,"mxky lawl xgnle mzeyrl

md - xky leaiw enk e` xky leaiw ly mipiprd eli`e ,dyrnd
- dyrnd mler `ed dfd mlerd mipt lk lr .`ad mlera ,"xgnl"

dyrnd mlera mb ixd,øéúé çkzLàxhtpy wicvd `vnp - ¦§©©¨¦
dpeekd ,rityne rityd mdilry micinlzae ,xzei daexn dcna
dyrnd mlera mby ,`id

mdlymzceara wx `l ,
d`xi ,dpen` ly zipgexd
wicvd `vnp ,dad`e
daexn dcna ezrtyde
,ezxiht iptl xy`n xzei
daeyz - dyrn ly mipipra ,mdly dyrnd mlera mb `l`
xzei milawn mdy ,xzei daexn dcna `vnp `ed - miaeh miyrne
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ùã÷ä úøâà

úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø
åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé

.å"ñð åéúåçøåàá äëìðå åéëøãî

à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
åðééäã éäåéçáî øéúé ïéîìò åäìëá çëúùà øèôúàã
çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
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סז oeygxn c"i iyily mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ד שלישי יום
אגרת כז  ,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

,drtydäNònä ék,eixyewne eicinlz ly -[ìãb] (ìBãb) ¦©©£¤¨¨¥
"÷écvì òeøæ øBà" ïî ,ïéìecb éìecb ,CìBäå20Bëøa øLà äãO"a §¥¦¥¦¦¦¨©©©¦©¨¤£¤¥£

,"'äziy`xa xtqa xn`pd jxc lr -21.ocr ob lr `id dpeekdy ,
jynpd xe`l `id dpeekd ,ef zxb` lr oldlc xe`ial m`zda

,"zeliv`c zekln"a xi`ne
ekxa xy` dcy" z`xwpd
`"f"n jynp day ,"'d
,xzi zkynd "zeliv`c
dcearde dxezd ziilr cvn
mi`a jkne ,wicvd ly
miyrnde daeyzd ixedxd
`xwp dfe ,micinlza miaeh

,"oilecib ilecib"øéànä©¥¦
,úBöeçå õøàìux`a - §¤¤§

,ux`l uegae l`xyiíâå§©
eðlk íBiä ät älà eðçðà£©§¥¤Ÿ©ª¨

"dì àøwé Lãwä Cøc" ¯ åéëøãa íéiç22.ly jxc wx `l - ©¦¦§¨¨¤¤©Ÿ¤¦¨¥¨
mipt lk lr .e"iea "yecw"n dlrnly "ycw" ly jxc m` ik ,dyecw
mlera mb ezewlzqd ixg` mi`vnp ezrtyde wicvdy `vei

.xzei daexn dcnae dyrnd;àiîLc élîa 'ä úãBáòa úàæ- Ÿ©£©§¦¥¦§©¨

ixg` wicvdn lawl mileki micinlzdy ,miipgex mipipra
.ezewlzqd iptl xy`n xzei ezewlzqdàîìòc élîáemipipra - §¦¥§©§¨

,jiynn wicvdy zeinyb zertydeøîúà Leøôaxn`p - §¥¦§©
yxetnaLBãwä øäfa23,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc ,miwicvdy - ©Ÿ©©¨§©¦©¨§¦¦©¨§¨

,mlerd lr mipibn
øéúé ïBäúúéîáe§¦¨§¨¦

,ïBäéiçaîixg`e - ¦§©¥
daexn dcna - mzewlzqd
mlera mdiiga xy`n xzei

,dfàúBìö àìîìàå§¦§¨¥§¨
àîìò àeääa ài÷écöc- §©¦©¨§©¨§¨

miwicvd ly mzltz `lele
mlera`edd,íi÷úà àì̈¦§©¥

.àãç àòâø àîìò`l - ¨§¨¦§¨£¨
mlerd diddfdmiiwzn

ixd ,cg` rbx elit`
ixg` ,miinybd mipipra dfd mlerd lr mipibn miwicvdy

,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcna ,mzewlzqdìëå§¨
"ä ïkLî ìà áBø÷ áBøwä,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ©¨¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨

.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
ef zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq)çkzLà ¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥¦§©©
."eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëawicv ,yecwd xdefa aezk - §ª§¨§¦¨¦¦§©¦

lka `vnp xhtpy
xy`n xzei zenlerd

.eiigaéøöåçðéz ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¦©
íéðBéìò úBîìBòa§¨¤§¦
BúBìòa øéúé çkzLà¦§©©¨¦©£

,änLxacd oaen - ¨¨
`ed mipeilrd zenleray
ezewlzqd ixg` `vnp
xy`k xzei daexn dcna

,dlrnl dler eznypìáà£¨
éà äfä íìBòaçkzLà C ¨¨©¤¥¦§©©

?øéúé`vnp `ed cvik - ¨¦
?xzei daexn dcna myLéå§¥

äî Cøc ìò ,øîBì©©¤¤©
÷áL"c ì"æç øîàî ìò éúìawM,xi`yd -,"éç ìëì íéiç ¤¦©§¦©©£©£©§¨©©¦§¨©

lkl miig xi`yd `edy mixne` wicv ly ezewlzqd zryay -
wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld zehytay ,lirl xkfpke ,miigd

`ly ixd ,miiga ex`yp mixg`e mlerd z` afr `edy xnel
iign `l ,`ed eiig z` xi`ydelaiwy xaqdd itl ,`l` ,miig md

eiign xi`yd `edy ok` `id dpeekd owfd epax`ed,miigd lkl -
òãBpk,recik -íéøNa íéiç íðéà ÷écvä éiçL24íéiç íà ék ©©¤©¥©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦

äðeîà íäL ,íéiðçeø£¦¦¤¥¡¨
,äáäàå äàøéåzpen` - §¦§¨§©£¨

yiy 'd zad`e 'd z`xi ,'d
oze` rityn `ede envr el
yly ,eixyewne eicinlzl
mya miweqta zexcben el`

,"miig":áéúk äðeîàa ék¦¤¡¨§¦
:aezk -Búðeîàa ÷écöå"§©¦¤¡¨

:áéúk äàøéáe ,"äéçé- ¦§¤§¦§¨§¦
:aezk,"íéiçì 'ä úàøéå"§¦§©§©¦

:áéúk äáäàáeaezk25: §©£¨§¦
àöîé ãñçå ä÷ãö óãBø"¥§¨¨¨¤¤¦§¨
.äáäà àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤©£¨
zeinipt `id dad` -
ly oipr `id dad`y ixd "miig" cqg lr mixne`yk ixd ,cqgd
."miig" mya zexcben ixd ,dad`e d`xi ,dpen` :ylyd lke ,miig

ìLeelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -íìBò ìëa íä §Ÿ¨¦¥¥§¨¨
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ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî
íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá
÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
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oeygxnסח f"h iying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז חמישי יום
,fnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

,äìòîì äìòîì älòúpLenewnn ixnbl xwrp `ed oi` f` mb - ¤¦§©¨§©§¨§©§¨
,myex my x`yp `l` ,mipey`xd ezbixcneBæ äðéçáeegexn - §¦¨

,wicv lyïBzçzä ïãò ïâa ähîì äøàLpL äðBLàøäixdy - ¨¦¨¤¦§£¨§©¨§©¥¤©©§
ocr ob zpiga dpyi diyra dhnl mb ,mler lka dpyi ocr ob zpiga

ef dpiga ixd ,oezgzd
,ocr oba dhnl dx`ypy
Búâøãîe BîB÷îa¦§©§¥¨
àéä ,äðBLàøä̈¦¨¦

,åéãéîìúa úèMtúnä- ©¦§©¤¤§©§¦¨
dcxtp ixd ef dpiga ,oky
,iaxd ly zinvrd egexn
`idy dn `ed dpipr lke

,micinlza zhytznìk̈
úðéça éôk ãçà¤¨§¦§¦©
åéìà Búáø÷å BúeøM÷úä¦§©§§¦§¨¥¨

,wicvd l` -åéiça§©¨
,äaø äáäàa ,BúBîáe- §§©£¨©¨

dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn itl cg` lk
,iaxd ly egex zehytzdn lawn `edîä ékúeiðçeø ìk úëL ¦©§¨©¨£¦

àlà dðéà,äaø äáäà éãé ìò,dax dad`d dpyiyke - ¥¨¤¨©§¥©£¨©¨
,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecnd zekynpáeúkL Bîk§¤¨

LBãwä øäfa30éLîà àaìc àúeòøc çeøc,àìéòlî çeø C- ©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨
ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd
cinlzd ly dad`de (ald ly iniptd oevxd) "`alc `zerx"dy

,cinlzl iaxd ly eizecnn hytziy mikiynn ,eaxlïBké íà ÷ø©¦¦
åéäìà úàø÷ì31,äîeöò äòéâéå äaø äðëäaly eyexit itl - ¦§©¡Ÿ¨©£¨¨©¨¦¦¨£¨

dpkd"a dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd ihewl"a `aen ,yiyw ciqg
ly dpkdd - `id "daxdnypdd zribi - "dnevr dribi"eseb,

,"xya zribi"ìL ìa÷ì,eìlä úBcî L,dad`e d`xi ,dpen` - §©¥¨Ÿ¦©¨
ì"æø øîàîëe ,Baø eäøBäL Cøãk32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé : §¤¤¤¨©§©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦

v"iixden x"enc` w"k ly eyexitl m`zda33oeki m` wx" lr
,`id dpeekd - ""ek dnevr dribie dax dpkda eiwl` z`xwl
miiga dad`de d`xid ,dpen`d qipkdl `id dribide dceardy
miiqn `edy dnn oaeny itke ,zeevnde dxezd meiw ly miixya

zrbi"y (yxetna exn`p `l mixacdy zexnl) xazqn ,my
oipr ,ezribi xy`n xzei daxd `vniy `id dpeekd "oin`z z`vne
deedzn dribid ici lry ,yexita my xne`y itke ."d`ivn" ly
zenvr" `edy mxewne myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd
dlrznd axd ly egex
llkidl ielir xg` ielira
ocr obay eznyp zpigaa
cala ef `ly ixd ,"oeilrd
egexn micinlzl yiy
,oezgzd ocr oba dx`ypy
zinvrd egexn mb `l`
ocr obay dnypa zllkpd
"d`ivn" ef ixd ,oeilrd
xzei dlrp jxra `ly
zncewd dlawd xy`n
ocr oba dx`ypy gexdn
itk ,`l` ,cala oezgzd
j` ,cala "siwn" zpigaa mdilr xi`n df ,my miiqn `edy

siwndfoipr didi mda mby oilecibd ileciba gek wiprn
`edy ixg`) iaxd xne` xn`n eze`a .xeriy oi` cr dginvd
`edy dnl zekiiyae ,ef ycwd zxb` oeyln lecb wlg `ian
,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd dpkdd lr xne`
iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e d`xi ,dpen`
dpen`a iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen `ed ,cnil
dxezd cenila dceard ipipr lk ly miixya miiga dad`e d`xi
ly zexywzdd dyrp jk ici lr ,ynn lreta zeevnd meiwe
,mxewne myxy mr (ef zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd ilecib
ielir xg` ielira dlrznd axd ly zinvrd gexd `edy
`l` ,mipeilrd zenleray oeilrd ocr obay eznypa llkidl
gek wiprn df "siwn" j` ,"siwn" zpigaa mdilr xi`n dfy
ieaixae ztqeza dginvd gek didi mda mby ,oilecibd ileciba
micinlzdy ("xeviw"a my `aend itl) xnelk ,xeriy oi` cr

mdyoilecib ilecib,mzcear ici lr ,mixywzn ,wicvd ly
.oeilrd ocr obay wicvd ly dnypae gexa

úðéça ãBò Lé ,äpäå§¦¥¥§¦©
äøàädxi`nd - ¤¨¨

,åéãéîìúìixg` - §©§¦¨
,wicvd zewlzqd÷ø©

CBúa úLaìúî dðéàL¤¥¨¦§©¤¤§
íçî34,äðBLàøk Lnî- Ÿ¨©¨¨¦¨

dpey`xd dx`dd enk

egexn micinlzl dxi`nd
zeinipta d`ad ,wicvd ly
dad`e d`xi ,dpen` zecna
dx`dd eli`e ,cinlzd ly
zyalzn dppi` dipyd

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø

ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ועוד.30. ב. קסב, זח"ב יב.31.ראה ד, עמוס - הכתוב ל' ב.32.ע"פ ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר ‡„ÂÓ"¯34.ד"ה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן התלמיד

oeygxn e"h iriax mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ו רביעי יום
,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú

,úBìònä íeø ãò íìBòålka ixd ,zenleray zebixcnde - §¨©©©£
zepigad opyi mler
d`xi ,dpen` ze`xwpd

,dad`eCøò éôì ìkä©Ÿ§¦¤¤
úBîìBòä úBìòî úðéça§¦©©£¨¨

äæ ìò äæzepeilr itl - ¤©¤
,mler eze` ly dbixcnd

eze`ay dad`e d`xi ,dpen` zecnde zepigad ly ozepeilr jk
,mler,ìeìòå älò Cøãa§¤¤¦¨§¨

.òãBpkoeilrd mlerd - ©©
daiqe "dlir" ynyn xzei
oezgzd mlerd `a epnny
aaeqne "lelr" `edy xzei

.xzei oeilrd mlerdn

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
,ïåéæå elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥§¦¨

äæ éìëì õeç øéànä- ©¥¦¦§¦¤
,xen`d ilkl uegnéãé ìò©§¥

åéúBáLçîe åéøeac¦¨©§§¨
,íéLBãwäzeize` - ©§¦

zelbn daygnde xeaicd
.cala dx`d ixdïëìå§¨¥

ì"æø eøîà26íãà ïéàL ¨§©©¤¥¨¨
."eëå Baø úòc ìò ãîBò¥©©©©§

.dpy mirax` cr -ìáà£¨
,Búøéèt øçàìly - §©©§¦¨

,wicvdíéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦
äøàLpL Lôpä úðéça§¦©©¤¤¤¦§£¨
çeøä úðéçaî øáwa©¤¤¦§¦©¨©

L`id zewlzqdd ixg`- ¤
ìL ïäL ,ïãò ïâaúBcî L §©¥¤¤¥¨Ÿ¦

,eìläd`xi ,dpen` - ©¨
yly oi`y ixd ,dad`e
xzei zelaben el` zecn
,sebay odly ilkae yeala
mewn `edy ocr oba od `l`
hytzn exie`e ,ipgex
,mc` lkl aiaqn mlera

,oldl xiaqiy itkCëéôì§¦¨
åéìà áBøwä ìk ìBëé- ¨¨©¨¥¨

,wicvd l` xyewndìa÷ì§©¥
ïâaL Bçeø úðéçaî ÷ìç¥¤¦§¦©¤§©

,ïãòzecnd mvrn wlg - ¥¤
,cala odn eife dx`d `leå ìéàBä,wicvd ly gexd zpiga-dðéà ¦§¥¨

,éîLb íB÷î úðéçáa àìå éìk CBúa,`ed mby ,ocr oba m` ik - §§¦§Ÿ¦§¦©¨©§¦
,df mlera ,oldl xiaqiy itkì"æø øîàî òãBpk27á÷òé ìò ©©©£©©©©©£Ÿ

,ïãò ïb Bnò ñðëpL íBìMä åéìò eðéáàwgvi l` qpkpyk - ¨¦¨¨©¨¤¦§©¦©¥¤
,dfd mlera `vnp ocr oby ixd ,zekxad z` lawløôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤

úBøîàî äøNò28,íãà ìk áéáñ èMtúî ïãò ïb øéåàL £¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥§¦¨¨¨
äæ øéåàa íéîLøðå,ocr ob ly -íéáBhä åéøeaãå åéúBáLçî ìk §¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨§¦¨©¦

ïëå) 'ä úãBáòå äøBza©¨©£©§¥
íBìLå ñç Côäì- §¥¤©§¨

mixac xacne ayeg mc`yk
,'d zceare dxezl cebipay
èMtúnä øéåàa íéîLøð¦§¨¦©£¦©¦§©¥

k áéáñ ípäébî.(íãà ì ¦¥¦¨§¦¨¨¨
,Cëìäly egeky oeeik - ¦§¨

ez`xi ,ezpen` ,wicvd
milaben mpi` ,ezad`e
,inyb mewnae yeale ilka
ocr oba mi`vnp md `l`

,dfd mlera mb miiwdì÷ð̈¥
ãàî,c`n lw -åéãéîìúì §Ÿ§©§¦¨

çeø úðéçaî í÷ìç ìa÷ì§©¥¤§¨¦§¦©©
íäL ,úéiîöòä íaø©¨¨©§¦¦¤¥
Búáäàå Búàøéå Búðeîà¡¨§¦§¨§©£¨
,'ä úà íäa ãáò øLà£¤¨©¨¤¤

íåéæ àìåmzx`de -ãáìa §Ÿ¦¨¦§©
,éìkì õeç øéànäitk - ©¥¦©§¦

ly ezeig miiga didy
eif elaiw mdyk ,wicvd
eizeaygn ici lr cala

.miyecwd eixeaiceéôì§¦
úéîöòä Bçeø úðéçaL- ¤§¦©¨©§¦

ezad`e ez`xi ,ezpen`
eil` zekiiyd ,zeinvrd
,eicinlzl `le cala
ïãò ïâaL BúîLð úðéçáa ììkäì ,éelò øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©¦§¦¨¥¦§¦©¦§¨¤§©¥¤

òãBðå ,íéðBéìòä úBîìBòaL ïBéìòä29Bðéà äMã÷aL øác ìkL ¨¤§¤¨¨¨¤§¦§©¤¨¨¨¤¦§ª¨¥
øçàì íb ,äðBLàøä Búâøãîe BîB÷nî ìëå ìkî éøîâì ø÷òð¤§¨§©§¥¦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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò

éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî
àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà

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

ו.26. כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה א.27.עבודה פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, פי"ב.28.ב"ר ח"ב חקו"ד א'.29.מאמר פרק י"ד שער פרדס
ובכ"מ. ג'. פרק ל"ד שער ע"ח



סט oeygxn f"h iying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז חמישי יום
,fnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

,äìòîì äìòîì älòúpLenewnn ixnbl xwrp `ed oi` f` mb - ¤¦§©¨§©§¨§©§¨
,myex my x`yp `l` ,mipey`xd ezbixcneBæ äðéçáeegexn - §¦¨

,wicv lyïBzçzä ïãò ïâa ähîì äøàLpL äðBLàøäixdy - ¨¦¨¤¦§£¨§©¨§©¥¤©©§
ocr ob zpiga dpyi diyra dhnl mb ,mler lka dpyi ocr ob zpiga

ef dpiga ixd ,oezgzd
,ocr oba dhnl dx`ypy
Búâøãîe BîB÷îa¦§©§¥¨
àéä ,äðBLàøä̈¦¨¦

,åéãéîìúa úèMtúnä- ©¦§©¤¤§©§¦¨
dcxtp ixd ef dpiga ,oky
,iaxd ly zinvrd egexn
`idy dn `ed dpipr lke

,micinlza zhytznìk̈
úðéça éôk ãçà¤¨§¦§¦©
åéìà Búáø÷å BúeøM÷úä¦§©§§¦§¨¥¨

,wicvd l` -åéiça§©¨
,äaø äáäàa ,BúBîáe- §§©£¨©¨

dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn itl cg` lk
,iaxd ly egex zehytzdn lawn `edîä ékúeiðçeø ìk úëL ¦©§¨©¨£¦

àlà dðéà,äaø äáäà éãé ìò,dax dad`d dpyiyke - ¥¨¤¨©§¥©£¨©¨
,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecnd zekynpáeúkL Bîk§¤¨

LBãwä øäfa30éLîà àaìc àúeòøc çeøc,àìéòlî çeø C- ©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨
ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd
cinlzd ly dad`de (ald ly iniptd oevxd) "`alc `zerx"dy

,cinlzl iaxd ly eizecnn hytziy mikiynn ,eaxlïBké íà ÷ø©¦¦
åéäìà úàø÷ì31,äîeöò äòéâéå äaø äðëäaly eyexit itl - ¦§©¡Ÿ¨©£¨¨©¨¦¦¨£¨

dpkd"a dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd ihewl"a `aen ,yiyw ciqg
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úøéèt4ãéñçä áøä Bða §¦©§¨©¤¨¦
øéàî áøä eðaøå eðøBî¥§©¥¨©¥¦

:ïãò BúîLð¦§¨¥¤
úLøt äëîñð änì"¨¨¦§§¨¨¨©

íéøîzzin" zyxt - ¦§¨
,"mixn,äøt úLøôì- §¨¨©¨¨

,dnec`äøt äî :Eì øîBì©§©¨¨
."'eëå úøtëîzzin jk - §©¤¤§

zxne` jk ,zxtkn miwicv
ohw cren zkqna `xnbd5,

zetqezde6dxty ,miyxtn
`hg lr zxtkn dnec`
dxty myk ixd ,lbrd
zzin mb jk ,zxtkn dnec`

.zxtkn miwicvéøöåC §¨¦
äëîñð änì ,ïéáäì- §¨¦¨¨¦§§¨

mixn zyxtì à÷åczyxt- ©§¨§
õeç äNòpä) änãà äøô̈¨£ª¨©©£¤

ììLúBðçî L7àðîçø dééø÷ úàhçc àlà ,8z`xew dxezd - §¨Ÿ©£¤¨§©¨©§¨©£¨¨
t` jxca mipewize zexrd"a ."z`hg" dlmilndy ,iaxd oiivn "xy

.miixbeqa `eal zekixv "`pngx ..zepgn ylyl ueg dyrpd"
]ci azka9`gqepd ,.'õeça äNòpä' :zaiz cr 'ylyl' zaiz one ©©£¤©

ci azka `zil - '`pngx'[recn ,`id dl`yd ,mipt lk lr
?`wec dnec` dxt zyxtl mixn zyxt dxezd dkinqdàìå§Ÿ

äëîñð,dnec` dxt zyxt -ìò íéðôa äNòpä úàhç úLøôì ¦§§¨§¨¨©©¨©©£¤¦§¦©
çaænä éab`idy -.Lnî äøtkmileki "ynn dxtk" milnd - ©¥©¦§¥©©¨¨©¨

Îgafn lr dyrp z`hgdy - gafnd lr zeaqen ody ,yxtl
z`hgdy ,z`hgd lr aqen dfy ,yxtl xzei gepy itk e` ,dxtkd
xwira `idy dnec` dxta xacdy itk `ly) "ynn dxtk" `id
oipry ,owfd epax xiaqi - ef dl`y uxzl ick .(dxdh ly oipr
dndad ytpn ,(dhnln zexxerzd) "o"n z`lrd" `ed zepaxwd
xe` ,mlera inipt xe` dkiynne dyxyl dlerd ,"dbep" ztilway
zlik`" zepaxwd mi`xwp okly) mlera zeinipta yalzdl lekiy
`ayk dfk xe` ,inipt xe` `idy ,dlik` ly oipr mdy ,"gafn

`ad bbey lr xtkl - ?"lret" df dne .(mvnevn dyrp mlera
dnec` dxta eli`e ;"dbep" ztilwny zindad ytpd zexabzdn

" ly oiprd epyiyeciwdfy - "ycw" oeyln "yeciw" ."z`hg in
"n xe` jiynnycwz` jtdn dfe ,mlerdn dlrnly "oeilrd

ly xe`l edzd mler jyeg
ef drtyde dlert ,oewiz
xdhl d`a mlera
,xzeia dxengd d`nehdn
,"d`nehd zea` ia`"
ztilwn dhn dhnly
ici lr mb jke ,"dbep"
xe` jynp miwicv zxiht
oewizn ,mlerdn dlrnly
zeize`n zakxend "xvep"

zxveie ,"oevx""oevx zr"
elit` ,"xecd oer" lr xtkl
ylyn mdy zepecf lr
dhnly ze`nhd zetilw
deezyn dfa ."dbep"n
dxt oiprl miwicv zxiht
zepaxwd oiprl `le dnec`
epax oeylae .z`hg oaxwe

:owfdíðîà10øäfî òãBð ¨§¨©¦Ÿ©
LBãwä11ì"æéøàäå12ãBñ , ©¨§¨£¦©

L úBðaøwäeaixwd-ìò ©¨§¨¤©
úðéça ïä ,çaænä éab©¥©¦§¥©¥§¦©

"ïéá÷eð ïéî" úàìòä,mipezgzdn zexxerzde d`lrd -Lôpî ©£¨©©¦§¦¦¤¤
úBiç 'ã úBðéça ïä ,ïøB÷îe ïLøL ìà dâðaL úéîäaä©¤¡¦¤§Ÿ©¤¨§¨§¨¥§¦©

äákønaL,'` wxt l`wfgia zexkfend -àqkä úà úBàNBpä13: ¤©¤§¨¨©§¤©¦¥
,'eëå øLð éðôe øBL éðt,zendad zeytp ze`a "xey ipt"n - §¥§¥¤¤§

mizyd z` ,zepaxw mi`ian odny ,zeterd zeytp - "xyp ipt"ne
md zepaxw ixd ,"'eke"a fnxn `ed "dix` ipt"e "mc` ipt" ,zexg`d
yxey ody ,"dakxn"d zeig 'c l` ,dhnln d`lrd ,"o"n z`lrd"

,mlerl zekiiy odl yie mleray mipiprdíéëLîð äæ éãé ìòå§©§¥¤¦§¨¦
"ïéøëeã ïéî" íéãøBéå,(dlrnln (rityndn) dkynd) -úðéçaî §§¦©¦§¦¦§¦©

."ïétðà øéòæ"e "àkìî" íLa àø÷pä ,àqkä ìòL "íãà"- ¨¨¤©©¦¥©¦§¨§¥©§¨§¥©§¦
,zeinipta mlera yalzne cxeid xe` `ed myn jynpd xe`d ixd

" zepaxw mi`xwp okly ,lirl xkfpkezlik`mikiynn mdy ,"gafn
.inipt oipr mdy oefnde dlik`d oipr znbeck ,inipt xe`ïëà̈¥

'eëå áBæàå æøà õò úëìLä éãé ìò äpä ,änãà äøtä úôøNa¦§¥©©¨¨£ª¨¦¥©§¥©§¨©¥¤¤§¥§
dkynd ly oipr `ed df mby -14f ixg`le ,mb sqeezn dúðéúðe§¦©

äðLna "úàhç éî Lec÷" íLa àø÷ð ¯ øôàä ìà íéiç íéî15, ©¦©¦¤¨¥¤¦§¨§¥¦¥©¨©¦§¨
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ùã÷ä úøâà
çëäîùéà íñøåôîä ïåàâä áøä åðúåçîì áúëù

÷çöé éåì ä"åî ä"ô ä"ò é"ð 'ä ùåã÷ íé÷ìà
ãéñçä áøä åðá úøéèô ìò åîçðì áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà ò"ð

:ò"ð øéàî ä"åî

äîìäøô äî êì øîåì äøô 'ôì íéøî 'ô äëîñð
à÷åã äëîñð äîì ïéáäì êéøöå .'åëå úøôëî
àìà úåðçî ùìùì õåç äùòðä äîåãà äøôì

] àðîçø 'ééø÷ úàèçãàçñåðä é"úëá.õåçá äùòðä
é"úëá àúéì àðîçø úáéú ãò ùìùì úáéú ïîå'ôì äëîñð àìå [

.ùîî äøôë çáæîä éáâ ìò íéðôá äùòðä úàèç
éáâ ìòù úåðáø÷ä ãåñ ì"æéøàäå ÷"äåæî òãåð íðîà
äâåðáù úéîäáä ùôðî ð"î úàìòä 'éçá ïä çáæîä
äáëøîáù úåéç 'ã 'éçá ïä ïøå÷îå ïùøù ìà
æ"éòå .'åëå øùð éðôå øåù éðô àñëä úà úåàùåðä
àø÷ðä àñëä ìòù íãà 'éçáî ã"î íéãøåéå íéëùîð
äðä äîåãà äøôä úôéøùá ïëà .à"æå àëìî íùá
íééç íéî úðéúðå 'åëå áåæàå æøà õò úëìùä é"ò
àéäå äðùîá úàèç éî ùåãé÷ íùá àø÷ð øôàä ìà
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ו.2. יא, איוב - הכתוב ל' ב.3.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ˘ËÈÏ"‡:4.ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקס"ו א.5."בשנת פרה.6.כח, מה ד"ה
חוקת. ר"פ פרש"י גם א.7.וראה סח, מיומא ג. יט, חוקת עה"פ א.8.פרש"י יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ Î"˜9.פרש"י ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(זו שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר שבראש רבה" "מודעה ˘ËÈÏ"‡:10."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
חוקת". ר"פ לקו"ת בארוכה ראה לקמן ב.11."בהבא סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה ובכ"מ.13.לקוטי י. כה, תרומה 14.בחיי

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (סא, אליך ויקחו כו' תוספת סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש ו'.15."כן פרק פרה

oeygxn f"i iyiy mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ז שישי יום
אגרת כח  ,294 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr:äâåðî

,mzbixcnn dlrn dlrnl `id oky ,"siwn" zpigaaúiìòî àéäå§¦¥£¦©
BúîLðå Bçeø,wicvd ly -,eávç øB÷îìze`a epnny xewnl - §¦§¨§¨ª§

,gexde dnypd,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì eðéäczekln"l - §©§©£©©¦©¦¦
,"oiyicw oigetz" ly dcy z`xwpd ,zenypd xewn ,"zeliv`cìòå§©

äæ éãédler dnypdy - §¥¤
,my,ãeçé íL äNòð- ©£¨¨¦

dn mr zcgiizn "zekln"y
,dpnn dlrnlyéãé ìò©§¥

"ïéá÷eð ïéî" úàìòä- ©£¨©©¦§¦
,zewl` ly zexxerzdìkî¦¨

BúãBáòå BúøBúå åéNòî©£¨§¨©£¨
,åéiç éîé ìk ãáò øLà- £¤¨©¨§¥©¨

oniqa oldl xiaqiy itk
mc`d ly ezribi lky ,g"k
ini jyna eytp dcary dn
xy` ,dlrnl "lrt"e eiig
ote`a df did eiig ini jyna
df ixd - xzqde mlrd ly
zrya xi`ne dlbzn
,zewlzqdde dxihtd
ïéçetz ì÷ç"a eòøæðå§¦§§©£©©¦

"ïéLéc÷,dnypd xewna - ©¦¦
,ãàî íéðBéìò úBøBà¤§¦§Ÿ

únòìzexe` ici lre - §ª©
,íéðBzçz,wicvdn e`ay -.BúãBáòå BúøBz íä øLàixd - ©§¦£¤¥¨©£¨

mde ,xzeia milrp zexe` dlrnl erxfp ezceare ezxez ici lry
,ezewlzqde ezxiht zrya dhnl mikynpe milbznúøàäå§¤¨©

'ä éãáBò eNòpL ,åéãéîìz ìk ìò äøéàî elà íéðBéìò úBøBà¤§¦¥§¦¨©¨©§¦¨¤©£§¥
.BúãBáòå BúøBz éãé ìòezxezn mipeilrd zexe`dy drya ixd - ©§¥¨©£¨

eyrpy micinlzd lk lr mixi`n md ,milbzn wicvd ly ezceare

,'d icaer dcearde dxezd ici lrL Bæ äøàäådxi`n -íäéìò §¤¨¨¤£¥¤
,äìòîlî,"siwn" zpigaa `idy zexnl -éøeäøä íaìa úñðëî ¦§©§¨©§¤¤§¦¨¦§¥

íéãìBpä íéáBè íéNònä ìëå ,íéáBè íéNòîe äáeLz- §¨©£¦¦§¨©©£¦¦©¨¦
,mixvepenL Bæ äøàäîäãOa íéòeøfä úBøBàî äøéàly - ¥¤¨¨¤§¦¨¥©§¦©¨¤

,"oiyicw oigetz lwg"
àø÷ð ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¦§¨

."ïéìecb éìecb",oky - ¦¥¦¦
ixd md mnvr zexe`d
ly ezrixfn "oilecib"
miaehd miyrnde ,wicvd
ly dx`ddn mi`ad
ilecib" md zexe`d

,"oilecibàéä Bæ äøàäå§¤¨¨¦
ìBãb øzñäå íìòäa35, §¤§¥§¤§¥¨

øéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦
,õøàì úçzî íéáëBkì©¨¦¦©©¨¨¤

àúéàãk`aend itk - ¦§¦¨
íéðewza36eðaø äLî ìò ©¦¦©Ÿ¤©¥

øçàL ,íBìMä åéìò̈¨©¨¤©©
Búøàä úèMtúî Búøéèt§¦¨¦§©¤¤¤¨¨

àøãå àøc ìëaxec - §¨¨¨§¨¨
,xeceìàBaø íéML §¦¦¦

,úBîLðsl` ze`n yyl - §¨
lky miyxy ody ,zenyp
xaqedy itk ,el` zeiyxy zenypn zevevip od zenypd x`y

,"`ipz"d xtq ly oey`x wlga f"l wxtaøéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦
ì õøàì úçzî:íéáëBk àBaø íéMLxdefa xn`py itk ixd - ¦©©¨¨¤§¦¦¦¨¦

,"oilecib ilecib"l mixi`nd miwicva mb xacd jk ,epax dyn lr
ezxez zx`dn milawnd ,'eke micinlz icinlzle micinlzl
.dceare dxez ipipra eize`xedl m`zda mibdpzn mdyk ezceare

.çëixg` miciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

ixg`y ,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht

drtydd z` lawl micinlzd oiicr mileki ,bidpne wicv ly zewlzqd

didyk ,zewlzqdd iptl xy`n xzei daexn dcna s`e ,zeipgexa epnn

miwicvd mipibn (miinyb mipipra) zeinybae ,df mlera ezeig miiga

- mzewlzqd iptl xy`n xzei daexn dcna dfd mlerd lr ,ewlzqpy

ixcqn eraw ,ef zxb` ixg`1owfd epax azky zxb`d z` ,'ycew zexb`'d

.epa zxiht lr minegip xeza ,aeyhicxan wgvi iel iax wicvd axd l`
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ùã÷ä úøâà
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä
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.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יחוד כשמאיר - אלי'˘·‡ˆÈ'"לתרץ מגילוי יותר לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם
המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') למטה רק ·ÂÁÈ„(שזהו לא וצ"ל היחוד) ממקום מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'

כ"א ומע"ט", תשובה ‡Ú„¯"הרהורי Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ- (-שבמקומם לכוכבים המאיר (‰ÏÈÏ גם
) מרע"ה .. והכוכבים) השמש (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) ומוסיף‡ˆÈ'כשמאיר כו'. ("¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ ומוסיף תלמידיו.

באגה"ק". כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא ˘ËÈÏ"‡:36.בכל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב"הערות
מצאתי לע"ע אפשר": בדרך רק ÏÎותיקונים מצאתי א) קלח, ת"ע א. קד, א. קיב, (תס"ט ובתיקונים ב. רטז, שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין

˜ÏÁ."'בתיקונים' פמ"ד בתניא ממש"כ לו ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - ˘ËÈÏ"‡:1.מהמבואר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה"
הס'". בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת



עי oeygxn f"i iyiy mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"ux`d axwa zereyi lret" wicv zewlzqd ji` owfd epax xiaqn ef zxb`a

.extkzi md mby ,zepecf lr elit` ,xecd oer lr xtkl

áúkM äî,owfd epax -Léà ,íñøôîä ïBàbä áøä ,Bðzçîì ©¤¨©¦§ª¨¨©©¨©§ª§¨¦
'ä LBã÷ íé÷ìà2÷æçä Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð ,3eðøBî , ¡Ÿ¦§¥¦§¨¥©©§¨¦©¦¤¨¨¥

÷çöé éåì áøä eðaøå§©¥¨©¥¦¦§¨
ïéc úéa áà ,ïãò BúîLð¦§¨¥¤©¥¦
Lã÷ úlä÷c¦§¦©Ÿ¤
ìò Bîçðì ,áBLèécøàa©§¦§§©£©

úøéèt4ãéñçä áøä Bða §¦©§¨©¤¨¦
øéàî áøä eðaøå eðøBî¥§©¥¨©¥¦

:ïãò BúîLð¦§¨¥¤
úLøt äëîñð änì"¨¨¦§§¨¨¨©

íéøîzzin" zyxt - ¦§¨
,"mixn,äøt úLøôì- §¨¨©¨¨

,dnec`äøt äî :Eì øîBì©§©¨¨
."'eëå úøtëîzzin jk - §©¤¤§

zxne` jk ,zxtkn miwicv
ohw cren zkqna `xnbd5,

zetqezde6dxty ,miyxtn
`hg lr zxtkn dnec`
dxty myk ixd ,lbrd
zzin mb jk ,zxtkn dnec`

.zxtkn miwicvéøöåC §¨¦
äëîñð änì ,ïéáäì- §¨¦¨¨¦§§¨

mixn zyxtì à÷åczyxt- ©§¨§
õeç äNòpä) änãà äøô̈¨£ª¨©©£¤

ììLúBðçî L7àðîçø dééø÷ úàhçc àlà ,8z`xew dxezd - §¨Ÿ©£¤¨§©¨©§¨©£¨¨
t` jxca mipewize zexrd"a ."z`hg" dlmilndy ,iaxd oiivn "xy
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äëîñð ïëìåzyxt - §¨¥¦§§¨

,mixnäøt úLøôì- §¨¨©¨¨
,dnec`à÷åccnll - ©§¨

:epze`."'eëå äøt äî"- ©¨¨§
zzin mb jk ,zxtkn

oky ,zxtkn miwicvote`
miwicv zzin ly dxtkd
ly dlertd ote`k `ed
.lirl xaqenk ,dnec` dxt

èe÷ìéáe,iperny -úLøt §©§¨¨©
úàhç éî" débä éðéîL§¦¦¦¦©¥©¨

:"'eëåeze` `aen my - §
in" my aezk ("zxtkn dxt dn") "dxt" mewnay `l` ,xn`n
dxtd oipr ,oky .lirl xaqedy dnl xzei mi`zn df ,"z`hg
oipr ixd `ed - ze`nhd zetilw yly lr zlrete zxtknd

yeciw"inmipiprd zeipgexay ,dxtd ztixy `l) dxtay "z`hg
ly oipr `idd`lrd`edy "z`hg in yeciw" m` ik -dkynd

.(mixexiad xewn "d`nizq dnkg" cr "oeilrd ycw"n

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

ùã÷ä úøâà
'éçáá äìòîì åééçá åùôð äìîòù íãàä ìîò ìëù
äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúî øúñäå íìòä
øöåðå ïå÷éú úøàä éåìéâ é"ò äðäå åúøéèô úòá äèîì
ìò íìåò ãò íìåòî 'ä ãñç øéàî ïúøéèôá ãñç
øåãä ïåò ìò øôëì õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå åéàøé
äèîìù úåàîèä úåôéì÷ 'âî ïäù úåðåãæä ìò íâ óà
íéøåøéáä øå÷î à"àã ñ"åîî øöåðã ìæîù éôì äâåðî
íìåòã àøåäðì íéìëä úøéáùã àëåùç àëôäúàå
ïðéàù çáæîä â"òù úåðáø÷á ë"àùî .ïå÷éúä
ùôð úåøáâúäî ïäù úåââùä ìò àìà íéøôëî
ïëìå àø÷éå 'ô äøåú éèå÷ìá ù"îë äâåðîù úéîäáä
éðéîù 'ô èå÷ìéáå 'åëå äøô äî à÷åã äøô 'ôì äëîñð

:'åëå úàèç éî 'éâä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

יז.24. קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ע"ד

oeygxn g"i ycew zay mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

åéiça BLôð äìîòL íãàä ìîò"lrt"e -úðéçáa äìòîì £©¨¨¨¤¨§¨©§§©¨§©§¨¦§¦©
øzñäå íìòä,dlrnl xzqene mlrp x`yp dfy -älbúî ¤§¥§¤§¥¦§©¤

.Búøéèt úòa ähîì äìòîlî éelb úðéçáa øéàîe,okl ixd - ¥¦¦§¦©¦¦§©§¨§©¨§¥§¦¨
cenile rny z`ixw ly "o"n z`lrd" elrty zekyndd lk

iptl eidy ,mdly dxezd
xzqde mlrd ly ote`a df
zexi`ne zelbzn - dlrnl
zrya ieliba dhnl

.mzxihtéãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥
øöBð" ïewz úøàä éelb¦¤¨©¦¥

ïúøéèôa "ãñçly - ¤¤¦§¦¨¨
,oeilr iwicv" øéàîãñç ¥¦¤¤
íìBòî 'ä`nlr"n - ¥¨

mlerd) "`iqkz`c
,(dqekndíìBò ãò- ©¨

mlerd) "`ilbz`c `nlr"l
,(dlebnd"åéàøé ìò24, ©§¥¨

áø÷a úBòeLé ìòBt"e¥§§¤¤
"õøàä25ïBò ìò øtëì , ¨¨¤§©¥©£

úBðBãfä ìò íb óà ,øBcä©©©©©§
,cifna eyrpy zexiar -

,dâpî ähîlL úBàîhä úBtì÷ 'âî ïäLze`a "dbep"ny - ¤¥¦§¦©§¥¤§©¨¦Ÿ©
mixtkn odilry bbeya zexiardzepaxw,øöBð"c ìfnL éôì§¦¤©¨§¥

"ãñç`a -"äàîéúñ àçn"î"xzkay dnkg" -éøà"cC ¤¤¦Ÿ¨§¦¨¨©£¦
,íéøeøaä øB÷î "ïétðàxxal ,mixexiad oiprl gekd `a myn - ©§¦§©¥¦

,milkd zxiay ly jyegd z` owzleàëeLç àëtäúàå- §¦§©§¨£¨
- jyegd jtdzneàøBäðì íéìkä úøéáLc,xe`l -íìBòc ¦§¦©©¥¦¦§¨§¨

.ïewzäzetilw ylyn mi`ad zepecfd lr xtkn df okl - ©¦
zxiay ici lr dzyrpy xzeia dpezgzd dbixcnd ody ,ze`nhd

.milkdïðéàL ,çaænä éab ìòL úBðaøwa ïk ïéàM äî©¤¥¥©¨§¨¤©©¥©¦§¥©¤¥¨
,úBââMä ìò àlà íéøtëî,bbeya eyrpy zexiard lr -ïäL §©§¦¤¨©©§¨¤¥

,ze`a -Lôð úeøabúäî¥¦§©§¤¤
L úéîäaä`id dzeig- ©¤¡¦¤

áeúkL Bîk ,dâpn¦Ÿ©§¤¨
äøBz éèewìa- §¦¥¨

,l"fix`dl.àø÷iå úLøẗ¨©©¦§¨
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ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע ישראל 
- א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן הטבע, 

און - הוי' אחד.

ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ ִמים"[: ׁשְ ְתּגָ ם "וֶעְרטֶער" ]"ּפִ ׁשֵ ֵקן – ְוִנְקְראּו ָאז ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ
ר – "ֲהָוָי' ֶאָחד". ַבע, ַוֲאׁשֶ ּכֵֹחנּו ְוַחּיּוֵתינּו ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ – ְיהּוִדי "קֹוֵלט" – ֲהָוָי' ֱאלֵֹקינּו – ׁשֶ

יום 
ראשון

היום יום . . . 



היום יום . . . עד

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון דעם 
לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם רמב"ם 
אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען צו דער 
גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער אין אידיש. 
אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי קטיל תליתאי, 
הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: דעם אויסטראכטער 
דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים רוחנים, ווָאס דָאס איז 

שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

דֹוָלה,  ֲחִריפּות ּוְגאֹונּות ּגְ ּמּוד ָהָיה ּבַ ָמָרא. ֹאֶפן ַהּלִ ּגְ עּור ּבַ ְלִמיָדיו ׁשִ ם טֹוב ָנַהג ִלְלֹמד ִעם ּתַ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ַעל  ְלֶמֶדת. ַהּבַ ָמָרא ַהּנִ ִכים ַלּגְ ּיָ ָהיּו ׁשַ ים ֵמָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ָאר ְמָפְרׁשִ "ם, ַאְלָפס, רֹא"ׁש ּוׁשְ ְוָלְמדּו ֶאת ָהַרְמּבַ
יעּו ְלַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ֶכת[ ֲעָרִכין ְוִהּגִ ְמדּו ]ַמּסֶ ּלָ ׁשֶ ּכְ ים ְלִאיִדיׁש.  ּלִ ם ֶאת ַהּמִ ְרּגֵ ם טֹוב ּתִ ׁשֵ
ה:  לֹשָׁ ְ ל ַהּשׁ ם טֹוב: "ָלׁשֹון ָהַרע קֹוֶטֶלת ֶאת ּכָ ַעל ׁשֵ ְרׁשֹו ַהּבַ ִליָתִאי", ּפֵ ִליָתִאי ָקִטיל ּתְ )טו, ב( : "ָלׁשֹון ּתְ
ֶזהּו  ַאְך  יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[  ׂשִ ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ׁשָ ֵגְרׁשֹום  ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ ּבִ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
ְלִהְתַעְנֵין  ָצִריְך  הּוא,  ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ֶאָחד  ְוָכל  ֵרְך.  ִיְתּבָ לֹו  יָרה  ּדִ ַלֲעׂשֹות  ְנָין  ַהּבִ ֲעבֹוַדת  ּבַ
ְרָנָסה  ּפַ ַאַחר  ׂש  ְמַחּפֵ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוָחִנית  ְרָנָסה  ּפַ ֵאיֶזה  ִלְמֹצא  ׂש  ְמֻחּפָ ֵחֶפׂש  ּבְ ׂש  ְלַחּפֵ ּכֹחֹו  ַמַאְמֵצי  ָכל  ּבְ
ְמרּו  יו ּגֹו' ְוׁשָ י ְיַדְעּתִ ַאְבָרָהם "ּכִ ִדְכִתיב ּבְ ץ, ּכְ רּוְך הּוא – ֶיְחּפָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְרּכֹו – ׁשֶ ּדַ ִמית. ְוהּוא ְלִפי ׁשֶ ׁשְ ּגַ
רּוְך הּוא ִלְהיֹות  דֹוׁש ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ּדֶ
ְוהּוא  ֲהָוָי',  ֶרְך  ּדֶ ֵהם  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ֱאלִֹקים.  ֶרְך  ּדֶ ְוהּוא  ר –  ׂשָ ּבָ ֵעיֵני  ּבְ  – ַבע  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּבְ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנְרֶאה 
ָרֵאל ְלַמְעָלה  יַע ְלִיׂשְ ּפִ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְגַלל ֹזאת ִהּנֵ ר ּבִ ַבע, ֲאׁשֶ ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ָכה ׁשֶ ַהְמׁשָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ִמן ַהּטֶ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשָׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א גוף, 
ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען צו דעם 

להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עה היום יום . . . 

ְהיֹוָתּה  ֶלת ִלְפֹעל ּבִ ה ַמה ִהיא ְמֻסּגֶ ָמה ָחׁשָ ׁשָ י ַהּנְ ה ָלֶרֶדת ַלּגּוף, ּכִ ְזּכֶ ַמן ּבֹו ּתִ ה ְלַמְעָלה ַלּזְ ָמה ְמַצּפָ ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ּכָ

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

או  אין לה שירות בשכל  והמדות. בשעה אשר  ומשרת השכל  היא לבוש  המחשבה 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא די 
ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות 

של שטות והבל שאין בהם ממש.

ם ָאז  ּדֹות, ּגַ ּמִ ֶכל אֹו ּבַ ּשֵׂ רּות ּבַ ר ֵאין ָלּה ׁשֵ ָעה ֲאׁשֶ ׁשָ ּדֹות. ּבְ ֶכל ְוַהּמִ ֵרת ַהּשֵׂ ָבה ִהיא ְלבּוׁש ּוְמׁשָ ֲחׁשָ ַהּמַ
ְמָצה...  רּוָעה ְלׁשִ ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה לֹא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ּפֹוֶעֶלת ּפְ
ֵיׁש  ָאז  ָעסּוק  ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ָהרֹאׁש,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר 

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ְלַהּמַ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

יעדער  זמן,  יעדער  תורה.  עולה של  זיין  מ'דארף מקבל  זמן,  דעם  היטען  מ'דארף 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה כו'. 
דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע נַאכט 

איז א יאהר.

חֹוֵלף, ֲהֵרי ֶזה לֹא ַרק יֹום,  ל יֹום ׁשֶ ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ל ּתֹוָרה.  ּה ׁשֶ ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ַמן, ָצִריְך  ַהּזְ ֹמר ַעל  ִלׁשְ ָצִריְך 
ְויֹום יֹוֵצא  ִנְכָנס  ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום  ּפֶ ָרכֹות  ּבְ ְלִמי  ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ּכְ ִמים חֹוְלִפים  ַהּיָ ים.  ַחּיִ ּבַ ִעְנָין  א  ֶאּלָ
י  ֵקן: יֹום ֵקיִצי ְוַלְיָלה ָחְרּפִ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ "ּב[ ָאַמר ּבְ א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ָנה כּו'". ַאּבָ ת ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו' ׁשָ ּבָ ׁשַ

ָנה. – זֹוִהי ׁשָ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ָעה", ֵיׁש ָטעּות  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ֶ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה ּשׁ ּבּור ַהּמַ ָרה סֹוף ּדִ י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ "תֹוָרה אֹור" ּפָ ּבְ
ֵאר  ְתּבָ ּיִ ֶ ן ַמה ּשׁ ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ַהּדְ

ָנה". ּוָ ְכִלית ַהּכַ ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ְלַקּמָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  מרחשון י"ב ראשון יום בתיבה  טבילה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïBâk ,ìBãâ éìk ç÷Blä©¥©§¦¨§
õøàa Bòá÷e Bøäèîä á÷ð Bá÷ð ,äìBãâ äáøò Bà äìBãb úéáç̈¦§¨£¥¨§¨§¨¤¤©§©£§¨¨¨¤

.øLk äæ éøä Z äå÷î eäàOòå©£¨¨¦§¤£¥¤¨¥
בנהרות  טובלים היו אלא בנין, בתוך מקואות היו לא בעבר
בימות  הקור בעיית את לפתור כדי גשמים. מי של ובחפירות

הזקן אדמו"ר תיקן ועשייתה'החורף המקוה תיקוני 'הלכות רשימת (ראה

חיו"ד) שלו שו"ע המקוה שבסוף בחפירת המונחת בתיבה שיטבלו
תקבל  שלא באופן נעשית התיבה נהר. או למעיין המחוברת
המקוה  חפירת שמי כך ובזפת, בסיד סתומה תהיה וכן טומאה
תתמלא  שהתיבה ולאחר לאטֿלאט. ממנה ויצאו בה יכנסו
חמים  במים התיבה את למלא ניתן מהנהר, מים סאה בארבעים

זפת. מצופה התיבה כי זמן לאורך חמים הנשארים שאובין
וכדי  לחפירה, אותה מכניסים ואח"כ בחוץ בונים התיבה את

הזקן אדמו"ר כתב – בכלי טבילה של הבעיה את :(שם)למנוע
הדפנות  אל השוליים יחבר שלא התיבה העושה האומן "להזהיר
עליה  יהיה שלא בכדי השוליים... בקצה נקב תחילה שיעשה עד

מעולם". כלי תורת
מפאריטש הלל רבי הרה"ק עלֿכך סי'והקשה חיו"ד צ"צ (שו"ת

אם קב) – מתחלה כלי תורת יהיה אם אכפת מה ידעתי "לא :
כלי"? מתורת אותה ויבטלו ינקבו בארץ שיקבעוה קודם אח"כ

צדק' ה'צמח אדמו"ר וסי"ד)ומיישב ס"א ח"א קעו סי' פי (שם על
לטבול  אין ולדעתו הרמב"ם, על כאן המשיג הראב"ד דברי
לא  בכלי לטבול יבואו שמא גזירה מנוקב, כשהוא גם בכלי
ואח"כ  א' פעם גמור כלי "כשהיה רק שייכת זו וגזירה מנוקב.
בלא  גמור כלי תחלה כן גם היה ש"זה מכיון כי אותו", ניקבו
כאשר  אבל מנוקב. שאינו בכלי להחליפו שיבואו חשש יש נקב"
"הוי  כי זו, גזירה שייכת לא מעולם כלי תורת עליו היתה לא
בכלים  יטבלו פן בהם מלטבול מחמרינן דלא ואבנים כעצים ליה
אאזמו"ר  הצריך כן "ועל - הצמחֿצדק ומוסיף מהם". הנעשים
לומר  שיש מעולם, כלי תורת התיבה על יהיה שלא ז"ל הגאון

הראב"ד". דעת לפי גם יוצאין שבזה
(a"t epizeax zpwz itl ze`ewn ipewiz)

ה'תשע"ג יום  מרחשון י"ג שני בנהר? מחצלות אבוה־דשמואל העמיד מדוע

:‚È ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰íéîLâ éî eáø íà ïëå§¥¦¨¥§¨¦
éøö Cëéôì .ïøaLàa àlà ïéìçBæa ïéøäèî ïðéà Z øäpä éî ìòC ©¥©¨¨¥¨§©£¦§£¦¤¨§©§Ÿ¤§¦¨¨¦

éwäììaèéå íénä eåwiL ãò áøòîä øäpä BúBàa Ba àöBiëå õtî ó §©¦©¨§©¥§©¨¨©§Ÿ̈©¤¦¨©©¦§¦§Ÿ
.ïää¤

בגמרא ב)מסופר נה, לבנתיה (בכורות עבד דשמואל "אבוה :
דשמואל  אבוה כלומר, תשרי". ביומי ומפצי ניסן ביומי מקוואות
לטבול  מניחן היה "ולא ביתו בתוך מקואות לבנותיו עשה
שמא  וחייש הרבה גשמים ירדו הגשמים שבימות – בנהרות

זוחלים" שהם הנהר לתוך מעבים שנוטפין מים שם)ירבו ,(רש"י
כל  הילכך וקיימי, דקוו דוקא אלא מטהרים גשמים מי ו"אין
או  גשמים, מי שהן הנוטפים רבו שמא למיחש דאיכא היכא
ובאים  הנמשכין המים שהן הזוחלין על שלגים, הפשרת

אסור" מעיין, של ומקורו רא)מנביעותו סי' יור"ד יוסף .(בית
דעביד  דקאמר ["והא השנה ימות כל במשך לעשות נהג כך
טובלות  היו השנה דבכל דוקא, לאו – ניסן ביומי מקואות להו

תשרי" מיומי בר שם)במקוואות שב (ב"י תשרי בימי מלבד – הם ]
לטבול  ואפשר הנהר מי על הגשמים מי להתרבות חשש אין

קנים  של מחצלות - 'מפצי' להן עושה היה שאז אלא בנהר
בנהר.(רש"י) -

מחצלות? עשה ומדוע
ומפצי)רש"י ד"ה במים (שם המחצלת את משליך שהיה מפרש

שמא  וחושש שפתם אצל בנהרות רך טיט יש תשרי שבימי "לפי
חוצץ". ויהי' רגליהן על למעלה טיט יעלה

חננאל רבינו בשם פירשו רמב"ם ובתוספות וראה א. סו, ובנדה (שם

הי"א) פ"א לצניעות לעיל בנהר גדר "כמין המחצלת את עושה שהיה
הבושת". מפני לטבול תמהרנה שלא ושבין, עוברין יראוה שלא
"שיקוו  בכדי מפץ להקיף שמצריך כאן הרמב"ם ומדברי
דעביד  במאי מחודש פירוש "למדנו – אשבורן וייעשו המים"

תשרי" ביומי מפצי לבנתיה דשמואל כאן)(ב"י אבוה כס"מ וראה :שם,
ולכן  בתשרי גם בנהר הגשמים מי לריבוי חשש אבוהֿדשמואל
בימי  אבל זוחלין, יהיו ולא יקוו שהמים כדי מחצלות העמיד
עצמו, בנהר להעמידן יכל שלא החורף לאחר הבאים ניסן

בבית. מקוואות לעשות הוצרך

ה'תשע"ג  מרחשון י"ד שלישי יום ורגל  בשן והפטור החיוב

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰úãçéî äúéä íà¦¨§¨§ª¤¤
ì äîäáì,úBøt dì ñéðëäì ãáìa ïäî ãçàì úeLø äéäå ,íäéðL ¦§¥¨¦§¥¤§¨¨§§¤¨¥¤¦§©§©§¦¨¥

.ìâøä ìòå ïMä ìò áiç Z åéúBøt ä÷éfäå§¦¦¨¥¨©¨©©¥§©¨¤¤
צדק' ה'צמח סופ"א)והקשה ב"ק, הש"ס, על :(חי'

בהלכה  לדבריו סותרים זו בהלכה הרמב"ם דברי לכאורה,
הוא (ה"ח)הקודמת  הרבים ברשות ורגל שן של הפטור שטעם ,

כדרכה  להלך הבהמה ודרך בכאן להלך רשות לה שיש "מפני
מיוחדת  ש"היתה בחצר שהרי הילוכה", כדרך ולשבר ולאכול

מדוע  כן ואם להלך, רשות המזיק לבהמת יש לשניהן" לבהמה
הרגל"? ועל השן על אף "חייב

ומיישב:
חריפתא' ה'פלפולא סק"א)כתב פ"ב "שברשות (ב"ק שהעובדה ,

ברשות  ורגל שן לפטור הסיבה אינה להלך" רשות לה יש הרבים
ב"חצר  שהרי חייבת, להלך רשות לה אין שכאשר כך הרבים,
להלך  רשות לה אין לניזק" ולא למזיק לא שניהן של שאינה

פטורה זאת ה"ח)ובכל אחר"(לעיל בשדה "ובער שבאומרה אלא ,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ברשות  שיהא ורגל שן חיוב את מלכתחילה הגדירה התורה
בכל  אבל חייבת. לשם המזיק בהמת באה ואם בלבד, הניזק
רשות  למזיק כשאין אפילו הניזק, רשות שאינו אחר מקום
סוףֿסוף  כי – פטורה שניהן"), של שאינה ("חצר בו להיכנס

אחר"). ("שדה הניזק רשות זה אין
כי  הרבים, ברשות גם שן על לחייב מקום היה זה פי על
פירותיו, בה להניח רשות יש לניזק וגם כולם של רשות בהיותה
שבהמת  הסברא באה זו טענה וכלפי הניזק. לרשות תיחשב

הפטור  סיבת אבל ופטורה בכאן" להלך רשות לה "יש המזיק
שאין  בגלל אלא) להלך, רשות לה שיש בגלל (לא היא ביסודה,

אחר'). ('שדה הניזק רשות זה
לבהמה  "מיוחדת החצר שאם צדק' ה'צמח מבאר זה ולפי
הרי  פירות" לה להכניס בלבד מהן לאחד רשות והיה לשניהן
ולכן  לפירות", לבד לו שמיוחדת כיון ממש הניזק "חצר זו

חייבת. – שם להלך רשות לה שיש למרות

ה'תשע"ב  מרחשון ט"ו רביעי יום ישראל  בארץ עזים גידול

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ìcâì íéîëç eøñà̈§£¨¦§©¥
.ìàøOé õøàa äwã äiçå äwã äîäa§¥¨©¨§©¨©¨§¤¤¦§¨¥

נזק, גרימת באיסור הדנה להלכה בהמשך באה זו הלכה
בארץ  דקה בהמה לגדל האיסור הרמב"ם שלדעת מובן ומכך

ל  תזיק שלא כדי הוא ורש"יישראל ב)אחרים. עט, כתב (ב"ק
הזרעים  הפסד משום ישראל, ארץ ישוב משום הוא שהאיסור
ולפי  בארץ. השדות זריעת למיעוט הגורם לאכילתה הנצרכים
בשדות  רועה שאינה אף בביתו אפילו לגדל אסור זה טעם

ז)אחרים ז, ב"ק ותוי"ט אסור (רע"ב הרמב"ם לדעת שגם יתכן אך .
ידיעתו ללא ותזיק תצא שמא בביתו, אף תט לגדל סי' חו"מ (סמ"ע

סק"א).

ערוך' שם)וב'שלחן שיהיו (חו"מ מצוי שאין הזה שבזמן נפסק,
דקה. בהמה בארץ לגדל מותר ישראל בארץ שדות ליהודים

יהושע' ב'דבר ז)וכתב סי' חו"מ שסובר (ח"ה משום הוא שטעמו ,
לאחרים, הנגרם הנזק משום הוא שהאיסור הרמב"ם כשיטת
אם  אך לכך, לחשוש אין יהודים של אינן השדות רוב וכאשר
יהודים  של שדות בין הבדל אין הארץ ישוב מחמת הוא האיסור

נכרים. של או
קיים  ערוך' ב'שלחן המובא ההיתר האם דנו זמנינו ופוסקי

שאכן  שכתבו יש יהודים: של הן השדות רוב כאשר היום גם
לאיסורו הדבר חזר ז)בימינו חו"מ ח"ג אומר שכתבו (יביע ויש ,

לאיסורו, חוזר אינו שוב האיסור התבטל הזמן שבמשך שמאחר
גזירות  גוזרים אנו ואין חדשה תקנה נדרשת לחדשו כדי כי

פרנק)חדשות להגרצ"פ שם הטור על .(הגהות
לבית  כח היה שאם אף כי וכתבו אחר, מטעם שהתירו ויש
רוב  שלמעשה כיון אך כיום, גם זאת לאסור עליהם היה דין
כי  לקיים, אחד אף על חובה אין שוב זאת, יקיימו לא הציבור
אדם  שיתחייב יתכן ולא יחידים על ולא הציבור כלל על גזרו
שדותיו. על זהיר אינו שחברו בזמן חברו שדות על להיזהר
אלא  פרטי אדם על מוטלות אינן אלו מעין חז"ל תקנות ועוד:
כך  על מקפידים הביתֿדין אין ואם דור, שבכל הביתֿדין על

מעצמו לקיימן היחיד על חיוב אין סיבה ח"ה,מאיזו סוף יהושע (דבר

פ) .עמוד
שיתקיימו  דעת על שנוסדו חדשים שבישובים שכתבו, ויש
דעת  שעל משום הדעות, לכל מותר הדבר דקה בהמה מגידול
כאשר  רק הוא והאיסור לזה, זה ומחלו המתיישבים התיישבו כן

לעצמו שוכן אחד ג)כל כד, סי' ז אליעזר .(ציץ

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ז חמישי יום ברוחניות  ו'מועד' 'תם'

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰Bà økîðå ãòeäL øBL¤©§¦§©
.Bðéã äpLî úépzLpL úeLøäL ;Búenúì øæç Z äðzîa ïzð¦©§©¨¨¨©§©¤¨§¤¦§©¥§©¨¦

ה': בעבודת ההלכה תוכן את לבאר ויש
שלא  עליה לשמור שצריך שבאדם, הבהמית נפש היינו 'שור'
של  הבהמית נפש  טבעה, ומצד ח"ו. רצוי בלתי דבר תעשה
היתר  לתאוות רק אלא אסורים לדברים מתאווה אינה יהודי

פ"ח) בתניא ואף (כמבואר אסורים לדברים מתאווה יהודי כאשר לכן, .
"המשנה  שענינו 'תם', נחשב הוא הרי – ח"ו בעבירה נכשל

תמיד" כן לעשות מינו כל דרך שאין מעשה ה"ד)ועשה פ"א .(לעיל
בו  שמתרגל עד פעמים כמה העבירה מעשה על כשחוזר אמנם

כהיתר" לו ב)"ונעשה פו, שכבר (יומא ל'מועד' נחשב הוא הרי ,
שהורגל  דבר לאותו מועד ו"נעשה רבות" פעמים בשינוי "הורגל

בו".
כמבואר  כלל ) (בדרך היא מועד דין את לבטל הדרך והנה
וחזר  ליגח שהועד שור לו... שהועדה מדבר בה "חזרה להלן:

שיהיו  עד חזרתו היא ומאימתי לנגיחה תם זה הרי ליגח... שלא
נוגח" ואינו בו ממשמשין ה"ז)התינוקות כדי (לקמן ברוחניות, וכן .

נפש  עם להתייגע צריך ל'תמותו' יחזור הבהמית נפש שטבע
הרע  הטבע שיתבטל עד התאוות תוקף את לבטל הבהמית
כי  שנית בכך יכשל שלא לוודא שיוכל ועד בו, שהתרגל

עשה""תשובה ולא ופרש בו... שעבר דבר לידו שבא זה גמורה
רפ"ב) תשובה .(הל'

מנפשו  'מועד' דין לבטל אופן עוד שיש למדים זו ומהלכה
אם  שגם ברוחניות, וענינו הרשות. שינוי ידי על – הבהמית
להשקיע  ביכולתו הבהמית, נפשו את לזכך התייגע לא האדם
התורה  בלימוד קדושה, של חדש בעולם מהותו בכל עצמו את
תעבור  ממילא ובדרך במעשיםֿטובים, או התפילה בעבודת או

לתמותו. ויחזור בו מורגל שהיה במה היצר שליטת ממנו
(jli`e 106 'nr e"l zgiy ihewl)
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ברשות  שיהא ורגל שן חיוב את מלכתחילה הגדירה התורה
בכל  אבל חייבת. לשם המזיק בהמת באה ואם בלבד, הניזק
רשות  למזיק כשאין אפילו הניזק, רשות שאינו אחר מקום
סוףֿסוף  כי – פטורה שניהן"), של שאינה ("חצר בו להיכנס

אחר"). ("שדה הניזק רשות זה אין
כי  הרבים, ברשות גם שן על לחייב מקום היה זה פי על
פירותיו, בה להניח רשות יש לניזק וגם כולם של רשות בהיותה
שבהמת  הסברא באה זו טענה וכלפי הניזק. לרשות תיחשב

הפטור  סיבת אבל ופטורה בכאן" להלך רשות לה "יש המזיק
שאין  בגלל אלא) להלך, רשות לה שיש בגלל (לא היא ביסודה,

אחר'). ('שדה הניזק רשות זה
לבהמה  "מיוחדת החצר שאם צדק' ה'צמח מבאר זה ולפי
הרי  פירות" לה להכניס בלבד מהן לאחד רשות והיה לשניהן
ולכן  לפירות", לבד לו שמיוחדת כיון ממש הניזק "חצר זו

חייבת. – שם להלך רשות לה שיש למרות

ה'תשע"ב  מרחשון ט"ו רביעי יום ישראל  בארץ עזים גידול

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ìcâì íéîëç eøñà̈§£¨¦§©¥
.ìàøOé õøàa äwã äiçå äwã äîäa§¥¨©¨§©¨©¨§¤¤¦§¨¥

נזק, גרימת באיסור הדנה להלכה בהמשך באה זו הלכה
בארץ  דקה בהמה לגדל האיסור הרמב"ם שלדעת מובן ומכך

ל  תזיק שלא כדי הוא ורש"יישראל ב)אחרים. עט, כתב (ב"ק
הזרעים  הפסד משום ישראל, ארץ ישוב משום הוא שהאיסור
ולפי  בארץ. השדות זריעת למיעוט הגורם לאכילתה הנצרכים
בשדות  רועה שאינה אף בביתו אפילו לגדל אסור זה טעם

ז)אחרים ז, ב"ק ותוי"ט אסור (רע"ב הרמב"ם לדעת שגם יתכן אך .
ידיעתו ללא ותזיק תצא שמא בביתו, אף תט לגדל סי' חו"מ (סמ"ע

סק"א).

ערוך' שם)וב'שלחן שיהיו (חו"מ מצוי שאין הזה שבזמן נפסק,
דקה. בהמה בארץ לגדל מותר ישראל בארץ שדות ליהודים

יהושע' ב'דבר ז)וכתב סי' חו"מ שסובר (ח"ה משום הוא שטעמו ,
לאחרים, הנגרם הנזק משום הוא שהאיסור הרמב"ם כשיטת
אם  אך לכך, לחשוש אין יהודים של אינן השדות רוב וכאשר
יהודים  של שדות בין הבדל אין הארץ ישוב מחמת הוא האיסור

נכרים. של או
קיים  ערוך' ב'שלחן המובא ההיתר האם דנו זמנינו ופוסקי

שאכן  שכתבו יש יהודים: של הן השדות רוב כאשר היום גם
לאיסורו הדבר חזר ז)בימינו חו"מ ח"ג אומר שכתבו (יביע ויש ,

לאיסורו, חוזר אינו שוב האיסור התבטל הזמן שבמשך שמאחר
גזירות  גוזרים אנו ואין חדשה תקנה נדרשת לחדשו כדי כי

פרנק)חדשות להגרצ"פ שם הטור על .(הגהות
לבית  כח היה שאם אף כי וכתבו אחר, מטעם שהתירו ויש
רוב  שלמעשה כיון אך כיום, גם זאת לאסור עליהם היה דין
כי  לקיים, אחד אף על חובה אין שוב זאת, יקיימו לא הציבור
אדם  שיתחייב יתכן ולא יחידים על ולא הציבור כלל על גזרו
שדותיו. על זהיר אינו שחברו בזמן חברו שדות על להיזהר
אלא  פרטי אדם על מוטלות אינן אלו מעין חז"ל תקנות ועוד:
כך  על מקפידים הביתֿדין אין ואם דור, שבכל הביתֿדין על

מעצמו לקיימן היחיד על חיוב אין סיבה ח"ה,מאיזו סוף יהושע (דבר

פ) .עמוד
שיתקיימו  דעת על שנוסדו חדשים שבישובים שכתבו, ויש
דעת  שעל משום הדעות, לכל מותר הדבר דקה בהמה מגידול
כאשר  רק הוא והאיסור לזה, זה ומחלו המתיישבים התיישבו כן

לעצמו שוכן אחד ג)כל כד, סי' ז אליעזר .(ציץ

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ז חמישי יום ברוחניות  ו'מועד' 'תם'

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰Bà økîðå ãòeäL øBL¤©§¦§©
.Bðéã äpLî úépzLpL úeLøäL ;Búenúì øæç Z äðzîa ïzð¦©§©¨¨¨©§©¤¨§¤¦§©¥§©¨¦

ה': בעבודת ההלכה תוכן את לבאר ויש
שלא  עליה לשמור שצריך שבאדם, הבהמית נפש היינו 'שור'
של  הבהמית נפש  טבעה, ומצד ח"ו. רצוי בלתי דבר תעשה
היתר  לתאוות רק אלא אסורים לדברים מתאווה אינה יהודי

פ"ח) בתניא ואף (כמבואר אסורים לדברים מתאווה יהודי כאשר לכן, .
"המשנה  שענינו 'תם', נחשב הוא הרי – ח"ו בעבירה נכשל

תמיד" כן לעשות מינו כל דרך שאין מעשה ה"ד)ועשה פ"א .(לעיל
בו  שמתרגל עד פעמים כמה העבירה מעשה על כשחוזר אמנם

כהיתר" לו ב)"ונעשה פו, שכבר (יומא ל'מועד' נחשב הוא הרי ,
שהורגל  דבר לאותו מועד ו"נעשה רבות" פעמים בשינוי "הורגל

בו".
כמבואר  כלל ) (בדרך היא מועד דין את לבטל הדרך והנה
וחזר  ליגח שהועד שור לו... שהועדה מדבר בה "חזרה להלן:

שיהיו  עד חזרתו היא ומאימתי לנגיחה תם זה הרי ליגח... שלא
נוגח" ואינו בו ממשמשין ה"ז)התינוקות כדי (לקמן ברוחניות, וכן .

נפש  עם להתייגע צריך ל'תמותו' יחזור הבהמית נפש שטבע
הרע  הטבע שיתבטל עד התאוות תוקף את לבטל הבהמית
כי  שנית בכך יכשל שלא לוודא שיוכל ועד בו, שהתרגל

עשה""תשובה ולא ופרש בו... שעבר דבר לידו שבא זה גמורה
רפ"ב) תשובה .(הל'

מנפשו  'מועד' דין לבטל אופן עוד שיש למדים זו ומהלכה
אם  שגם ברוחניות, וענינו הרשות. שינוי ידי על – הבהמית
להשקיע  ביכולתו הבהמית, נפשו את לזכך התייגע לא האדם
התורה  בלימוד קדושה, של חדש בעולם מהותו בכל עצמו את
תעבור  ממילא ובדרך במעשיםֿטובים, או התפילה בעבודת או

לתמותו. ויחזור בו מורגל שהיה במה היצר שליטת ממנו
(jli`e 106 'nr e"l zgiy ihewl)
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ה'תשע"ג  מרחשון י"ז שישי יום מקרבך' הרע 'ובערת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰âøäL äôøè àeäL øBL¤§¥¨¤¨©
úúéîk Z úîeé åéìòa íâå :øîàpL ;ì÷ñð Bðéà ...Lôpä úà¤©¤¤¥¦§¨¤¤¡©§©§¨¨¨§¦©
ïðéàå íéáeLç íä úîk åéìòaL ïåéëå ,øBMä úúéî Ck íéìòaä©§¨¦¨¦©©§¥¨¤§¨¨§¥¥£¦§¥¨

.øeèt äæ éøä Z äúéî ïéëéøö§¦¦¦¨£¥¤¨
אינו  אחר, אדם שהרג לחיות) יכול (שאינו 'טריפה' אדם
האמור  יומת" בעליו וגם יסקל "השור ומהפסוק מיתה, חייב
השור  בעל את לחייב שאין כשם כי למדים אדם, שהרג בשור
טריפה. שור לסקול אין כך מיתה בעונש טריפה כשהוא

הגמרא )ומוסיפה א עח, אחר (סנהדרין אדם הרג טריפה אדם שאם
הרע  "ובערת שנאמר מיתה חייב הוא הרי דין בית בפני
את  לבער צריכים ההריגה מעשה את שראו דין ובית מקרבך",

הרוצח. את ולהמית הרע
בפני  הנפש את שהרג טריפה שור גם זה שלפי הראב"ד וכתב
ה'מגיד  לדעת אך הרע', 'ובערת משום אותו ממיתין דין בית

בבהמה. ולא באדם רק נאמר הרע' 'ובערת דין משנה'
אחרונים פח,והקשו סי' ח"א תנינא ומשיב שואל קמ,א. חולין סופר (חתם

:ועוד)
בגמרא  קמ,א)אמרו לטהרתו (חולין להביא שצריך מצורע לענין

פני  על לשלחה ואחת לשחיטה אחת חיות", צפורים "שתי
דֿח)השדה יד כי (ויקרא הנפש, את שהרג עוף להביא אפשר שאי ,

צריך  הנפש) את שהרג שור (כדין לסקילה נידון שהוא כיון
ואין  מקרבך', הרע 'ובערת מצוות בו ולקיים דין לבית להביאו
מקרבך' הרע 'ובערת שמצוות מפורש כן ואם לחופשי. לשלחו

באדם! רק לא נאמרה
כהראב"ד  סובר הרמב"ם גם שאכן רוקח' ה'מעשה וכתב
בבהמה, גם אלא באדם רק נאמר לא מקרבך' הרע 'ובערת שדין
הבהמה. ידי על או האדם ידי על נעשה הרע אם הבדל אין כי

ה'תשע"ג  מרחשון י"ח קודש שבת המקדש? בית נשרף מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰BMàL ét ìò óà©©¦¤¦
.åévça ä÷éfäL Bîk àeä éøä ,àeä BðBîî̈£¥§¤¦¦¨§¦¨

בגמרא יוחנן רבי דעת א)זוהי כב, נזקי (ב"ק על האדם שחיוב
אינו  ולכאורה בידיו. הבעיר כאילו – חציו' 'משום הוא האש
ואחר  שהדליק. בשעה רק היתה ('חציו') האדם פעולת מובן:

מתחייב? ולמה אנוס כבר הוא האדם הרי הנזק, בשעת כך,
יוסף' ה'נימוקי שם)ומבאר :(ב"ק

בפועל, התרחש שהנזק השעה על מתחייב לא האדם אכן,
מתחת  החץ שיצא שבשעה החץ כזורק חציו משום "חיובו אלא

הכל". נעשה שעה באותה ידו,
לתענית  בקשר עצמו יוחנן רבי דברי על הקשו ומכאן

א)תשעהֿבאב  כט, קבעתיו (תענית לא הדור באותו הייתי "אלמלי :
כיון  ולכאורה, נשרף". בו היכל של שרובו מפני בעשירי, אלא
נמצא  נעשה, כבר הנזק שכל נחשב האש הדלקת שבשעת
כל  נעשה כבר ההבערה תחילת היתה שבו באב, שבתשעה

ו  בעשירי החורבן, התענית את קובע היה חו"מ למה יהונתן זכרון (שו"ת

ב) ?סי'
והביאור:

שעה  באותה ידו מתחת החץ שיצא ש"בשעה לכך הטעם
מידיו  החץ יצא חץ, זורק אדם שכאשר מפני הוא הכל" נעשה
שיעשה  הפעולות כל כן, ואם אותו. להחזיר היכולת את לו ואין
ולכן  החץ זריקת משעת כבר להיות מוכרחות ואילך מכאן החץ
נזקי  על והחיוב החץ, בזריקת נעשה כבר הנזק כאילו זה הרי

ההבערה. בשעת כבר הוא 'חציו') (משום האש
זורק  הקב"ה כאשר כן שאין מה בשרֿודם, אצל זה כל אבל

בידיו" אוחזן "כאילו זה הרי חציו מא)את לב, האזינו – רש"י (לשון

התוצאות  את להחשיב ואין רגע, בכל אותם להחזיר וביכולתו
ולכן  נעשו. כבר כאילו נתבצעו, לא שעוד החץ של העתידיות
– באב בעשירי התענית את לקבוע צריך היה יוחנן רבי לדעת
היה  יכול באב, בתשעה האש את הצית שהקב"ה לאחר גם כי
באב  בעשירי בעיקר נעשה בפועל והחורבן האש, את לעצור

(126 עמ' א שיחות .(לקוטי
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אֹומקוה ‡. אחד, מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻ

הּׁשני  ׁשּיתחיל והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹמּׁשנים
ּבּמה  מצטרפין. אין ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעד
נתּכּון  אם אבל לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּדברים
ׁשנה, ּבכל ּדינר מׁשקל נפל אפּלּו - הּמקוה מי את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלרּבֹות

לּגין  לׁשלׁשת הּכׁשרים,מצטרף את הּׁשאּובין ׁשּקדמּו ּובין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
והּכׁשרין  הּׁשאּובין ׁשהיּו אֹו הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבין
לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ׁשּנפלּו ּכיון - ּכאחת לּמקוה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻנֹופלין

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל - לפחֹות אֹו סאה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹארּבעים
והּסֹוחט ׁשנים ·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין [מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
הּצרצ ּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתה מּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ
ארּבעים ּמטּביל ה ‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

נמצאּו הּמים, מן ׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון - מכּונֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
אֹותן  ּומעלה מטּבילן, יעׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּבתֹוכן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמים

ׁשּוליהן  הפוכים]ּדר מטּבילן [כשהם - והּקּפה הּׂשק אבל . ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן, אֹותן ְְְֲֵֵֶַַָָּומעלה

ּגּמה,„. ּבכל לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻֻמקוה
ארּבעים  לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָונפל
ואם  ּכׁשר; הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻסאה

ּפסּול  .לאו, ָָ
לזה ‰. ונפל סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני

ּכׁשרין; - הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלג
ׁשאין  מקוה אבל ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּפני
ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֻּבֹו
מהן  אחד ּכל על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואחר
ׁשאּובין  ּכמים ׁשּנפסל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

ּבכלי  ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, .הּוא ְְֲִִִֵָָָָ
.Â והאּמהּבֹור ׁשאּובין, מים מלא גשמים]ׁשהּוא מי [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ

ׁשּיתחּׁשב  עד ּבפּסּולֹו, הּוא לע ֹולם - מּמּנּו ויֹוצאה לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָנכנסת
מקוה  לּגין. ׁשלׁשת ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן נׁשאר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּלא
מים  עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל

הּוא - סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּבפּסּולֹו,ּכׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
מּׁשלׁשת  הּׁשאּובין ויפחתּו ּבֹו, ׁשהיּו הּמים ּכל ׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעד
ונפל  ּגׁשמים, מי סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים  מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים, מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו, זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הּכל  מן יּׁשאר ולא הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמׁשת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹּבֹו
ׁשּיׁש מקוה עׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשת מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנפסל
הּזה  הּמקוה עם אֹותֹו וערב ּכׁשרים, מים סאה ארּבעים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו

אּלּו. את אּלּו טהרּו - ֲִֵֵֶַָהּפסּול
.Ê מסלק]המסּנק ׁשלׁשת [- מּמּנּו ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּבידיו, ּומגּביהֹו הּטיט ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - לּמקוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלּגין
הרי  - לּגין ׁשלׁשת מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָֹֻוהבּדילֹו

ּפסּולין. ְִֵאּלּו
.Á צבא]ּגיס העֹוברת [- ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּמקוה  לּגין ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻמּמקֹום
ּכּתחּלה מקוה עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי --] ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מרגליהם] סאה המ' ּכׁשר.כל זה הרי -ֲֵֵֶָ
.Ë מּׁשלׁשת מקוה ּפחֹות לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ולתרּומה  לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻלּגין
עליהן  להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן למקווה]ולּטל ירדּו[- . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

עליהן. להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעליהן
ּפסּול  זה הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻנפלּו
עליו. להּקוֹות ּופסּול  לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹלחּלה
ולּידים, ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין - עליהן ורּבּו ּגׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָירדּו
הראׁשֹונים  הּמים ּכל ׁשּיצאּו עד עליהן, להּקוֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּופסּולין
מּׁשלׁשה  ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ּכׁשאּובין, ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשּנעׂשּו

ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן מים לּגין. כמות -] ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הרי קטנה] - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ונפלּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֻ

להּקוֹות  ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹזה
טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות לתֹוכֹו נפל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהן.
ּכׁשם  - להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפל ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָואחר

ּדבר. לכל טהר ּכ לטבילה, ְְִִֶַַָָָָָָָׁשּטהר

ו  ¤¤ּפרק
ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן, הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

והּוא, הּמקוה; את ּופֹוסלין ׁשאּובין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלתֹוכן
ּכגֹון  טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו לקּבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיעׂשּו

ּפֹוסלין  אּלּו הרי - אדמה ּוכלי אבנים .ּכלי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ
לקּבלה·. נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין על [- אף - ְְֲִֶַַַַָָָָֹ

הּסילֹונֹות ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא [-ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
רחבין צינורות] ׁשהן ּפי על אף - ּבהן נמׁשכין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמים

ׁשל ּבא  ׁשהיּו ּבין הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין מצע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חרׂש. ׁשל אֹו ֶֶֶֶֶַמּתכת

מים]הּׁשקת‚. הּמקוה,[חקיקת את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
הּמקוה, את ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפי
הּצד  מן אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָאף

הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכׁשפֹופרת
ּגדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח

אֹותֹו המטהר נקב הרי ּונקבֹו - מקוה ּוועׂשה ּבארץ, ּוקבעֹו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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ה  ּפרק
הלכות מקוואות 

¤¤
אֹומקוה ‡. אחד, מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻ

הּׁשני  ׁשּיתחיל והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹמּׁשנים
ּבּמה  מצטרפין. אין ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעד
נתּכּון  אם אבל לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּדברים
ׁשנה, ּבכל ּדינר מׁשקל נפל אפּלּו - הּמקוה מי את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלרּבֹות

לּגין  לׁשלׁשת הּכׁשרים,מצטרף את הּׁשאּובין ׁשּקדמּו ּובין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
והּכׁשרין  הּׁשאּובין ׁשהיּו אֹו הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבין
לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ׁשּנפלּו ּכיון - ּכאחת לּמקוה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻנֹופלין

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל - לפחֹות אֹו סאה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹארּבעים
והּסֹוחט ׁשנים ·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין [מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
הּצרצ ּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתה מּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ
ארּבעים ּמטּביל ה ‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

נמצאּו הּמים, מן ׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון - מכּונֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
אֹותן  ּומעלה מטּבילן, יעׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּבתֹוכן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמים

ׁשּוליהן  הפוכים]ּדר מטּבילן [כשהם - והּקּפה הּׂשק אבל . ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן, אֹותן ְְְֲֵֵֶַַָָּומעלה

ּגּמה,„. ּבכל לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻֻמקוה
ארּבעים  לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָונפל
ואם  ּכׁשר; הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻסאה

ּפסּול  .לאו, ָָ
לזה ‰. ונפל סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני

ּכׁשרין; - הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלג
ׁשאין  מקוה אבל ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּפני
ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֻּבֹו
מהן  אחד ּכל על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואחר
ׁשאּובין  ּכמים ׁשּנפסל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

ּבכלי  ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, .הּוא ְְֲִִִֵָָָָ
.Â והאּמהּבֹור ׁשאּובין, מים מלא גשמים]ׁשהּוא מי [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ

ׁשּיתחּׁשב  עד ּבפּסּולֹו, הּוא לע ֹולם - מּמּנּו ויֹוצאה לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָנכנסת
מקוה  לּגין. ׁשלׁשת ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן נׁשאר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּלא
מים  עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל

הּוא - סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּבפּסּולֹו,ּכׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
מּׁשלׁשת  הּׁשאּובין ויפחתּו ּבֹו, ׁשהיּו הּמים ּכל ׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעד
ונפל  ּגׁשמים, מי סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים  מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים, מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו, זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הּכל  מן יּׁשאר ולא הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמׁשת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹּבֹו
ׁשּיׁש מקוה עׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשת מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנפסל
הּזה  הּמקוה עם אֹותֹו וערב ּכׁשרים, מים סאה ארּבעים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו

אּלּו. את אּלּו טהרּו - ֲִֵֵֶַָהּפסּול
.Ê מסלק]המסּנק ׁשלׁשת [- מּמּנּו ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּבידיו, ּומגּביהֹו הּטיט ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - לּמקוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלּגין
הרי  - לּגין ׁשלׁשת מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָֹֻוהבּדילֹו

ּפסּולין. ְִֵאּלּו
.Á צבא]ּגיס העֹוברת [- ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּמקוה  לּגין ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻמּמקֹום
ּכּתחּלה מקוה עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי --] ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מרגליהם] סאה המ' ּכׁשר.כל זה הרי -ֲֵֵֶָ
.Ë מּׁשלׁשת מקוה ּפחֹות לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ולתרּומה  לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻלּגין
עליהן  להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן למקווה]ולּטל ירדּו[- . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

עליהן. להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעליהן
ּפסּול  זה הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻנפלּו
עליו. להּקוֹות ּופסּול  לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹלחּלה
ולּידים, ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין - עליהן ורּבּו ּגׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָירדּו
הראׁשֹונים  הּמים ּכל ׁשּיצאּו עד עליהן, להּקוֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּופסּולין
מּׁשלׁשה  ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ּכׁשאּובין, ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשּנעׂשּו

ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן מים לּגין. כמות -] ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הרי קטנה] - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ונפלּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֻ

להּקוֹות  ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹזה
טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות לתֹוכֹו נפל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהן.
ּכׁשם  - להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפל ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָואחר

ּדבר. לכל טהר ּכ לטבילה, ְְִִֶַַָָָָָָָׁשּטהר

ו  ¤¤ּפרק
ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן, הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

והּוא, הּמקוה; את ּופֹוסלין ׁשאּובין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלתֹוכן
ּכגֹון  טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו לקּבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיעׂשּו

ּפֹוסלין  אּלּו הרי - אדמה ּוכלי אבנים .ּכלי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ
לקּבלה·. נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין על [- אף - ְְֲִֶַַַַָָָָֹ

הּסילֹונֹות ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא [-ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
רחבין צינורות] ׁשהן ּפי על אף - ּבהן נמׁשכין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמים

ׁשל ּבא  ׁשהיּו ּבין הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין מצע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חרׂש. ׁשל אֹו ֶֶֶֶֶַמּתכת

מים]הּׁשקת‚. הּמקוה,[חקיקת את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
הּמקוה, את ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפי
הּצד  מן אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָאף

הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכׁשפֹופרת
ּגדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח

אֹותֹו המטהר נקב הרי ּונקבֹו - מקוה ּוועׂשה ּבארץ, ּוקבעֹו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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ze`eewnפ zekld - oeygxn a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפקק אם וכן ּכׁשר. סתם]זה אינֹואת[- ּובבנין, ּבסיד הּנקב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבסיד  הּנקב סתם ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו, הּנקוין והּמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּפֹוסל;
ּבארץ  ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה, את הּוא ּפֹוסל עדין - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּובגבסים
ּומרח  הּסיד, ּגב ועל הארץ ּגּבי על הֹוליכֹו ואם יבנה. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו

ּכׁשר. זה הרי - הּצדדין מן ְְֲִִִֵֵֶַָָּבטיט
על ‰. נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור, ּתחת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח

ּדפן לּטבלה היה אם - לּמקוה ויֹורדין [מארבע הּטבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּפֹוסלת.צדדיה] אינּה לאו, ואם הּמקוה; ּפֹוסלת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּדפן  לּה ׁשּיׁש ּפי על אף - להדיחּה ּכדי הּצּנֹור ּתחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפּה
לקּבל. עׂשיּה לא ׁשהרי ּפֹוסלת, אינּה -ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âהּצרֹורֹות[חוקק]החֹוטט ּבֹו לקּבל מקֹום [אבנים ּבצּנֹור ְְְִֵֵַַַָ
אם קטנות] - הּמים עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ּבּמים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמתּגלּגלין

ׁשהרי  הּמקוה; ּפֹוסל ׁשהּוא, ּכל ּבֹו וחפר עץ ׁשל הּצּנֹור ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
והּוא  - לקּבלה ׁשּנעׂשה ּכלי מּתֹו ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכלי  ּתֹורת עליו והיה הֹואיל ּבֹו, ׁשחקק אחר ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּיקּבעֹו
ּבֹו חקק ּכ ואחר ּבּקרקע, קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָּכׁשהיה
ּפֹוסל  אינֹו חרׂש, ׁשל צּנֹור היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּבית
ׁשּנתמּלא  ּפי על אף רביעית. לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָעד
הרי  - ּבתֹוכֹו הּמתחלחלין צרֹורֹות ׁשּבּצּנֹור החקּוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָהּמקֹום
עפר, ׁשחקק הּמקֹום לתֹו ירד ּכסתּום. ואינֹו ּבפּסּולֹו, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּוא

ּכׁשר. זה הרי - ְֲֵֵֶָָּוסתמֹו
.Ê לּמקוה ונפלּו מים, לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּספֹוג

ּכלי  לא ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשאּובין  מים ּובֹו .ׁשּנפל ְִִֶַַָ

.Á ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ּכן הּׁשּדה אם אּלא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מטּבילין  קּפה, אֹו ׂשק היּו ואם הּנֹוד; ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻהיּו
הּמים  אין הּצּנֹור, ּתחת ק ּפה אֹו ׂשק הּמּניח וכן ְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֻּבהן.

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָהּנמׁשכין
.Ëשבור]ּגסטרה חרס הּמקוה,[כלי ּבתֹו ׁשהיא טמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

טהרּו - ּכלים ּבּה והטּביל הּמים, מן למעלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּוׂשפתּה
ּבאויר  ׁשהן עד הּמים מן אֹותן ּכׁשּיגּביּה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּטמאתן.
וחֹוזר  הּגסטרה, מאויר ּגּבן ׁשעל הּמים מּטּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּגסטרה,
הּטמא, הּתּנּור מּתחת יֹוצא ׁשהּוא מעין וכן אֹותן. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומטּמא
הּתּנּור, מאויר טמאֹות וידיו טהֹור, הּוא - לתֹוכֹו וטבל ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָוירד
ׁשּנמצא  ידיו, ּברּום הּתּנּור מן למעלה הּמים היּו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
מּטהרין  חרׂש ּכלי ׁשאין הּתּנּור; מן למעלה ידיו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשּטבל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַּבמקוה,
.È הּטֹובל - הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחבית

לּגין [בחבית]ׁשם לׁשלׁשת אפׁשר אי טבילה; לֹו עלתה לא , ְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹֻ
- לׁשם ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
אבל  ׁשם. עֹומדין הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ּבּמים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָנטמא
טֹובל  זה הרי נמׁשכין, והן הֹואיל - ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנהרֹות

ָׁשם.
.‡È ׁשהּמים ּפי על אף - הּמקוה ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים

סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו; לא הּמקוה, ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין
הּמקוה  את ּפֹוסלין ּבאמצע, הּׁשאּובין היּו .למקוה. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ

.·Èּב וכתל מּזֹו, למעלה זֹו ּברכֹות והעליֹונה ׁשּתי יניהן, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבּכתל  ונקב ׁשאּובין , מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים, מים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמלאה
לּגין  ׁשלׁשת הּנקב ּכנגד יׁש אם - לּתחּתֹונה העליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּבין
הּוא  ּכאּלּו ׁשהּנקב מּפני העליֹונה; נפסלה ׁשאּובין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמים

ּבצּדּה לא העליֹונה, .ּבאמצע ְְְְִֶֶַָָָֹ
.‚È לפי הּכל לּגין? ׁשלׁשת ּבֹו ויהיה ּבּנקב, יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּכּמה

צרי סאה, ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהּברכה:
היתה  לּברכה. ועׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
וׁשּׁשים  מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי סאה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעׂשרים

קּבין,לּברכה  ׁשׁשת ׁשהּסאה - זה חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לּגין. ארּבעת ְְִַַַַַֻוהּקב

.„È סאה עׂשרים מהם אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקוֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש
וטבלּו ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהם ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻמכּונֹות,

הּמים ונערמּו גדותיהם]ּבׁשלׁשּתן על ונתערבּו[עלו מּכּלן ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ
ׁשהרי  טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים, הּמקוֹות - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָמּלמעלה
זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ׁשּׁשים הּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה
סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין הּׁשאּובים הּמים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואין
ּבהן, וטבלּו וירדּו ּבאמצע, הּׁשאּוב היה ׁשּבארנּו. ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
ׁשהיּו, ּכמֹות הּמקוֹות - הּמקוֹות ונתערבּו הּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָונערמּו
סאה  ארּבעים נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; טמאין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהּטֹובלין
ּביניהן. מבּדיל ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכׁשרים

ז  ¤¤ּפרק
הּטעם אין ‡. ּבׁשּנּוי ולא הריח ּבׁשּנּוי לא נפסל ,הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

מקוה  ּבֹו עֹוׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. הּמראה ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכּתחּלה,
את  ּפֹוסלין אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהם וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין; מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּמקוה
סאה, מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּופֹוסלין
מקוה  וכן ּפסּול. - מראיו וׁשּנה ּפרֹות, מי אֹו יין לג לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹונפלּו
ונפל  מּזה, ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עׂשרים ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי - מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות, מי אֹו יין סאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹלתֹוכֹו
הּמקוה. למּדת עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ּכׁשהיּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשרים
הרי  - ּכׁשרים מים אחרים עׂשרים העׂשרים, על נֹוסף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָואם

ּכׁשר. מקוה ְִֵֶֶָזה
סאה]מעליןיׁש·. למ' משלימים הּמקוה[- ּפֹוסלין,את ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַֹ

ּפֹוסלין. ולא מעלין לא מעלין, ולא ְְְְֲֲִִִִַַֹֹֹּפֹוסלין
והּכפֹורואּלּו‚. וה ּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא [שלג מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

והּגלידדק] ׁשּנרֹוק[קרח], וטיט והּמלח, מק [רך], ּכיצד? וה . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
מאחד  סאה לתֹוכֹו ונפל אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁש
וׁשלם; ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו, עֹולה זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּלּו
ׁשלג  סאה ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא מעלין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹנמצאּו

ּבעּוקה והּניחן גומא]ּכּתחּלה, ּכׁשר.[- זה הרי - ׁשם ורּסקֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּבין ואּלּו„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹ

ּכבׁשים ּומי מאכל]טמאים, מיני בהם ׁשלקֹות [כבש ּומי , ְְְִִֵֵֵָָ
לבישול] והּתמד[שימשו שמרים], עם החמיץ,[מים ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַֹ

מׁשקל  חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה  אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
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לּגין, ׁשלׁשת מהן נפל ואם הׁשלימֹו; ולא הּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻלמידת
הּמקוה. את ְִֵֶֶַּפֹוסל

ּפרֹות,ואּלּו‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹ
דגים]והּציר של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד [שומן , ְְְְִֶֶַַַָ

אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
הּמים  והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשרים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âמקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ּבֹוּופעמים ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ולקח  וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר  מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו .סאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח .מקוה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Á ואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי

מראיו  ּבׁשּנּוי אֹותֹו .ּפֹוסלין ְְְִִַָ
.Ëמחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר [- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ

עד  ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
ּבּמקוה  היה ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּירדּו
עד  לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָארּבעים
וכּיֹוצא  מחל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזרּו
ׁשּלא  מים מראה ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהן,
והּטֹובל  ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹנׁשּתּנה
יין  ׁשל חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבמקֹום

מ  אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים -ׁשּנׁשּברה יין ּכמראה קֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְִֵַָָָָֹהּטֹובל

.È ּדינר ל ׁשלׁשת מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּגין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻ
לּמקוה  ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶַָָָֹ
.‡È לתֹוכן ׁשלׁשת ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מים, מראה הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמׁשקל
לּגין  ׁשלׁשת עליהם ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻנפלּו
ּפרֹות. מי ולא אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמים

.·È נפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת  ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ּדבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו

אחר  .מׁשקה ְֵֶַַ

ה'תשע"ג  מרחשון י"ג שני יום

ח  ¤¤ּפרק
לּמקוהּכל ‡. למקווה]המערב הסמוכים הּוא [מים הרי - ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּומקֹום  הּמקוה, למי הּסמּוכֹות ּגּמֹות ּבֹו. ּומטּבילין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּכּמקוה,
עם  מערבין היּו אם - מים ּבהן ׁשהיּו ּבהמה ּפרסֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבהן. מטּבילין הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת הּמקוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי
מקווה]הּמערהחררי ·. יש -[ובמערה הּמערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

מי מטּביל  עם מערבין ׁשּבהן הּמים ׁשאין ּפי על אף ּבהן, ין ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשהּוא. ּבכל אּלא ְְִֶֶֶַָָהּמקוה

מעלֹותמחט ‚. על נתּונה [חוץ הּמקוה[מדריגות]ׁשהיתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ

הּגל,למים] עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ּומביא מֹולי והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ְָטהֹורה.

מתחת]ׁשּבתֹו[חפירה]עּוקה „. היתה [- אם - הּמקוה ְְְִִֶֶַָָָ
ויכֹולה  ּבריאה, הּמקוה ּובין העּוקה ּבין הּמבּדלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרקע
ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה, ּבּמים מטּבילין אין - עצמּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכֹולה  אינּה ואם הּנֹוד; ּבכׁשפֹופרת הּמקוה עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבין
ׁשהּוא, ּבכל אּלא מערבין אינן אפּלּו - עצמּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

ּבּה. ְִִַָמטּבילין
לׁשתיּכתל ‰. ׁשּנסּדק מקוֹות ׁשני למטה]ׁשּבין ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ּבכל  מטּביל סאה, ארּבעים ּבׁשניהם היה ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפין;
ערב נסּדק ואם מהן. לשמאל]אחד מצטרפין,[מימין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּכתל  נפרץ הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
ּכקלּפת  הּכתל מן למעלה הּמים נתערבּו אם - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּלמעלה

מצטרפין. הּנֹוד, ׁשפֹופרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹהּׁשּום
.Â ׁשּכּמה הּנקב ׁשעּור ּכרחב הּוא הּנֹוד? ּבׁשפֹופרת הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וחֹוזרֹות אדם, ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות [מסתובבות]ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
הארּבע  מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ּבּגּודל, ואינן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו;

הּנֹוד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל הּיד. הנקב]ׁשּבפס -[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבּנקב  יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ּדברים ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָממעט,
ׁשעּקר  מּפני מצטרפין; אין - ּבֹו ׁשאין ספק הּנֹוד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשפֹופרת
ּפי  על אף הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן ְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹהּטבילה

הלכה מסיני]ׁשּׁשעּורֹו להחמיר.[למשה ׁשעּורֹו ספק , ְְְֲִִִֵֶַָָ
.Ê הּמקוֹות מטהרין מן את והרחֹוק הּתחּתֹון, מן העליֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

אבר ׁשל אֹו חרׂש ׁשל  סילֹון מביאין ּכיצד? [עופרת]הּקרֹוב. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ידֹו ּומּניח הּמקוה, את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא

התחתון]ּתחּתיו פתחו מים,[סותם מתמּלא ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
מי  עם ׁשּבּסילֹון הּמים ׁשּיתערבּו עד ּומּׁשיקֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּומֹוׁשכֹו
הּמקוֹות  ׁשני והרי ּדּיֹו, ּכׂשערה אפּלּו האחר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקוה

אחד. ּכמקוה ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּסילֹון
.Áעׂשרים ׁשלׁש ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּגׁשמים  ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
ויֹוצא  לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - הּנחל ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעֹובר

ּבאמצעית  אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה אין ׁשאין מּתֹוכן, ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עמדּו. ּכן אם אּלא מערבין, הּנזחלין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמים

.Ë עם טיט נמּדד זה הרי מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אינֹו מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמקוה;

.נמּדד  ְִָ
.È ּבּטיט מקוה מטּבילין וטיט, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צפין  ׁשהּמים ,הר זה ּבטיט מטּבילין? טיט ּבאיזה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד, מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט  מטּבילין ואין ּבּמים, .מטּבילין ְְְִִִִִִֵַַַַַ
.‡È יבחּוׁשיןּכל ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו [תולעים]ׁשּתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו; מטּבילין - כריש אדּמין [עין ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻ
במים] .שנמחתה

.·È ׁשנים מקוה וירדּו מכּונֹות, סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּמים, ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף - זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבלּו
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לּגין, ׁשלׁשת מהן נפל ואם הׁשלימֹו; ולא הּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻלמידת
הּמקוה. את ְִֵֶֶַּפֹוסל

ּפרֹות,ואּלּו‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹ
דגים]והּציר של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד [שומן , ְְְְִֶֶַַַָ

אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
הּמים  והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשרים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âמקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ּבֹוּופעמים ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ולקח  וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר  מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו .סאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח .מקוה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Á ואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי

מראיו  ּבׁשּנּוי אֹותֹו .ּפֹוסלין ְְְִִַָ
.Ëמחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר [- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ

עד  ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
ּבּמקוה  היה ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּירדּו
עד  לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָארּבעים
וכּיֹוצא  מחל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזרּו
ׁשּלא  מים מראה ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהן,
והּטֹובל  ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹנׁשּתּנה
יין  ׁשל חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבמקֹום

מ  אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים -ׁשּנׁשּברה יין ּכמראה קֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְִֵַָָָָֹהּטֹובל

.È ּדינר ל ׁשלׁשת מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּגין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻ
לּמקוה  ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶַָָָֹ
.‡È לתֹוכן ׁשלׁשת ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מים, מראה הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמׁשקל
לּגין  ׁשלׁשת עליהם ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻנפלּו
ּפרֹות. מי ולא אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמים

.·È נפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת  ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ּדבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו

אחר  .מׁשקה ְֵֶַַ

ה'תשע"ג  מרחשון י"ג שני יום

ח  ¤¤ּפרק
לּמקוהּכל ‡. למקווה]המערב הסמוכים הּוא [מים הרי - ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּומקֹום  הּמקוה, למי הּסמּוכֹות ּגּמֹות ּבֹו. ּומטּבילין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּכּמקוה,
עם  מערבין היּו אם - מים ּבהן ׁשהיּו ּבהמה ּפרסֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבהן. מטּבילין הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת הּמקוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי
מקווה]הּמערהחררי ·. יש -[ובמערה הּמערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

מי מטּביל  עם מערבין ׁשּבהן הּמים ׁשאין ּפי על אף ּבהן, ין ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשהּוא. ּבכל אּלא ְְִֶֶֶַָָהּמקוה

מעלֹותמחט ‚. על נתּונה [חוץ הּמקוה[מדריגות]ׁשהיתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ

הּגל,למים] עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ּומביא מֹולי והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ְָטהֹורה.

מתחת]ׁשּבתֹו[חפירה]עּוקה „. היתה [- אם - הּמקוה ְְְִִֶֶַָָָ
ויכֹולה  ּבריאה, הּמקוה ּובין העּוקה ּבין הּמבּדלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרקע
ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה, ּבּמים מטּבילין אין - עצמּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכֹולה  אינּה ואם הּנֹוד; ּבכׁשפֹופרת הּמקוה עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבין
ׁשהּוא, ּבכל אּלא מערבין אינן אפּלּו - עצמּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

ּבּה. ְִִַָמטּבילין
לׁשתיּכתל ‰. ׁשּנסּדק מקוֹות ׁשני למטה]ׁשּבין ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ּבכל  מטּביל סאה, ארּבעים ּבׁשניהם היה ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפין;
ערב נסּדק ואם מהן. לשמאל]אחד מצטרפין,[מימין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּכתל  נפרץ הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
ּכקלּפת  הּכתל מן למעלה הּמים נתערבּו אם - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּלמעלה

מצטרפין. הּנֹוד, ׁשפֹופרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹהּׁשּום
.Â ׁשּכּמה הּנקב ׁשעּור ּכרחב הּוא הּנֹוד? ּבׁשפֹופרת הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וחֹוזרֹות אדם, ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות [מסתובבות]ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
הארּבע  מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ּבּגּודל, ואינן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו;

הּנֹוד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל הּיד. הנקב]ׁשּבפס -[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבּנקב  יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ּדברים ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָממעט,
ׁשעּקר  מּפני מצטרפין; אין - ּבֹו ׁשאין ספק הּנֹוד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשפֹופרת
ּפי  על אף הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן ְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹהּטבילה

הלכה מסיני]ׁשּׁשעּורֹו להחמיר.[למשה ׁשעּורֹו ספק , ְְְֲִִִֵֶַָָ
.Ê הּמקוֹות מטהרין מן את והרחֹוק הּתחּתֹון, מן העליֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

אבר ׁשל אֹו חרׂש ׁשל  סילֹון מביאין ּכיצד? [עופרת]הּקרֹוב. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ידֹו ּומּניח הּמקוה, את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא

התחתון]ּתחּתיו פתחו מים,[סותם מתמּלא ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
מי  עם ׁשּבּסילֹון הּמים ׁשּיתערבּו עד ּומּׁשיקֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּומֹוׁשכֹו
הּמקוֹות  ׁשני והרי ּדּיֹו, ּכׂשערה אפּלּו האחר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקוה

אחד. ּכמקוה ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּסילֹון
.Áעׂשרים ׁשלׁש ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּגׁשמים  ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
ויֹוצא  לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - הּנחל ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעֹובר

ּבאמצעית  אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה אין ׁשאין מּתֹוכן, ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עמדּו. ּכן אם אּלא מערבין, הּנזחלין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמים

.Ë עם טיט נמּדד זה הרי מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אינֹו מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמקוה;

.נמּדד  ְִָ
.È ּבּטיט מקוה מטּבילין וטיט, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צפין  ׁשהּמים ,הר זה ּבטיט מטּבילין? טיט ּבאיזה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד, מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט  מטּבילין ואין ּבּמים, .מטּבילין ְְְִִִִִִֵַַַַַ
.‡È יבחּוׁשיןּכל ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו [תולעים]ׁשּתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו; מטּבילין - כריש אדּמין [עין ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻ
במים] .שנמחתה

.·È ׁשנים מקוה וירדּו מכּונֹות, סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּמים, ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף - זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבלּו
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ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הּמים הראׁשֹון חסרּו ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
סגֹוס ּתחּלה ּבֹו הטּביל סאה. צמר]מארּבעים עבה [בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּבּמים, נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היה אם - והגּביהֹו ּבֹו, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּיֹוצא
מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי טהֹור; ּבאחרֹונה הּטֹובל ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהרי

הּמ ּבֹו רגלי הטּביל ׁשּדחק ּפי על אף - ּבּה וכּיֹוצא ּטה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליה  הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע עבה ּבטיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטה
ׁשיּטבלּו עד נטּבעּו, לא ׁשהרי טהֹורה; זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה  זֹו הרי ּגדֹולה, יֹורה ּבֹו הטּביל ּתחּלה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבּמים
ונמצא  לּמקוה, חּוץ ויֹוצאין נּתזין ׁשהּמים מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה,

ּפיה ּדר מֹורידּה יעׂשה? ּכיצד מארּבעים. על חסר מוטת -] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּדרצידה] אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה; ּבּמקוה, והֹופכּה ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

הפוכה]ׁשּוליה יהיּו[כשהיא ׁשּלא ּכדי ׁשּבתֹוכּה- הּמים ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
אֹותּה. ויפסלּו לּמקוה ויחזרּו ְְְְְְְְִִִֶַַָׁשאּובין,

.‚Èמרּדדיןמקוה ּכֹובׁש[נמוכים]ׁשּמימיו אבנים]- [מניח ְְִִֵֵֶֶָָֻ
הּצדדין,[על]אפּלּו ּומן הּמים ּבתֹו קנים וחבילי קׁש חבילי ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָ

לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד למעלה; הּמים ׁשּנערמּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָעד

ט  ¤¤ּפרק
טהרה]מעלֹותׁשׁש‡. מּזֹו.[דרגות למעלה זֹו ּבמקוֹות, ְְְְֲִִֵַַָ

גבאים מי - ּבֹורֹות[שלוליות]הראׁשֹון ּומי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ
וצר]ׁשיחין ארוך מקורה]ּומערֹות[מרובע ּבהן [בור וכּיֹוצא , ְְִִֵֶַָָ

על  ואף ׁשאּובין, ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. המכּנסין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָֻמּמים
אּלא  מּטּמאין ואינן הֹואיל - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי

האדם]לרצֹון ּכׁשרין,[ברצון ּבחזקת הן הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
מהן  ולּטל לחּלה, הּטבּולה עּסה מהן לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּוטהֹורין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלּידים,
מהן·. יותר]למעלה גבוהה דרגה ּתמצית[- מי [גשמים - ְְְִֵֵֶַַָ

מההרים] יֹורדין הזורמים הּגׁשמים עדין אּלא ּפסקּו, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשּלא
ּבצין ואינן [מבעבעים]וההרים ונקוין, נמׁשכין והם , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ

ּכׁשרים  הם הרי - סאה ארּבעים ּבהן אין אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאּובין,
הּמים  את ּבהן ּומטּבילין לּידים, מהם ולּטל ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלתרּומה
עדין  מּלהזחיל, ההרים ּפסקּו ולא הּגׁשמים ּפסקּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנטמאּו.
ּכמי  אּלּו הרי ּבצין, ואינן ההרים ּפסקּו ּתמצית; מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהם

ְִָגבאים.
הן ‚. הרי הּבּצין, ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו ׁשּלא ּתמצית .ּכמי ְְְִֵֶַָֹ
הּמעין,„. מחמת ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל - הּמעין ּבצד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהחֹופר

ׁשּפֹוסקין ּפי על לפעמים]אף הם [- הרי - ּומֹוׁשכין וחֹוזרין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַ
גבאי  ּכמי הן הרי מֹוׁשכין, מּלהיֹות ּפסקּו מעין; ן.ּכמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

ׁשאינן ‰. מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה - מהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה
טמא  אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו הּזכר ׁשאּובין, הּזב מן חּוץ , ְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

מעיין] ואת [שצריך הּטמאין, הּכלים ּכל מטּבילין ּובֹו .ְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לקדׁש, אֹותן ׁשּמטּבילין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּידים

.Â מים עליו והרּבּו מּועטין, ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
מּמּנּו הּנמׁשכין ּבּמים מטהרין ׁשאין למקוה, ׁשוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאּובין:

ּבאׁשּברן ועֹומדין הּנקוין ּבּמים משקע]אּלא וׁשוה [- ; ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

למימיו  אין ׁשהּמעין - ׁשהּוא ּבכל מטהר ׁשהּוא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעין,
מטהרין. ׁשהן ּכל אפּלּו ְֲֲִִִֵֶַָׁשעּור,

.Ê אבל למעלה ׁשאּובין, מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין - מּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהרי  - מלּוחין אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכין; ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻמימיו
מן  ונמׁשכין הּנגררין הּמים והם ּבזֹוחלין, מטהר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָהּוא

.הּמעין  ְַַָ
.Á ּבלבד למעלה ׁשּבהם - חּיים מים ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמצרע, לטהרת לֹוקחין ּומהם הּזכרים, הּזבים ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹטֹובלין
חּטאת  מי אינֹוּולקּדׁש הּמקוה למקוה? מעין ּבין מה . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשהּוא. ּבכל מטהר והּמעין סאה, ּבארּבעים אּלא ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמטהר
מּמּנּו הּנזחלין הּמים אבל ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמקוה

מטה  והּמעין מטהרין; ּבֹואין ּתעלה לא הּמקוה, ּבזֹוחלין. ר ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
הּזב  חּיים, מים מימיו היּו אם - והּמעין לזבים; ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָטבילה

ּבהן. ֵֶָטֹובל
.Ë הּׁשקתמעין לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין מימיו [כלי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּמים לשתיה] ּכל הרי - ונזחלין הּׁשקת מן יֹוצאין ּכ ואחר ,ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
נמׁשכין  הּמים מקצת היּו ּפסּולין. לּׁשקת וׁשּבחּוץ ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּׁשקת
לּׁשקת  ׁשחּוץ הּמים הרי - ׁשהּוא ּכל אפּלּו הּׁשקת, ׂשפת ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹעל
נמׁשכין  מימיו היּו ׁשהּוא. ּבכל מטהר ׁשהּמעין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכׁשרין;
אֹותּה הרי - ׁשם ונקוין מים, מלאה ׁשהיא ּברכה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלתֹו
ּפסּול  זה הרי - לּברכה חּוץ יֹוצא היה ּכמקוה; ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּברכה
מי  ּכל ׁשּיצאּו ׁשּידע עד חּטאת, מי ּולקּדׁש ולמצרעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלזבין

הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו ְְְִֵֶֶַַָָהּמקוה
.È ּבית מעין להם ׁשאין הּכלים ּגּבי על נמׁשכין מימיו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמקוה, זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ּכגֹון ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻקּבּול,
יטּביל ׁשּלא ]ּובלבד - הּכלים.[כשהמים ּגּבי על ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ

.‡È אּמֹותמעין ורּבה [תעלות]ׁשהיּו מּמּנּו, נמׁשכֹות קטּנֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּבאּמֹות  הּמים ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין מים ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָעליו
עֹומדין, הּמעין מימי היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי - ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָוׁשטפּו
אּמֹות  מּמּנּו ׁשּמׁשכּו עד מים, עליו ורּבה נמׁשכין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואינן

- ּבאׁשּברן הּמים לטהר למקוה ׁשוין ׁשּמׁשכּו הּמים הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין וׁשוין ְְְְְְִִֵֶַַַָָָּבלבד,

.·È ולמצרעין ּכל לזבין ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין - הּיּמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָֹ
חּטאת  מי מהן .ּולקּדׁש ְֵֵֵֶַַָ

.‚È ּדבר.הּמים לכל ּכמעין הן הרי הּמעין, מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּמעין מן טיפין]והמנּטפין טֹורדין [טיפין ׁשהן ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ברציפות] אּלא [נוטפים מטהרין ואין ּכמקוה, הן הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ
ּולקּדׁש ולמצרעין לזבין ּופסּולין עֹומדין, סאה ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּבארּבעים
עם  מתערבין הּמעין מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהן
הּכל  הרי המנּטפין, על הּזֹוחלין רּבּו אם - מּמּנּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹהּנֹוטפין
אם  וכן הּזֹוחלין, על הּנֹוטפין רּבּו ואם ּדבר. לכל ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּכמעין
אּלא  ּבזֹוחלין, מטהרין אינן - הּנהר מי על ּגׁשמים מי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרּבּו

מּפץ להּקיף צרי ,לפיכ ּבֹו[מחצלת]ּבאׁשּברן; וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהן. ויטּבל הּמים, ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבאֹותֹו

.„È המנּטף נֹוטפין לּמקֹום ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעׂשין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
- עליה ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה, חרׂש ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה
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ּכׁשרין  אּלּו מּדברי הרי ואפּלּו טמאה, המקּבל ּדבר וכל ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים

.ÂË אותם]ׁשּקּלחןזֹוחלין ּכׁשרין [קליפי]ּבעלי[שפך - אגֹוז ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָ
ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח האגֹוז עלי ׁשאין ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו;

.ÊË ויֹורדין מי נזחלין הן והרי הּמדרֹון, מן הּבאין ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
אין  - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי על אף -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבאׁשּברן  וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין

סאה  עד ארּבעים מחיצֹות, מהן ועׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים  מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה  לא הּגדר, מהן ׁשע ׂשה וכלים ּבהן; טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈ ּגל- הּכלים על אֹו האדם על ונפל הּים, מן ׁשּנתלׁש ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

לחּלין  טהֹורין אּלּו הרי סאה, ארּבעים ּבֹו יׁש ׁשאין אם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ
והיה  נתּכּון, ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּטֹובל
לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה - הּגל ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצּפה

.ÁÈ הארץ,אין על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מטּבילין  ׁשאין לפי - סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף

ּבאויר  וחמר קל ּבארץ,ּבזֹוחלין, נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; הגל]מטּבילין מּפני [גג , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבאויר. ֲִֶָׁשהּוא

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנסּתּפק ‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק

יֹודע  ואפּלּו נפלּו, לא אֹו ׁשאּובין מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלֹו
ואפּלּו ּבהן, אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ׁשּנפלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבוּדאי
ּבּמקוה  ׁשהיה ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיה ּבוּדאי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻיֹודע

ּכׁשר  זה הרי - היה ׁשּלא ספק סאה ארּבעים ּבֹו .ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבֹוׁשני ·. ׁשאין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקוֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ידּוע  ואין מהן, לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת נפלּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּיתלה  ּבמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיזֹו

סאה] למ' שנפלו לתלות ּפחּותין [-אפשר ׁשניהן היּו .ְְִֵֶָ
- הּוא איזה ידּוע ואין מהן, לאחד ונפלּו סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעים
נפלּו, לזה אם ּיתלה; ּבמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

נפסל. נפלּו, לזה ואם ְְְְִִִֶַַָָנפסל,
ׁשּזה מקוה ‚. מּפני ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן, ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

זה  למקוה ׁשאּובין מים .ספק ְְְְִִִֵֶֶַ
והּמכּתׁשתצּנֹור „. למקוה, מקּלח מים]ׁשהיה עם [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּמכּתׁשת  מן ספק לּמקוה, הּצּנֹור מן ספק - ּבצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּונה
ׁשהּפסּול מּפני ּפסּול, זה הרי - נראה מֹוכיחלּמקוה -] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכׁשר,לעינינו] זה הרי ּכׁשרים, מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם ;ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ
קבּוע. ּכׁשר ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

ׁשחזקתן ּכל ‰. ּפסּולין, - העּמים ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּמדינֹות  יׂשראל ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאּובין.

הּמפּתח[כרכים] מן העיר]לפנים שער ּפסּולין;[- ּבחזקת - ְְְְְִִִִִֶַַָ
לתֹוכן  ּומטילין ּבהן ּומטּבילין ּבהן מכּבסין הּמדינה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאנׁשי
יׂשראל  ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ּתמיד. ׁשאּובין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמים

הּגׁשמים. מן ׁשחזקתֹו טהרה, ּבחזקת - לּפתח ְְְְֳִִֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ

.Â ואפּלּוהּטמא טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מקוֹות  ׁשני ּבֹו; ׁשאין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מהן  ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא  לפי טמא; ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּכראּוי  ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ונמצא ּבחזקתֹו, ׁשּנמּדד מקוה וכן . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכל  - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחסר,

ּגּביו על ׁשּנעׂשּו בו]הּטהרֹות טבילה סמך על למפרע [- ְְְֲֵֶַַַַַַָָ
ּדברים  ּבּמה ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ׁשּיּודע עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָטמאֹות,

חמּורה מּטמאה הּטבילה ּבׁשהיתה אב אמּורים? -] ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
אכלין .הטומאה] ׁשאכל ּכגֹון קּלה, מּטמאה טבל אם ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָָֻאבל

ּבמים  ורּבֹו ראׁשֹו ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֻטמאין,
ׁשאּובין  מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֻֻׁשאּובין,

מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל מדרבנן]- ספקֹו[- הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָ
אֹו טבל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור,
וכּיֹוצא  זמן לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אם טבל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלא

טהֹור. זה הרי - אּלּו ְֲִֵֵֵֶָּבספקֹות
.Ê מהן ׁשני ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקוֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּתלּויֹות אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה חמּורה, [טמאות מּטמאה ְְְְֲֲִֵֵָָָָָֻ
ּתלּויֹות מספק] הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ

הראׁשֹונֹות  - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם טהֹורֹות; והּׁשנּיֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָּכׁשהיּו,
קּלה, טמאה ּבאמצע נטמא אם וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּתלּויֹות,
מהן  ּבאחד טבל אם אבל טהרֹות. ועׂשה ּבּׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוטבל
וטבל  חמּורה, טמאה ונטמא טהרֹות, ועׂשה קּלה, ְְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָֻֻמּטמאה
ּתלּויֹות; והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ְְְְְְִִִֵַַָָָָּבּׁשני
ּתלּויֹות  והּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות, יּׂשרפּו - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָואם
ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה, ארּבעים מהן ּבאחד היה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיּו.
קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה מּטמאה אחד ׁשנים, ּבהן ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוטבלּו
ּתלּויֹות; טהרֹותיו חמּורה, מּטמאה הּטֹובל - טהרֹות ְְְְֲֳִֵַָָָָָָֻועׂשּו
וירד  טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו הּקּלה, מן ְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּטֹובל

להקר ירד והּׁשני ּבאחד [להתקרר]לטּבל, לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להקר, ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּויֹות, טהרֹותיו ְְְְְֳֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהן,
ּבּׁשאּוב  ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ספק ׁשּזה ּכׁשהיה; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹור

ונטמא  ּכׁשהקר, .טבל ְְְִֵֵֶַָָ
.Á ואחד ׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עׂשרים עׂשרים ׁשל מקוֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה מהן, ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר,
ּבוּדאי  ׁשהרי יּׂשרפּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהקר

ׁשאּובין  ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו מדרבנן]ּבא שטמא ּכמֹו[- , ְְְְִִַָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ג  מרחשון י"ד שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
מּדברי ּבארנּוּכבר ‡. הּכל ידים, ּוטבילת הּידים ׁשּנטילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אּלא  אֹותן מטּבילין אין טבילה, ׁשּצריכֹות וידים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָסֹופרים;
ׁשהאדם  ׁשּבּמקֹום סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּכׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמקוה
אּלא  צריכֹות ׁשאין ידים אבל טֹובלין. וידים ּכלים ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובל
ואם  טהֹורין. מקוה, ּבמי אֹותן הטּביל אם - ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָנטילה
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ּכׁשרין  אּלּו מּדברי הרי ואפּלּו טמאה, המקּבל ּדבר וכל ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים

.ÂË אותם]ׁשּקּלחןזֹוחלין ּכׁשרין [קליפי]ּבעלי[שפך - אגֹוז ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָ
ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח האגֹוז עלי ׁשאין ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו;

.ÊË ויֹורדין מי נזחלין הן והרי הּמדרֹון, מן הּבאין ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
אין  - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי על אף -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבאׁשּברן  וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין

סאה  עד ארּבעים מחיצֹות, מהן ועׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים  מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה  לא הּגדר, מהן ׁשע ׂשה וכלים ּבהן; טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈ ּגל- הּכלים על אֹו האדם על ונפל הּים, מן ׁשּנתלׁש ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

לחּלין  טהֹורין אּלּו הרי סאה, ארּבעים ּבֹו יׁש ׁשאין אם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ
והיה  נתּכּון, ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּטֹובל
לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה - הּגל ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצּפה

.ÁÈ הארץ,אין על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מטּבילין  ׁשאין לפי - סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף

ּבאויר  וחמר קל ּבארץ,ּבזֹוחלין, נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; הגל]מטּבילין מּפני [גג , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבאויר. ֲִֶָׁשהּוא

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנסּתּפק ‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק

יֹודע  ואפּלּו נפלּו, לא אֹו ׁשאּובין מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלֹו
ואפּלּו ּבהן, אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ׁשּנפלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבוּדאי
ּבּמקוה  ׁשהיה ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיה ּבוּדאי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻיֹודע

ּכׁשר  זה הרי - היה ׁשּלא ספק סאה ארּבעים ּבֹו .ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבֹוׁשני ·. ׁשאין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקוֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ידּוע  ואין מהן, לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת נפלּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּיתלה  ּבמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיזֹו

סאה] למ' שנפלו לתלות ּפחּותין [-אפשר ׁשניהן היּו .ְְִֵֶָ
- הּוא איזה ידּוע ואין מהן, לאחד ונפלּו סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעים
נפלּו, לזה אם ּיתלה; ּבמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

נפסל. נפלּו, לזה ואם ְְְְִִִֶַַָָנפסל,
ׁשּזה מקוה ‚. מּפני ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן, ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

זה  למקוה ׁשאּובין מים .ספק ְְְְִִִֵֶֶַ
והּמכּתׁשתצּנֹור „. למקוה, מקּלח מים]ׁשהיה עם [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּמכּתׁשת  מן ספק לּמקוה, הּצּנֹור מן ספק - ּבצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּונה
ׁשהּפסּול מּפני ּפסּול, זה הרי - נראה מֹוכיחלּמקוה -] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכׁשר,לעינינו] זה הרי ּכׁשרים, מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם ;ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ
קבּוע. ּכׁשר ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

ׁשחזקתן ּכל ‰. ּפסּולין, - העּמים ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּמדינֹות  יׂשראל ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאּובין.

הּמפּתח[כרכים] מן העיר]לפנים שער ּפסּולין;[- ּבחזקת - ְְְְְִִִִִֶַַָ
לתֹוכן  ּומטילין ּבהן ּומטּבילין ּבהן מכּבסין הּמדינה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאנׁשי
יׂשראל  ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ּתמיד. ׁשאּובין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמים

הּגׁשמים. מן ׁשחזקתֹו טהרה, ּבחזקת - לּפתח ְְְְֳִִֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ

.Â ואפּלּוהּטמא טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מקוֹות  ׁשני ּבֹו; ׁשאין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מהן  ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא  לפי טמא; ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּכראּוי  ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ונמצא ּבחזקתֹו, ׁשּנמּדד מקוה וכן . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכל  - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחסר,

ּגּביו על ׁשּנעׂשּו בו]הּטהרֹות טבילה סמך על למפרע [- ְְְֲֵֶַַַַַַָָ
ּדברים  ּבּמה ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ׁשּיּודע עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָטמאֹות,

חמּורה מּטמאה הּטבילה ּבׁשהיתה אב אמּורים? -] ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
אכלין .הטומאה] ׁשאכל ּכגֹון קּלה, מּטמאה טבל אם ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָָֻאבל

ּבמים  ורּבֹו ראׁשֹו ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֻטמאין,
ׁשאּובין  מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֻֻׁשאּובין,

מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל מדרבנן]- ספקֹו[- הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָ
אֹו טבל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור,
וכּיֹוצא  זמן לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אם טבל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלא

טהֹור. זה הרי - אּלּו ְֲִֵֵֵֶָּבספקֹות
.Ê מהן ׁשני ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקוֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּתלּויֹות אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה חמּורה, [טמאות מּטמאה ְְְְֲֲִֵֵָָָָָֻ
ּתלּויֹות מספק] הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ

הראׁשֹונֹות  - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם טהֹורֹות; והּׁשנּיֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָּכׁשהיּו,
קּלה, טמאה ּבאמצע נטמא אם וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּתלּויֹות,
מהן  ּבאחד טבל אם אבל טהרֹות. ועׂשה ּבּׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוטבל
וטבל  חמּורה, טמאה ונטמא טהרֹות, ועׂשה קּלה, ְְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָֻֻמּטמאה
ּתלּויֹות; והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ְְְְְְִִִֵַַָָָָּבּׁשני
ּתלּויֹות  והּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות, יּׂשרפּו - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָואם
ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה, ארּבעים מהן ּבאחד היה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיּו.
קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה מּטמאה אחד ׁשנים, ּבהן ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוטבלּו
ּתלּויֹות; טהרֹותיו חמּורה, מּטמאה הּטֹובל - טהרֹות ְְְְֲֳִֵַָָָָָָֻועׂשּו
וירד  טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו הּקּלה, מן ְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּטֹובל

להקר ירד והּׁשני ּבאחד [להתקרר]לטּבל, לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להקר, ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּויֹות, טהרֹותיו ְְְְְֳֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהן,
ּבּׁשאּוב  ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ספק ׁשּזה ּכׁשהיה; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹור

ונטמא  ּכׁשהקר, .טבל ְְְִֵֵֶַָָ
.Á ואחד ׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עׂשרים עׂשרים ׁשל מקוֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה מהן, ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר,
ּבוּדאי  ׁשהרי יּׂשרפּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהקר

ׁשאּובין  ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו מדרבנן]ּבא שטמא ּכמֹו[- , ְְְְִִַָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ג  מרחשון י"ד שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
מּדברי ּבארנּוּכבר ‡. הּכל ידים, ּוטבילת הּידים ׁשּנטילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אּלא  אֹותן מטּבילין אין טבילה, ׁשּצריכֹות וידים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָסֹופרים;
ׁשהאדם  ׁשּבּמקֹום סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּכׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמקוה
אּלא  צריכֹות ׁשאין ידים אבל טֹובלין. וידים ּכלים ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובל
ואם  טהֹורין. מקוה, ּבמי אֹותן הטּביל אם - ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָנטילה
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לא  - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ׁשאּובין, ּבמים אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹהטּביל
ידיו; על הּכלי מן הּׁשאּובין הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָטהרּו
ּכמֹו נֹותן, ּומּכח הּכלים מן אּלא לּידים נֹוטלין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין

ּברכֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַָׁשּבארנּו
ח ·. - ּבטבילה החֹוצץ ּבין ּכל ּבטבילתן ּבין ּבּידים, ֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

וכלּבנטילתן  הּנרֹוק. ּכטיט הּמקוה למּדת רך]העֹולה -], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ידיו, הּנֹוטל וכל הּידים. ּבּה ׁשּנֹוטלין הרביעית לׁשעּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולה

לׁשפׁשף בזו]צרי זו ידיו -]. ְְִֵַָ
ּבמים ‚. ׁשנּיה ּפעם ולּטל לחזר צרי - לתרּומה ידיו ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּנֹוטל

ׁשּנטל  הּמים ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשנּיים,
ּבידיו. נטמאּו ראׁשֹונים', 'מים הּנקראין והן ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהן
ידיו  ּבהן ׁשּנטל הּמים לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּׁשנּיים הּמים לתֹו נפל ואם נטמא; נטילה ּתחּלה, מי -] ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
אחד,שניה] למקֹום ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם נטמא; לא ,ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ

ונמצא  הראׁשֹונים, את נטל נטמא. - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָונפל
ידיו  הרי - הּׁשנּיים את ונטל הסירֹו, חֹוצץ, ּדבר ידיו ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעל
מן  הּנׁשאר אּלא מטהרין הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטמאֹות

ידיו. ּגּבי על הראׁשֹונים ִִִֵַַַַָָָהּמים
את „. נטל ּכיצד? הּפרק. עד ּומּטהרֹות מּטּמאֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּידים

וחזרּו לּפרק, חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק, עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹונים
טהֹורין. הּׁשנּיים ׁשהּמים טהֹורה, ידֹו הרי - לידֹו לּפרק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמחּוץ
נטמאת  - לידֹו וחזרּו לּפרק, חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנטל
ואין  ידיו, מחמת נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָידֹו;
הּמים  ׁשחזרּו לפי לּפרק; ׁשחּוץ מים מטהרין הּׁשנּיים ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמים

נטמאּוׁש לידֹו, לּפרק .חּוץ ְְְִֶֶֶַָ
הּׁשנּיים ‰. את ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנטל

ידיו מחוברות]לׁשּתי כשהן ׁשהּׁשנּיים [- טמאֹות; ידיו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
וחֹוזרין  ראׁשֹונים, ּבמים  נּטלה ׁשּלא הּיד מחמת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹמּטּמאֹות
ונטל  ידיו, לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל הּׁשנּיה. הּיד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומטּמאין
ּופׁשּפׁשּה אחת, ידֹו נטל טהֹורה. האחת - אחת לידֹו ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיים
נּטלה, ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
ּבּכתל, אֹו ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה ׁשּנּטלה. הּיד את ּומטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹוחֹוזרין

טהֹורה. זֹו ְֲֵָהרי
.Â טהֹורֹות אּלּו הרי - אחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואין נטל , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשנּיה; ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל ׁשּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹומרין
חמּׁשה אֹו ארּבעה אדם]אפּלּו ּגב [בני על זה אֹו זה ּבצד זה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ

הּמים. ּבהן ׁשּיבֹואּו ּובלבד ְִִֶֶֶַַַָָזה;
.Êזֹו הרי - ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ידֹו, מקצת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָנטל

ּבּתחּלה, ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָטמאה
להטּפיח מנת על תתלחלח]טֹופח בה שתיגע זֹו[האצבע הרי - ְְְֲִֵֵַַַַָ

אבל  הראׁשֹונים; ּבּמים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָטהֹורה.
שניה]ּבּׁשנּיים ע [נטילה ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו, מקצת נֹוטל ל - ְְְִִִִֵֵַַָָָ

ְִָָמקצתן.
.Á אדם לכל רביעית - ּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשעּור

זה  מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים; לׁשּתי ׁשּבארנּוואדם ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ידיהן  לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת
נֹותנין  ּומּלג ּולארּבעה; לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹֹמרביעית;
הּמים  להעביר אּלא לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין למאה; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו

ִִָהראׁשֹונים.
.Ë ונתן ידים, לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי

ּכׁשרין. אּלּו הרי - ידים לנטילת הּפסּולין מים מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלתֹוכן
ּכׁשהיתה  ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן, ּכּׁשעּור הּכלי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנטל
ׁשעּור  הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני ּפסּולה, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

.הרביעית  ְִִָ
.È ּפסּולין הן ּכ הראׁשֹונים, ּבּמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

ּכ ראׁשֹונים, ּבמים מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ׁשנּיים; ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָּבמים
הּמים  להיֹות ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים. מים מּמּנּו נֹוטלין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָאין

הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח ְִִִִִִַַַַָָָָֹהראׁשֹונים
.‡È הּמים מיני ּכל ּברכֹות, מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר

ּבהן  ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ואיזֹו ּוכׁשרה נֹותן מּכח היא נתינה ואיזֹו נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
ׁשּבארנּו הּדברים אֹותן וכל ּופסּולה. נֹותן מּכח אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹנתינה
ׁשּכל  ּוכׁשם לתרּומה. הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשם
לתרּומה, הן ּכ - ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹורֹות ידים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻספק

טהֹור  ידים ספק .ּכל ְִֵַָָָ
.·È,הן הּכתּוב ּגזרת והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדבר

מּכלל  הן והרי מכרעּתן, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשאין  היא; החּקים מּכלל הּטמאֹות, מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻֻֻהחּקים;
היא, הּכתּוב ּגזרת אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה

הּלב  ּבכּונת ּתלּוי ולא והּדבר 'טבל חכמים: אמרּו ּולפיכ ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
כיוון]החזק לא יׁש[- רמז כן, ּפי על ואף טבל'. לא ּכאּלּו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻ

על  ואף טהר, - ׁשּטבל ּכיון לּטהר, לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּדבר:
נפׁשֹו לטהר לּבֹו המכּון ּכ ּדבר, ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפי
ּכיון  - הרעֹות ודעֹות האון מחׁשבֹות ׁשהן הּנפׁשֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּטמאת
ּבמי  נפׁשֹו והביא העצֹות, מאֹותן לפרׁש ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹׁשהסּכים
מים  עליכם "וזרקּתי אֹומר: הּוא הרי טהר. - (הטהֹור) ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדעֹות
אטהר  ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻטהֹורים,
ואׁשמה. עֹון חטא מּכל יטהרנּו הרּבים ּברחמיו הּׁשם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם".

ּדסּיען. רחמנא טהרה.ּברי ספר והּוא עׂשירי ספר נגמר ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הם: ואּלּו וארּבעים, וארּבעה מאה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומנין
ּפרה  הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה מת, טמאת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻהלכֹות
ׁשּׁשה  צרעת, טמאת הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָֻֻאדּמה,
עׂשר  ׁשלׁשה ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹעׂשר
הלכֹות  ּפרקים; עׂשרים הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֻּפרקים;
ׁשמֹונה  ּכלים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה אכלין, ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָֻטמאת

ּפרקים. עׂשר אחד מקוֹות, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָועׂשרים
עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ּבצע אל ואל ,עדותי אל לּבי .הט ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
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הלכֹות  ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח

oFnn iwfp zFkld¦§¦§¥¨
ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) ְְִִִֵֶַַַַַָָהּׁשֹור;

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

יּגף  "ּכי ׁשּנאמר: הּזיק, ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבעלים
א  רעהּו"; ׁשֹור את איׁש ּבהמה ׁשֹור ׁשאר ואחד הּׁשֹור חד ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבהוה אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב ּדּבר לא ועֹוף, .[במצוי]וחּיה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מׁשּלם ·. לעׂשֹותן וכּמה ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם ? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּברּיתּה ּכמנהג ּתבן [כטבעה]ּתמיד, ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
עמיר שבלים]אֹו -[חבילת  הּלּוכּה ּבדר ּברגלּה הּזיקה אֹו , ְְְִִִִֶֶַָָָָ

"מיטב  ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחּיב
ׁשאין  מעׂשים ועׂשת ׁשּנת ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשדהּו
אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהם, והּזיקה לעׂשֹותם, ּתמיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּדרּכּה
ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק מּגּוף נזק חצי לׁשּלם חּיב - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנׁש

וגֹו'. ּכסּפֹו" את וחצּו החי, הּׁשֹור את ְְְְֶֶַַַַָָ"ּומכרּו
והמיתֹו,‚. עׂשרים, ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מאה ׁשוה ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ׁשמֹונה, לׁשּלם חּיב הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָוהרי
הּנזק  חצי הּׁשֹור ׁשהּוא מּגּוף אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

המית  אם ,לפיכ החי". הּׁשֹור את "ּומכרּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּזיק,
- מאה ׁשוה והּנבלה מאתים, ׁשוה לׁשֹור עׂשרים ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשֹור
אּלא  חמּׁשים', לי 'ּתן החי לבעל לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאין

ׁשֹור  'הרי לֹו: אינֹואֹומר אפּלּו ,'ול קחהּו ,לפני ׁשהּזיק ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדינר. אּלא ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשוה

.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד, לעׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוׂשה
'מּועד' הּנקרא ּכל הּוא ּדר ׁשאין מעׂשה ועׂשה והמׁשּנה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּוא  - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד, ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
רּבֹות, ּפעמים ּבׁשּנּויֹו הרּגל אם - המׁשּנה וזה 'ּתם'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻהּנקרא
ּכי  נֹודע "אֹו ׁשּנאמר: ּבו, ׁשהרּגל ּדבר לאֹותֹו מּועד ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֻנעׂשה

הּוא". נּגח ַָׁשֹור
לאחד ‰. הּועדה אם - ּבּבהמה יׁש ּתּמים מעׂשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

מעׂשה  לאֹותֹו מּועדת נעׂשית אינּהמהן, הּבהמה הן: ואּלּו ; ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לּגף ולא לּגח, לא מּתחּלתּה ולא [לדחוף]מּועדת ,לּׁש ולא , ְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹֹֹֹֹ

מהן, לאחד הּועדה ואם לבעט. ולא ּגדֹולים, ּכלים על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלרּבץ
את  לאכל מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל ל ֹו. מּועדת זֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהרי

הּלּוכּה, ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה מּועדת והרגל לּה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהראּוי
וכּיֹוצא  קטּנים ּפּכין על לרּבץ מּתחּלתּה מּועדת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּבהמה

אֹותן. ולמע ְְִֶָָֹּבהן
.Âואפּלּו להּזיק, ּברּיתן מּתחּלת מּועדין בהמה מיני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמּׁשה

תרּבּות ּבני מזיקים]הן המיתּו[אינם אֹו הּזיקּו אם ,לפיכ ; ְְְִִִִִֵֵֵַָ
ּודריסה ּבנׁשיכה אֹו הקדמיות]ּבנגיחה וכּיֹוצא [בצפרניים ְְְְִִִִִֵַָָָ

והּנמר, והּדב, והארי, הּזאב, הם: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהן,
ּבן  היה ואפּלּו מּועד, זה הרי - ׁשּנׁש הּנחׁש וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּברּדלס.

ְַּתרּבּות.
.Ê ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ּתם ּכל וכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבׁשּנכנסה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופֹו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
לרׁשּות  הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו. הּנּזק לרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
ּפטּור  זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּמּזיק,
לא  לרׁשּותי, נכנסּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹעל
ּבעירֹו, את "וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק'; ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגיע

אחר". ּבׂשדה ְִִֵֵֵַּובער
.Á לא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה

היא  והרי ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק
ּבהמה  לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח הּבקעה מיחדת ּכגֹון , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

שדות] זה [מקום הרי הּזיקה, ורגל ּבׁשן אם - ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכּיֹוצא
הּבהמה  ודר ּבכאן, להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפטּור,
אֹו נגחה ואם הּלּוכּה. ּבדר ולׁשּבר ולאכל ּכדרּכּה ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהּל
מׁשּלם  היא, ּתּמה אם - נׁשכה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָנגפה

ו  נזק; ׁשלם.חצי נזק מּועדת, אם ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָ
.Ë להכניס ולא לפרֹות, מיחדת ׁשניהם ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיתה

- והּזיקה ּבהמּתֹו, הּׁשּתפין מן אחד לּה והכניס ּבהמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻלּה
לבהמה  מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחּיב
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל  ועל הּׁשן על אף חּיב - ּפרֹותיו .והּזיקה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.Èנזיקין אבֹות בתורה]ׁשלׁשה הּקרן,[המפורשים - ּבׁשֹור ְְְֲִִֶֶַָֹ

הּקרן ּתֹולדֹות והרגל. לו]והּׁשן, הדומים נגיפה,[מזיקים - ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבּכתל  נתחּככה אם - הּׁשן ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנׁשיכה,

ּפרֹות טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה; והּזיקה [בגלגולה]להנאתּה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ
אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה - הרגל ּתֹולדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאתּה.
אֹו ּבזנבּה, ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבׂשערּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּזיקה

ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ּבזּוג[רסן]ּבאּכף [פעמון]ׁשּבפיה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻֻ
ועגלה  הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק חמֹור וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבצּוארּה;
הרגל  ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה; ּבׁשעת ׁשהּזיקה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמֹוׁשכת
נזק  מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ּוברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהן,

ֵָׁשלם.
.‡È ּתמיד ּדרּכּה ׁשאינֹו רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה והּזיקה ּכׁשּכׁשה , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבּגידּברׁש ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, מינה]ּות ּברׁשּות [אבר ׁשּלּה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזק  חצי ּגֹובה - הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהרּבים
הּקרן  ּתֹולדֹות אּלּו אם הּוא, ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפׂש; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמה
עליה  ׁשּפטּור הרגל ּתֹולדֹות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ְְְִִֵֶַַָּברׁשּות
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הלכֹות  ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח

oFnn iwfp zFkld¦§¦§¥¨
ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) ְְִִִֵֶַַַַַָָהּׁשֹור;

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

יּגף  "ּכי ׁשּנאמר: הּזיק, ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבעלים
א  רעהּו"; ׁשֹור את איׁש ּבהמה ׁשֹור ׁשאר ואחד הּׁשֹור חד ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבהוה אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב ּדּבר לא ועֹוף, .[במצוי]וחּיה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מׁשּלם ·. לעׂשֹותן וכּמה ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם ? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּברּיתּה ּכמנהג ּתבן [כטבעה]ּתמיד, ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
עמיר שבלים]אֹו -[חבילת  הּלּוכּה ּבדר ּברגלּה הּזיקה אֹו , ְְְִִִִֶֶַָָָָ

"מיטב  ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחּיב
ׁשאין  מעׂשים ועׂשת ׁשּנת ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשדהּו
אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהם, והּזיקה לעׂשֹותם, ּתמיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּדרּכּה
ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק מּגּוף נזק חצי לׁשּלם חּיב - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנׁש

וגֹו'. ּכסּפֹו" את וחצּו החי, הּׁשֹור את ְְְְֶֶַַַַָָ"ּומכרּו
והמיתֹו,‚. עׂשרים, ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מאה ׁשוה ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ׁשמֹונה, לׁשּלם חּיב הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָוהרי
הּנזק  חצי הּׁשֹור ׁשהּוא מּגּוף אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

המית  אם ,לפיכ החי". הּׁשֹור את "ּומכרּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּזיק,
- מאה ׁשוה והּנבלה מאתים, ׁשוה לׁשֹור עׂשרים ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשֹור
אּלא  חמּׁשים', לי 'ּתן החי לבעל לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאין

ׁשֹור  'הרי לֹו: אינֹואֹומר אפּלּו ,'ול קחהּו ,לפני ׁשהּזיק ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדינר. אּלא ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשוה

.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד, לעׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוׂשה
'מּועד' הּנקרא ּכל הּוא ּדר ׁשאין מעׂשה ועׂשה והמׁשּנה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּוא  - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד, ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
רּבֹות, ּפעמים ּבׁשּנּויֹו הרּגל אם - המׁשּנה וזה 'ּתם'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻהּנקרא
ּכי  נֹודע "אֹו ׁשּנאמר: ּבו, ׁשהרּגל ּדבר לאֹותֹו מּועד ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֻנעׂשה

הּוא". נּגח ַָׁשֹור
לאחד ‰. הּועדה אם - ּבּבהמה יׁש ּתּמים מעׂשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

מעׂשה  לאֹותֹו מּועדת נעׂשית אינּהמהן, הּבהמה הן: ואּלּו ; ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לּגף ולא לּגח, לא מּתחּלתּה ולא [לדחוף]מּועדת ,לּׁש ולא , ְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹֹֹֹֹ

מהן, לאחד הּועדה ואם לבעט. ולא ּגדֹולים, ּכלים על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלרּבץ
את  לאכל מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל ל ֹו. מּועדת זֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהרי

הּלּוכּה, ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה מּועדת והרגל לּה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהראּוי
וכּיֹוצא  קטּנים ּפּכין על לרּבץ מּתחּלתּה מּועדת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּבהמה

אֹותן. ולמע ְְִֶָָֹּבהן
.Âואפּלּו להּזיק, ּברּיתן מּתחּלת מּועדין בהמה מיני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמּׁשה

תרּבּות ּבני מזיקים]הן המיתּו[אינם אֹו הּזיקּו אם ,לפיכ ; ְְְִִִִִֵֵֵַָ
ּודריסה ּבנׁשיכה אֹו הקדמיות]ּבנגיחה וכּיֹוצא [בצפרניים ְְְְִִִִִֵַָָָ

והּנמר, והּדב, והארי, הּזאב, הם: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהן,
ּבן  היה ואפּלּו מּועד, זה הרי - ׁשּנׁש הּנחׁש וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּברּדלס.

ְַּתרּבּות.
.Ê ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ּתם ּכל וכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבׁשּנכנסה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופֹו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
לרׁשּות  הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו. הּנּזק לרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
ּפטּור  זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּמּזיק,
לא  לרׁשּותי, נכנסּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹעל
ּבעירֹו, את "וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק'; ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגיע

אחר". ּבׂשדה ְִִֵֵֵַּובער
.Á לא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה

היא  והרי ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק
ּבהמה  לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח הּבקעה מיחדת ּכגֹון , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

שדות] זה [מקום הרי הּזיקה, ורגל ּבׁשן אם - ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכּיֹוצא
הּבהמה  ודר ּבכאן, להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפטּור,
אֹו נגחה ואם הּלּוכּה. ּבדר ולׁשּבר ולאכל ּכדרּכּה ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהּל
מׁשּלם  היא, ּתּמה אם - נׁשכה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָנגפה

ו  נזק; ׁשלם.חצי נזק מּועדת, אם ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָ
.Ë להכניס ולא לפרֹות, מיחדת ׁשניהם ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיתה

- והּזיקה ּבהמּתֹו, הּׁשּתפין מן אחד לּה והכניס ּבהמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻלּה
לבהמה  מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחּיב
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל  ועל הּׁשן על אף חּיב - ּפרֹותיו .והּזיקה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.Èנזיקין אבֹות בתורה]ׁשלׁשה הּקרן,[המפורשים - ּבׁשֹור ְְְֲִִֶֶַָֹ

הּקרן ּתֹולדֹות והרגל. לו]והּׁשן, הדומים נגיפה,[מזיקים - ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבּכתל  נתחּככה אם - הּׁשן ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנׁשיכה,

ּפרֹות טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה; והּזיקה [בגלגולה]להנאתּה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ
אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה - הרגל ּתֹולדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאתּה.
אֹו ּבזנבּה, ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבׂשערּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּזיקה

ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ּבזּוג[רסן]ּבאּכף [פעמון]ׁשּבפיה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻֻ
ועגלה  הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק חמֹור וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבצּוארּה;
הרגל  ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה; ּבׁשעת ׁשהּזיקה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמֹוׁשכת
נזק  מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ּוברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהן,

ֵָׁשלם.
.‡È ּתמיד ּדרּכּה ׁשאינֹו רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה והּזיקה ּכׁשּכׁשה , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבּגידּברׁש ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, מינה]ּות ּברׁשּות [אבר ׁשּלּה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזק  חצי ּגֹובה - הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהרּבים
הּקרן  ּתֹולדֹות אּלּו אם הּוא, ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפׂש; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמה
עליה  ׁשּפטּור הרגל ּתֹולדֹות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ְְְִִֵֶַַָּברׁשּות
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ב  ¤¤ּפרק
מּועד,‡. האב היה אם - הּתֹולדֹות ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד

ּכמֹוהּו ּתֹולדּתֹו ּתם, היה ואם מּועדת; אבֹות ּתֹולדּתֹו וכל . ְְְְֲִֶֶַַָָָָָ
הּקרן  מן חּוץ - הן מּתחּלתן מּועדין ּתֹולדֹותיהן, וכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנזיקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָותֹולדֹותיו,

ׁשּלּה·. ּכאב ּתֹולדה מּצרֹורֹותּכל חּוץ המנּתזין [אבנים], ְְְִִֶַַָָָָָָ
על [מתעופפים] ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּתחת

ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור הן, הרגל ׁשּתֹולדֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ּכרגל  ׁשּבנכסיו הּיפה מן מׁשּלם הּנּזק ּברׁשּות הּזיקּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם

נזק  חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן, ּפי על אף - אב .ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צרֹורֹות ‚. והיּו והלכה, הּנּזק לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

נזק  חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו רגליה, מּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמנּתזין
ׁשּבנכסיו  הּיפה הּקּבלהמן מּפי הלכה זה, ודבר [ממשה ; ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּוא.מסיני]
צרֹורֹות „. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן

חצי  מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק, לרׁשּות רגליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
ּכלי  על ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנזק.
האחרֹון  ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

נזק. ֲִֶֶחצי
צרֹורֹות ‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

נזק, רביע הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור. - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
הּוא  ׁשּנּוי ׁשּמא - הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ּתֹולדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינֹו
.Â מחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי  ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין  נזק, חצי הּנּזק ּתפׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
לּה אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
ּתפׂש ואם נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מּידֹו מֹוציאין אין נזק, חצי .הּנּזק ֲִִִִִֵֶֶַָָ
.Ê חּיב ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּכ וכל לׁשּלמֹו, לׁשּלם. חּיב ׁשהּוא ממֹון מחברֹו ׁשּלוה מי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל  נזק מחצי חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק חצי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהמׁשּלם

ׁשּבארנּו ּכמֹו הלכה, ׁשהּוא .צרֹורֹות ְְְֲֵֶֶַָָ
.Á וכל ממֹון; זה הרי ּׁשהּזיק, מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

הרי  נזק, חצי אֹו כפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
קנס  - הּפחֹות אֹו הּקרן על על הּיתר אּלא קנס חּיבין ואין . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים; ּפטּור.ּפי הּקנסֹות, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
.Ë ּבֹוּתרנגֹול ותקע זכּוכית, ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

ּבהן,[בקולו] וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם - ְְְְְִִִֵֶַָָָוׁשּברֹו
ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על לאכלן, ּכדי ראׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיט
הּוא  ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק, חצי מׁשּלם הּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי  ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ריקן הּכלי היה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדרּכֹו.

הּקנסֹות. ּככל ְְֶֶַָָנזק
.Èׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס קולם]וכן את [השמיעו וׁשּבר , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכדרּכן  להּל מּועדין הּתרנגֹולין, נזק. חצי מׁשּלם - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים
ּכלי  ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה אֹו חּוט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּולׁשּבר.

ּבּמה  נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ונתּגלּגל החּוט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבאֹותֹו
ּבׁשּק אמּורים? ּברגליהן ּדברים נקׁשר אם אבל אדם. ׁשרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ולא  ּבעלים, לחּוט היּו ואם ּפטּור; הּתרנגֹולין ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
הּוא  ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - הפקר החּוט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

הּמתּגלּגל נייד]ּכבֹור .[מכשול ְְְִֵַַ
.‡Èוהּדסּו החּוט, את החּוט ּבעל [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ

את  ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן, ונקׁשר והֹוציאּוהּו, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּתרנגֹולים
ׁשהרי ּפטּור, החּוט ּבעל אף - הּוא.הּכלים אנּוס ֲִֵֵֶַַַַַָָ

.·È את וׁשּברּו למקֹום, מּמקֹום מפרחין ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּתרנגֹולין
ּברּוח  ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ׁשּברּו, ּבכנפיהן אם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים

נזק  חצי מׁשּלם .ׁשּבכנפיהן, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ
.‚Èאֹו וטּנפּו פרֹות, ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו

ׁשהעלּו ּבצרֹורֹות אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָנּקרּו
נזק  חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו .ּבפיהן, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַ

.„Èונפסקהיּו ּבחבל, הּדלי [נקרע]מחּטטין ונׁשּבר החבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
עד  מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם; נזק מׁשּלמין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתן  ּובעת אכל, החבל על היה ואם ונׁשּבר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפל

ׁשלם. נזק החבל על ּגם מׁשּלם - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפסקּוהּו
.ÂË מ הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי וׁשברּוהּכלב למּטה, ּמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לדבר  מּועדין ׁשהן מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאת
ואף  ּפׁשיעה; הּגג לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו; נפלּו אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה.
ּבאנס, וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו ּכל - אנס ׁשּנפילתן ּפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹעל

ַָחּיב.
.ÊË- והּוא נזק; חצי מׁשּלמין למעלה, מּמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצּו

ונסר הּגדי בקיר]ׁשּנתלה אם [בציפרניו אבל הּכלב; וקפץ , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּמּטה  ּבין למּטה מּמעלה ּבין הּגדי, ודּלג הּכלב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנסר
מּמעלה  ּבין ׁשּדּלג , ּתרנגֹול וכן ׁשלם. נזק חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשלם. נזק מׁשּלם - למעלה מּמּטה ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה
.ÊÈההררה את ׁשּנטל גחלים]ּכלב עם לֹו[עוגה והל , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ

את  והדליק החּלה, את ואכל ּבּגדיׁש הּניחּה אם - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדיׁש
ׁשלם, נזק מׁשּלם ההררה מקֹום ועל החּלה על - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדיׁש
על  החּלה את מגרר היה ואם נזק. חצי - הּגדיׁש ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ועל  ׁשלם, נזק  ההררה על מׁשּלם - וׂשֹורף והֹול ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגדיׁש,

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ועל נזק, חצי הּגחלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

מעל  ההררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסתם
ׂשרפת  על חּיב האׁש ּבעל - אּׁשֹו ׁשמר לא אם אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהאׁש.

מקֹומּה ועל ההררה אכילת על חּיב הּכלב ּובעל .הּגדיׁש, ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
.ËÈּבאחד חברֹו ׁשל ּכלּבֹו אחר]המׁשּסה ּפטּור [באדם - ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, נזק;מּדיני חצי חּיב הּכלב ּובעל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
,נֹוׁש - להּזיק ּכלּבֹו את עֹוררּו ׁשאם יֹודע, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכיון

ּבעצמֹו ׁשּסהּו ואם להּניחֹו. לֹו היה עצמו]לא ּבעל [על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ
ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה אחר ּובא המׁשּנה, ׁשּכל ּפטּור; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכלב

.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובעטה

ּבּה לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל .ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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ה'תשע"ג  מרחשון ט"ו רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה

ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
אחר  ּבׂשדה "ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק מׁשּלם - אֹותן ְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלאכל
אֹותן  אכלה ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו מיטב -ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָ
לא  ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - נהנת ואם ּפטּור; - הרּבים ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּברׁשּות

ּׁש הּזיקה.מה ִִֶַָ
לֹוט ·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻּכיצד?

ּדינר  מׁשּלם - ּדינר ּבׁשוה ּבהן אֹותן וכּיֹוצא אכלה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עמיר  אֹו ׂשעֹורים הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת הרּבים, ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָּברׁשּות

שיבלים] ּבזֹול.[חבילת ׂשעֹורים ּדמי אֹו עמיר ּדמי ּומׁשּלם ,ְְְְְִִֵֵֵַָ
הרעים‚. אכלים -[מזיקים]אכלה חּטין ׁשאכלה ּכגֹון לּה, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ

לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנת, ולא ְְְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהֹואיל
ּברׁשּות  ּבין הּנּזק, ּברׁשּות ּבין - ּכלים אֹו ּכסּות ׁשאכלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּכגֹון
אדם  ּבני ודר הּוא, ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהרּבים

מעט. ׁשּינּוחּו עד הרּבים ּברׁשּות ּוכליהם ּכסּותם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלהּניח
ּפרֹות „. ותלׁשה הּנּזק, ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה

ספק  הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלתן הרּבים, .מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּנּזק  ּתפׂש ואם ּׁשּנהנת; מה אּלא מׁשּלמת אינּה ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ּׁשהּזיקּתּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמה

לרׁשּות ‰. והֹוציאן ּבׂשר, אֹו ּפת ונטל לחצר, ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
ּׁשּנהנה. מה מׁשּלם - ׁשם ואכלן אחרת, לחצר אֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים
אכלם  ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאכלן
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן אכלן. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי החצר, ּבתֹו. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

.Â אֹוכלת אבל לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה
הּדחק ידי על אֹותן ׁשאכלה [בקושי]היא ּפרה ּכגֹון - ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

ּכרׁשינין ׁשאכל וחמֹור פרה]ׂשעֹורים, וחזיר [מאכל ּדגים, אֹו ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָ
ׁשאכל  וחתּול הּׁשמן, את ׁשּלּקק וכלב ּבׂשר, חתיכת ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאכל
הּנּזק, ּברׁשּות אכלה אם - ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּתמרים,
מׁשּלם  נהנת, ואם ּפטּור; הרּבים, ּוברׁשּות ׁשלם. נזק ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּלם

ּׁשּנהנת. ֱֶֶַָמה
.Êאֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק, לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיה

ּדרּכּה הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשאכל ּבׂשר ּכלב אבל . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
זה  הרי - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ׁשאכל חתּול אֹו קטּנים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּכבׂשים

נזק. חצי ּומׁשּלם ְֲִִֵֶֶַׁשּנּוי,
.Á הּלחם ואכל הּסל וׁשּבר חמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל

ּדרּכֹו הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם וכן - . ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
ונסּתּב החבית, ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה עּזים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשעיר
על  מׁשּלם - החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחבית
להּתלֹות  ּדרּכֹו ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ׁשלם; נזק ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשניהם
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבכלים
- הּסל את ׁשּבר ּכ ואחר הּלחם, את ואכל החמֹור, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָנכנס
ּכל  וכן נזק. חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק הּלחם על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמׁשּלם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה הליכתּה[בשוק]ּבהמה ּדר ּבין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
על  חזרה ואפּלּו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם - ואכלה ׁשעמדה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבין

את [פינות]צּדי הּניחה אם אבל אֹותן. ואכלה הרחבה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָ
מה  מׁשּלם - ואכלה הרחבה ּבצּדי ועמדה והלכה ְְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָָהרחבה,
מּתֹו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם החנּות, מּפתח אכלה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשהּזיקה.

ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם ְֲִִֵֶַַַָהחנּות,
.È ואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּכן  ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
זֹו ּגּבי מעל זֹו לאכל הּבהמֹות מעל ּדר ואכלה קפצה ואם . ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּגּבי ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה של]ּגּבי חברּתּה[הגב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
חׁשּוב. הּוא הּנּזק ֲִַַַָָּכחצר

.‡È,לגּנה ונפלה רגליה, ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה
מה ונחּבטה  מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות, ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם  נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּׁשּנהנת;
הניה  ּומה ּׁשּנהנת. מה אּלא מׁשּלם אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ולא [הנאה] ,ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטתּה? לּה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
מה  מׁשּלם ואכלה, ּכדרּכּה ירדה אם אבל אבריה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנתרּסקּו

מה ּׁשהּזיקה  מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה דחפּתּה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
אחת  להעבירן לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֶֶַַֹאחת,
.·È ּפי על אף - לּגּנה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהחלקה,

מּפני  ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם הּבעלים, לדעת ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחזרה
ׁשּידעה  ׁשּכיון ידּוע ׁשהּדבר - ּתחזר ׁשּלא לׁשמרּה לֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהיה

מאליה  חֹוזרת היא הרי הּגּנה, ּדר. ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
.‚Èקדירות]הּקּדר הּבית [מוכר ּבעל לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָ

ואם  ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו וׁשּברתן ּברׁשּות, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם חּיב; הּקדרֹות ּבעל ּבהן, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּזקה
הּבית  ּבעל הּקדרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו קּבל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹואם

ַָחּיב.
.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן

ּפטּור  - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן,ואכלתן החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
חּיב; הּפרֹות ּבעל - ואם והּזקה ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ

חּיב. הּבית ּבעל הּפרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל
ׁשל  ּבהמּתֹו ואכלתן ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית,הכניסן ּבעל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוהּזקה
זה  את החצר ּבעל והּניחֹו ּברׁשּות, הכניסן ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתאכל.

רשות] הּבית,[שקיבל ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָלׁשמרֹו,
הּבהמה  ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻוהּזקה
ּבעלי  אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה  ּומעׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
אֹותּה, והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנכנסה
עז  ּובא ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה יּביטּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתעּלמּו
חכמים  וחּיבּוה ומת; הּבצק את ואכל הּבית, ּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹלׁשּלם
.ÂËגדיש]הּמגּדיׁש ּברׁשּות,[עושה ׁשּלא חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ

ּבהן, החלקה ואם ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻואכלתן
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ה'תשע"ג  מרחשון ט"ו רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה

ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
אחר  ּבׂשדה "ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק מׁשּלם - אֹותן ְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלאכל
אֹותן  אכלה ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו מיטב -ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָ
לא  ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - נהנת ואם ּפטּור; - הרּבים ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּברׁשּות

ּׁש הּזיקה.מה ִִֶַָ
לֹוט ·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻּכיצד?

ּדינר  מׁשּלם - ּדינר ּבׁשוה ּבהן אֹותן וכּיֹוצא אכלה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עמיר  אֹו ׂשעֹורים הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת הרּבים, ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָּברׁשּות

שיבלים] ּבזֹול.[חבילת ׂשעֹורים ּדמי אֹו עמיר ּדמי ּומׁשּלם ,ְְְְְִִֵֵֵַָ
הרעים‚. אכלים -[מזיקים]אכלה חּטין ׁשאכלה ּכגֹון לּה, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ

לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנת, ולא ְְְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהֹואיל
ּברׁשּות  ּבין הּנּזק, ּברׁשּות ּבין - ּכלים אֹו ּכסּות ׁשאכלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּכגֹון
אדם  ּבני ודר הּוא, ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהרּבים

מעט. ׁשּינּוחּו עד הרּבים ּברׁשּות ּוכליהם ּכסּותם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלהּניח
ּפרֹות „. ותלׁשה הּנּזק, ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה

ספק  הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלתן הרּבים, .מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּנּזק  ּתפׂש ואם ּׁשּנהנת; מה אּלא מׁשּלמת אינּה ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ּׁשהּזיקּתּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמה

לרׁשּות ‰. והֹוציאן ּבׂשר, אֹו ּפת ונטל לחצר, ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
ּׁשּנהנה. מה מׁשּלם - ׁשם ואכלן אחרת, לחצר אֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים
אכלם  ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאכלן
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן אכלן. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי החצר, ּבתֹו. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

.Â אֹוכלת אבל לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה
הּדחק ידי על אֹותן ׁשאכלה [בקושי]היא ּפרה ּכגֹון - ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

ּכרׁשינין ׁשאכל וחמֹור פרה]ׂשעֹורים, וחזיר [מאכל ּדגים, אֹו ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָ
ׁשאכל  וחתּול הּׁשמן, את ׁשּלּקק וכלב ּבׂשר, חתיכת ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאכל
הּנּזק, ּברׁשּות אכלה אם - ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּתמרים,
מׁשּלם  נהנת, ואם ּפטּור; הרּבים, ּוברׁשּות ׁשלם. נזק ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּלם

ּׁשּנהנת. ֱֶֶַָמה
.Êאֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק, לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיה

ּדרּכּה הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשאכל ּבׂשר ּכלב אבל . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
זה  הרי - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ׁשאכל חתּול אֹו קטּנים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּכבׂשים

נזק. חצי ּומׁשּלם ְֲִִֵֶֶַׁשּנּוי,
.Á הּלחם ואכל הּסל וׁשּבר חמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל

ּדרּכֹו הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם וכן - . ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
ונסּתּב החבית, ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה עּזים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשעיר
על  מׁשּלם - החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחבית
להּתלֹות  ּדרּכֹו ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ׁשלם; נזק ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשניהם
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבכלים
- הּסל את ׁשּבר ּכ ואחר הּלחם, את ואכל החמֹור, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָנכנס
ּכל  וכן נזק. חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק הּלחם על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמׁשּלם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה הליכתּה[בשוק]ּבהמה ּדר ּבין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
על  חזרה ואפּלּו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם - ואכלה ׁשעמדה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבין

את [פינות]צּדי הּניחה אם אבל אֹותן. ואכלה הרחבה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָ
מה  מׁשּלם - ואכלה הרחבה ּבצּדי ועמדה והלכה ְְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָָהרחבה,
מּתֹו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם החנּות, מּפתח אכלה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשהּזיקה.

ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם ְֲִִֵֶַַַָהחנּות,
.È ואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּכן  ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
זֹו ּגּבי מעל זֹו לאכל הּבהמֹות מעל ּדר ואכלה קפצה ואם . ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּגּבי ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה של]ּגּבי חברּתּה[הגב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
חׁשּוב. הּוא הּנּזק ֲִַַַָָּכחצר

.‡È,לגּנה ונפלה רגליה, ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה
מה ונחּבטה  מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות, ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם  נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּׁשּנהנת;
הניה  ּומה ּׁשּנהנת. מה אּלא מׁשּלם אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ולא [הנאה] ,ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטתּה? לּה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
מה  מׁשּלם ואכלה, ּכדרּכּה ירדה אם אבל אבריה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנתרּסקּו

מה ּׁשהּזיקה  מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה דחפּתּה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
אחת  להעבירן לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֶֶַַֹאחת,
.·È ּפי על אף - לּגּנה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהחלקה,

מּפני  ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם הּבעלים, לדעת ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחזרה
ׁשּידעה  ׁשּכיון ידּוע ׁשהּדבר - ּתחזר ׁשּלא לׁשמרּה לֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהיה

מאליה  חֹוזרת היא הרי הּגּנה, ּדר. ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
.‚Èקדירות]הּקּדר הּבית [מוכר ּבעל לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָ

ואם  ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו וׁשּברתן ּברׁשּות, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם חּיב; הּקדרֹות ּבעל ּבהן, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּזקה
הּבית  ּבעל הּקדרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו קּבל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹואם

ַָחּיב.
.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן

ּפטּור  - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן,ואכלתן החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
חּיב; הּפרֹות ּבעל - ואם והּזקה ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ

חּיב. הּבית ּבעל הּפרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל
ׁשל  ּבהמּתֹו ואכלתן ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית,הכניסן ּבעל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוהּזקה
זה  את החצר ּבעל והּניחֹו ּברׁשּות, הכניסן ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתאכל.

רשות] הּבית,[שקיבל ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָלׁשמרֹו,
הּבהמה  ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻוהּזקה
ּבעלי  אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה  ּומעׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
אֹותּה, והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנכנסה
עז  ּובא ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה יּביטּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתעּלמּו
חכמים  וחּיבּוה ומת; הּבצק את ואכל הּבית, ּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹלׁשּלם
.ÂËגדיש]הּמגּדיׁש ּברׁשּות,[עושה ׁשּלא חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ

ּבהן, החלקה ואם ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻואכלתן
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ּפטּור. - ּבאכילתן והּזקה אכלתן, חּיב. הּפרֹות ּבעל - ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָָֻֻוהּזקה
ׁשּלא  ּפי על אף חּיב, הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות הגּדיׁש ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹואם

ּבּגרנֹות ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; עליו השדה]קּבל ּכיון [בעל - ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
אׁשמר  ואני 'הגּדׁש, לֹו ׁשאמר ּכמי ּבכאן', 'הגּדׁש לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמר

חׁשּוב. הּוא 'ָָל

ד  ¤¤ּפרק
לעמד ‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לּדיר, צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹונס

יכֹולה  הּדלת אין ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאת מצּויה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּוח
לא  הרי - רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה  ואפּלּו חּיב. והּזיקה, יצאת ואם ּכראּוי; ּבפניהן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל

ּפרצּוה ויצאת,[פרצה] אֹו ּבּלילה, מחיצה נפרצה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
ּבריאה מחיצה היתה חּיב. הּצאן ּבעל - ,[חזקה]לסטים ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

ּפטּור. - והּזיקה ויצאת לסטים, ׁשּפרצּוה אֹו ּבּלילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָונפרצה
חּיבים. הּלסטים - והּזיקה לסטים, ְְְִִִִִִִִַַָָָהֹוציאּוה

היה הּפֹורץ ·. אם - והּזיקה ויצאת חברֹו, ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
מּדיני  ּפטּור - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב; ּובריא, חזק ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹּגדר
ּבהמת  לפני הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאדם,

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָחברֹו
הּמעמיד הּמעמיד ‚. - חברֹו ׁשל קמתֹו ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה לׁשּלם ׁשהלכה [הכה]חּיב  עד ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה חברֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָלקמת

לנֹוׂשא„. אֹו חּנם, לׁשֹומר ּבהמּתֹו אֹו[שומר]הּמֹוסר ׂשכר, ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
הּזיקה, ואם הּבעלים; ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלׂשֹוכר,

ׁש ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. ּכלל.הּׁשֹומר מרּוה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- והּזיקה ויצאת ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָָֻאבל
את  המיתה (אפּלּו חּיבין והּבעלים ּפטּורין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרים
הּוא, חּנם ׁשֹומר אם - ּפחּותה ׁשמירה ׁשמרּוה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאדם).

חּיבין. הן, ׁשֹואל אֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ׁשֹומר ואם ְִִֵֵֵֵַָָָָּפטּור;
זה ‰. חּיב והּזיקה, ויצאת חתרה אפּלּו - ּבחּמה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה

מצטערת  היא הרי - ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה
לעׂשֹות  לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוׂשה .ּובֹורחת, ְְֲֶֶַַַָָָָ

.Â הּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר
הּבעלים  להּתיר חּיבין קׁשּור, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשֹור ׁשל ׁשּדרּכֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

וחתרה  מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּקׁשר,
חּיבין. הּבעלים - והּזיקה ְְְִִִִַַָָָָָויצאת

.Ê אם - והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ואם  חּיב; ּבֹו ׁשּפׁשע זה ּבחמׁשּתן, אּלא מׁשּתּמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּבׁשארן השאר]מׁשּתּמר חּיבין.[ע"י הּנׁשארין אּלּו , ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
.Á ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם - מּועד ונמצא ּתם, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו

,הֹול ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמין הּבעלים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנּגחן,
היה  ׁשאפּלּו - נזק חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו; ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ּכׁשעלה שעלה]ּתם ׁשהרי [כמו מׁשּלם, היה נזק חצי ּבדעּתֹו, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אין  - נּגחן ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע לא ואם נּגחן. ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידע

מׁשּלמין  והּבעלים ּכלּום, חּיב ׁשלם.הּׁשֹואל נזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ë לבעליו והחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאלֹו

ההעדה; ּבטלה רׁשּותֹו, ונׁשּתּנת הֹואיל לתּמּותֹו; חזר -ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
החזירֹו ׁשהרי ּפטּור, והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין .והּבעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.È לא אבל ּבלבד, הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר
חּיבים  והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, .ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל
הּמּזיק. עם ּדין עֹוׂשין והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,

.‡È לׁשּלם חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמסר
לֹו: אֹומר הּנּזק והרי חּיב; לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק,
אּתה, לי ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹ'לּמה

אּתה' לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם ּדין עׂשה הּׁשֹומר ול מסרּה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
למסעדֹו אֹו ּבּתֹו, לבן אֹו הּׁשֹומר,[לעוזרו]לבנֹו, ּתחת נכנסּו - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

ְִַָוחּיבין.
.·È,ּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם הּבהמה ׁשהּוא מן מׁשּתּלם הּנּזק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּׁשּג מה ּדמי ויּׁשאר הּׁשֹומר ׁשהּזיקה, על חֹוב הּנּזק בה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבהמה  .לבעל ְְֵַַַָ
.‚È ּׁשהּזיקה מה מׁשערין מחּברין, ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל

ּבין  הּבעלים ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשּׁשים,
ּבית הּׁשֹומרים  ׁשּׁשים ׁשמין סאה, ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עּתה  ׁשוה הּוא וכּמה ׁשוה, היה ּכּמה הּׂשדה ּבאֹותּה ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָסאה
קב  אכלה אם וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם הּסאה, ּבֹו ׁשּנפסדה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחר

קלח אפּלּו רבע, ּבׁשּׁשים.[גבעול]אֹו אֹותֹו ׁשמין - אחד ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
.„Èּגמּורין ּפרֹות לקרקע,[בשלים]אכלה צריכים ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

סאה; ּדמי סאה, אם ּבׁשוייהן: ּגמּורין ּפרֹות ּדמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמׁשּלם
וכן  אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי סאתים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם
וכּיֹוצא  רֹומי ּדקל היה אם - ואכלן חברֹו ּדקל ּפרֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקֹוצץ
על  ּבׁשּׁשים אֹות ֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו הּתמרים ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבֹו,
ׁשּלֹו ׁשהּתמרים ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּפרסי ּדקל ואם הּקרקע; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּגב
ׁשוה, היה ּכּמה עצמֹו ּבפני הּדקל מׁשערין - ּביֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיפֹות

עּתה. ׁשוה הּוא ְֶַַָָָוכּמה

ה  ¤¤ּפרק
ּופרׁשה‡. רֹועה, ׁשהיתה לנוח]ּבהמה ונכנסה [עצרה ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ

מתרין  הּזיקה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּובּכרמים ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּׂשדֹות
ו  ּבהמּתֹו, ׁשמר לא אם ּפעמים. ׁשלׁשה מנעּהּבבעליה לא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשחיטה  אֹותּה לׁשחט הּׂשדה לבעל רׁשּות יׁש - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּלתעֹות
מּפני  ׁשּלכם'; ּבׂשר ּומכרּו 'ּבֹואֹו לבעליה: ואֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכׁשרה,
הּנזק  לגרם אפּלּו ּׁשהּזיק; מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאסּור

ָאסּור.
ּדּקה ·. וחּיה ּדּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

ּביערים  אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
מקֹום  ּבכל ּבסּוריה ּומגּדלין יׂשראל. ׁשּבארץ .ּובּמדּברֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשחּלק ‚. ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻעׂשרה
הארץ  ּדּקה את ּבהמה ׁשּמרעין התנה (א) הן: ואּלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּגּסה. ּבהמה ׁשם מרעין אין אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּביערים
אּלא  ּדּקה ולא ּגּסה לא ּבֹו מרעין אין ּדּקין, ׁשאילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער
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ללּקט  מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ב) ּבעליו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּדעת
ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, חברֹו; מּׂשדה [זולים]עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ

והּגא היזמא ּכגֹון קֹוצים, להיֹות וברקנים]ּוקרֹובים .[קוצים ְְְְְִִִִִֵֵ
יׁשרׁש ׁשּלא ּובלבד ולחין; מחּברין ׁשּיהיּו .[יעקור]והּוא, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻ

מּתר  אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ג) אסּור. עצים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻאבל
מּׂשדה  חּוץ מקֹום, ּבכל מאליהן העֹולין עׂשבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָללּקט

קטניות]ּתלּתן ׁשּיהיה [מין התנה, וכן (ד) לבהמה. ׁשּזרעּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
קֹוטם אדם ל]ּכל ענף חּוץ [קוצץ מקֹום, ּבכל נטיעה ְְִֵָָָָָָ

ּכּזית  אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית; ׁשל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּגרֹופּיֹות
הּפקק מן ּובּגפנים ּובּקנים לגזע]ּוכביצה. הקרוב [קשר ְְְִִִֵַַַָָָָ

מחּבֹו - האילן ּובׁשאר לא [תוכו]ּולמעלה; אילן, ׁשל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ
מחדׁש[ראשו]מחּדֹו אּלא הּתיר לא לקטם, ּוכׁשהּתיר . ְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ

ואינֹו ּפרֹות. ׁשעֹוׂשה מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
התנה, וכן (ה) חּמה. ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקֹוטם

ּכתחּלה הּיֹוצא ׁשּיצא [לראשונה]ׁשהּמעין העיר אֹותּה ּבני - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבחלקם; עּקרֹו ׁשאין ּפי על אף מּמּנּו, מסּתּפקין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבגבּולם
ׁשּיהיה  התנה, וכן (ו) מּמּנּו. עּמהם להסּתּפק לאחרים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואין
ּבחּכה  ׁשּיצּוד והּוא, טבריה; מּים ּדגים לצּוד מּתר אדם ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻּכל

קלע יפרׁש לא אבל אּלא [רשת]ּבלבד; ׁשם, ספינה ויעמיד ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבחלקן הּים אֹותֹו ׁשהּגיע הּׁשבט וכן [נפתלי]ּבני (ז) . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ונכנס  הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ׁשּצרי אדם ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהתנה,
מלאה  ּבׂשדה ואפּלּו ׁשם, ונפנה ּבֹו ׁשּפגע הּגדר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחֹורי

יקר]ּכרּכם התנה,[פרח וכן (ח) ּומקּנח. צרֹור, מּׁשם ונֹוטל ; ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ
מפּסג - ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין הּתֹועה [כורת ׁשּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

המפריעות] לדרּכֹו.זמורות ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַועֹולה
אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן התנה, וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(ט)

לצדדי [שלוליות]נקיעי להסּתּלק ּדרכים לעֹוברי יׁש - מים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ׁשהן ּפי על אף ׁשם, ּומהּלכין ׁשּיׁשהּדרכים ּבדר מהּלכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ונקּבר  מקֹומֹו, קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן (י) ּבעלים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלּה
הּמצר  על מּטל יהיה ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ׁשּיּמצא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבּמקֹום

הּמדינה[הדרך] ּתחּום ּבתֹו ולא נמצא [העיר], אם אבל ; ְְְְְֲִִִַָָָֹ
הּקברֹות. לבית מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעל

החּמה „. ּבימֹות מּתרין ּדרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻׁשלמה
ׁשנּיה  רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים, להן ׁשּיׁש ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּל

השני] .[הגשם
לארץ.‰. ּבחּוצה אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות אּלּו ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָותּקנֹות
.Â להם ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל, הּטל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומּׁשּירד

.ּבעלים  ְִָ
.Ê מּתר יׂשראל, ּבארץ ּדּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף

בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלׁשהֹותּה
מעט  מעט ׁשּיׁשחט עד ּומׁשהה לֹוקח והּטּבח יֹום, ;ׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ

מׁשהה  - הּמׁשהה ּכל אּלא ּבעדר, ותרעה ּתצא ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובלבד
ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ְְִֵֵֶַֹּבתֹו

.Á ּבהמה ּגּדּולי ּבּה לאסר יׂשראל ּכארץ ּבבל עׂשּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר
ׁשם  והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני ּדּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּדּקה

יׂשראל  ׁשל הּימים .ּבאֹותן ְְִִֵֶַָָָ
.Ë את ולא מקֹום, ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן

ּבׁשלׁשלת  קׁשּור היה ּכן אם אּלא הּוא הּכלב מגּדל אבל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן  מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

יד  על יד על מֹוכר מעט]אּלא לֹו[מעט ׁשּנפלּו מי וכן . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּבירּׁשה וחזירים ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָֹֻּכלבים

מעט. מעט מֹוכר ְְֵֶַַָאּלא

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ז חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. אבל ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

מאה  אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָנגח
מּועד. זה אין - ּביֹום ּפעמים עדים ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ

הּועד  לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - .אחד ֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר:·. - ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין

יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו ּדין."והּועד ּבבית אּלא העדה ואין , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּים ‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

אּפיטרֹוּפין  להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,
האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין

הּוא „. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו
ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי  הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם  ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן  ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ
זה,‰. את זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים

לזה  מּועדין חּיבין אינן אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפני לׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
הּקטן  והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף ּבחזקתן,- מּועדין הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ְֲֲִֵֵֵֶֶַׁשהרי

.Ê חזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשה ּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אף לתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא  ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
וכן  נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
יהיה  ולא ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשאר

אֹותן. ֶָעֹוׂשה
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

אינֹו לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמינֹו;
לֹו, מּועד ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. ְְִִִִִִִֶֶָָָמּועד
נזק. חצי מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשּלם
הּזיק  ואם החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד ְְִִִִֵַַָָָָָֹהיה
נזק  חצי מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם .ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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ללּקט  מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ב) ּבעליו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּדעת
ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, חברֹו; מּׂשדה [זולים]עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ

והּגא היזמא ּכגֹון קֹוצים, להיֹות וברקנים]ּוקרֹובים .[קוצים ְְְְְִִִִִֵֵ
יׁשרׁש ׁשּלא ּובלבד ולחין; מחּברין ׁשּיהיּו .[יעקור]והּוא, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻ

מּתר  אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ג) אסּור. עצים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻאבל
מּׂשדה  חּוץ מקֹום, ּבכל מאליהן העֹולין עׂשבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָללּקט

קטניות]ּתלּתן ׁשּיהיה [מין התנה, וכן (ד) לבהמה. ׁשּזרעּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
קֹוטם אדם ל]ּכל ענף חּוץ [קוצץ מקֹום, ּבכל נטיעה ְְִֵָָָָָָ

ּכּזית  אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית; ׁשל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּגרֹופּיֹות
הּפקק מן ּובּגפנים ּובּקנים לגזע]ּוכביצה. הקרוב [קשר ְְְִִִֵַַַָָָָ

מחּבֹו - האילן ּובׁשאר לא [תוכו]ּולמעלה; אילן, ׁשל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ
מחדׁש[ראשו]מחּדֹו אּלא הּתיר לא לקטם, ּוכׁשהּתיר . ְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ

ואינֹו ּפרֹות. ׁשעֹוׂשה מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
התנה, וכן (ה) חּמה. ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקֹוטם

ּכתחּלה הּיֹוצא ׁשּיצא [לראשונה]ׁשהּמעין העיר אֹותּה ּבני - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבחלקם; עּקרֹו ׁשאין ּפי על אף מּמּנּו, מסּתּפקין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבגבּולם
ׁשּיהיה  התנה, וכן (ו) מּמּנּו. עּמהם להסּתּפק לאחרים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואין
ּבחּכה  ׁשּיצּוד והּוא, טבריה; מּים ּדגים לצּוד מּתר אדם ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻּכל

קלע יפרׁש לא אבל אּלא [רשת]ּבלבד; ׁשם, ספינה ויעמיד ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבחלקן הּים אֹותֹו ׁשהּגיע הּׁשבט וכן [נפתלי]ּבני (ז) . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ונכנס  הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ׁשּצרי אדם ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהתנה,
מלאה  ּבׂשדה ואפּלּו ׁשם, ונפנה ּבֹו ׁשּפגע הּגדר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחֹורי

יקר]ּכרּכם התנה,[פרח וכן (ח) ּומקּנח. צרֹור, מּׁשם ונֹוטל ; ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ
מפּסג - ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין הּתֹועה [כורת ׁשּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

המפריעות] לדרּכֹו.זמורות ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַועֹולה
אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן התנה, וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(ט)

לצדדי [שלוליות]נקיעי להסּתּלק ּדרכים לעֹוברי יׁש - מים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ׁשהן ּפי על אף ׁשם, ּומהּלכין ׁשּיׁשהּדרכים ּבדר מהּלכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ונקּבר  מקֹומֹו, קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן (י) ּבעלים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלּה
הּמצר  על מּטל יהיה ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ׁשּיּמצא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבּמקֹום

הּמדינה[הדרך] ּתחּום ּבתֹו ולא נמצא [העיר], אם אבל ; ְְְְְֲִִִַָָָֹ
הּקברֹות. לבית מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעל

החּמה „. ּבימֹות מּתרין ּדרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻׁשלמה
ׁשנּיה  רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים, להן ׁשּיׁש ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּל

השני] .[הגשם
לארץ.‰. ּבחּוצה אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות אּלּו ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָותּקנֹות
.Â להם ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל, הּטל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומּׁשּירד

.ּבעלים  ְִָ
.Ê מּתר יׂשראל, ּבארץ ּדּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף

בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלׁשהֹותּה
מעט  מעט ׁשּיׁשחט עד ּומׁשהה לֹוקח והּטּבח יֹום, ;ׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ

מׁשהה  - הּמׁשהה ּכל אּלא ּבעדר, ותרעה ּתצא ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובלבד
ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ְְִֵֵֶַֹּבתֹו

.Á ּבהמה ּגּדּולי ּבּה לאסר יׂשראל ּכארץ ּבבל עׂשּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר
ׁשם  והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני ּדּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּדּקה

יׂשראל  ׁשל הּימים .ּבאֹותן ְְִִֵֶַָָָ
.Ë את ולא מקֹום, ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן

ּבׁשלׁשלת  קׁשּור היה ּכן אם אּלא הּוא הּכלב מגּדל אבל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן  מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

יד  על יד על מֹוכר מעט]אּלא לֹו[מעט ׁשּנפלּו מי וכן . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּבירּׁשה וחזירים ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָֹֻּכלבים

מעט. מעט מֹוכר ְְֵֶַַָאּלא

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ז חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. אבל ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

מאה  אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָנגח
מּועד. זה אין - ּביֹום ּפעמים עדים ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ

הּועד  לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - .אחד ֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר:·. - ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין

יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו ּדין."והּועד ּבבית אּלא העדה ואין , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּים ‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

אּפיטרֹוּפין  להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,
האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין

הּוא „. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו
ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי  הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם  ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן  ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ
זה,‰. את זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים

לזה  מּועדין חּיבין אינן אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפני לׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
הּקטן  והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף ּבחזקתן,- מּועדין הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ְֲֲִֵֵֵֶֶַׁשהרי

.Ê חזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשה ּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אף לתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא  ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
וכן  נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
יהיה  ולא ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשאר

אֹותן. ֶָעֹוׂשה
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

אינֹו לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמינֹו;
לֹו, מּועד ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. ְְִִִִִִִֶֶָָָמּועד
נזק. חצי מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשּלם
הּזיק  ואם החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד ְְִִִִֵַַָָָָָֹהיה
נזק  חצי מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם .ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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ּבֹו ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות מּׁשּיהיּו חזרתֹו? היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּומאימתי
לֹו. ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו, מּועד ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבּיֹום

.Ë נעׂשה - ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָנגח
ולא  ׁשֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. ְְְַַָָָָָָָָֹֹמּועד
ׁשֹור  ראה ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְִִִִַַָָָָָָָנגחֹו,
ולא  ׁשֹור ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֹולא

לסרּוגין מּועד נעׂשה - ּכל [דילוגין]נגחֹו וכן לׁשורים. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.È נגחֹו,ראה ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹ
נגחֹו, ולא ּגמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
- נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּובחמיׁשי

לּכל  לסרּוגין מּועד לֹונעׂשה מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד. זה הרי ּבסרּוגין, ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡È,ׁשני לחדׁש עׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובׁשבעה

ג']ּבדּלּוג פעם ונגח,[ידלג ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְְִַַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעׂשה - ונגח ׁשֹופר ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹקֹול

.·È זה,ׁשלׁשהנגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
חמֹור  ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח  ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד  הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, אם לׁשורים וכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּובּׁשני  ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום  ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
אם  ספק זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּובׁשּתי ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
ׁשּׁשנים  הּימים לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּוא

חל  .מהם ֵֶֹ
.‚È ּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו את וכל ּבהן מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אין  ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמּזיק
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

ז  ¤¤ּפרק
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

מּועד, היה ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָויצא
ׁשמרֹו, אם הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור,
לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ְְְִִִֶֶָָָָָּפטּור;
ּברגלֹו ׁשּבר אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמּתחּלתֹו,

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ְְִִֵֶֶַָּכדר
לקרן ·. מּועד ויצא היה ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ׂשמאל  ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק  חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה ‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה אם ּבהמה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
נזק  מׁשּלם מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּתּמה
הרּפּוי  ּומן הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשלם.
לאדם  אּלא ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה -ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּכמי  זה הרי - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחבל

ׁשֹורֹו ,לפיכ ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּזיקה
חּיב  - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ׁשּיתּבאר.ׁשּבּיׁש ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָוׁשֹורֹו
זה, העֹוׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּבׁשּבת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור ְְְִִֵֵֶַָָָָהיה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור  - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּוא ׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
ּומּועד  נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור אם [העכיר]נפל - מימיו את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

זמן, אחר ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָהבאיׁש
הן  הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפטּור;
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּככלים,
ּבעל  עליו קּבל ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָואם

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית
.Â את והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבֹורֹות  ּבחצר ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
חצר ׁשיח  ּובעל חצר, ּבנזקי חּיב  הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָחּיב
.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק

עד  ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
ׁשּיׁש מּפני ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
רׁשּות  לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות .לֹו ְְְְְֲִִֵֵַָ

.Á הּוא ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין
ּבהמּתֹו הּכלי ּבין את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפחת  ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
אֹו מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
לּנּזק. ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחצי

הּנבלה הנזק]ּפחת משעת הּנבלה,[שפחתה וׁשבח הּנּזק; על , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו ְְִִִַַַָחֹולקין

.Ë הּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי  ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
היה  ואם מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם .ּתם, ְֲִִִֵַָ
.È ּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה

היה  אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזה מּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
ׁשוה  הּוא והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, היה [החבלה]ארּבע ׁשהפחיתֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינֹו - מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמֹונה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשוה
ּבׁשעת  הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנֹותן
ּכׁשעת  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
.·È מחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח
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ׁשוה  ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
נזק  חצי מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין  עמידה ּכׁשעת .מּמּנּו ְֲִִִִֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה  מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
ׁשהּוא  מלּמד ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ואם  לּנּזק; - החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם ְְְֲִֵֶַַָָָָהיה

ח  ¤¤ּפרק
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור

ּפטּור  - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכל ׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי ּבין [קדשים נזקין, ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין חּלין.[נהיו]ׁשהּזיקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֻֻ

הּבׂשר ·. מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים
ּבהן  מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּגֹובה  ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם  ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאם ּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
עם  הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר  ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
ּבלבד. הּבׂשר חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוחצי

רעהּו"„. "ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ,וכן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ההפקר  ׁשֹור ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻעד
- ּבֹו וזכה אחר עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנגח,
ׁשהּזיק, לבעלים המיחד ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהרי
ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָואחר

ּבּדין. עמידה ּובׁשעת הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלֹו
מּועד ‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגח  נכרי ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהּזיקה,
קנס  ׁשלם; נזק מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור
מסּלקין  אינן ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא
מׁשּמרין  אין - בהמּתן נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּזקן;

הּברּיֹות  ממֹון ּומפסידין .אֹותן, ְְִִִַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור

הּלֹוקח  וחֹוזר מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
קֹול ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן יׁש[פרסום]וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנּזק. ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא ְְִִִֶֶַַַָָָֹלֹו,
.Ê הק יאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ּדׁשהקּדיׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻ

מה  - ּבמּתנה נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹיֹוצא
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, .ּׁשעׂשה ְְִִִֶֶֶַָָָָ

.Á,הקּדיׁשֹו מכּור; אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּזיק

ּבעלי  קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹֻאינֹו
ּבין  הּזיק, ׁשּלא עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹחֹובֹות
מּמּנּו; ּגֹובה הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּגֹובה  זה הרי והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאפּלּו

.מּגּופֹו ִ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה  מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו להם [לקחוהו]עׂשּוי; חב ּבין , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

ׁשאין  לפי ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעד
נכסיו  ּכל והרי הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמׁשּתּלם

זה. לנזק ְְְִֶֶֶָֻמׁשעּבדין
.È מן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית

ׁשּלא  אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
אפּלּו מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

תבואה]סּבין לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְִִִֵַַַָֻ
.‡È נזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן  לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני אין הּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי  הּמּטלטלין ה ּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן  לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים  ׁשל להן הּמּטלטלין ּגֹובין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַָֹ
יגּבה  לא יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן ׁשּיתּבאר.אּלא ְְִִִִֵֶֶַָָ
.‚È ּבכפראין חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הרג הּנזקין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּובעדים אדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבארות  מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
והרֹועים  העבדים אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּסּוסים
- זֹו את ׁשהּזיקה היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָוכּיֹוצא
זה  ׁשאדם נׁשים אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹומעין
אין  עליהן'. סֹומכין - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחבל
עד  עדים, ּפי על ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר
ּבבית  ויעידּו עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשּיהיּו

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ְְִִִִֵֵַַַַּדין,
.„È רֹועה ׁשהיה הּנהר ׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מּועד  וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ּגמל  אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלּׁש

בפראות]האֹוהר ּבצּדֹו[נוהג הרּוג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
עדים  ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ְִֵּכׁשרים.

ה'תשע"ג  מרחשון י"ז שישי יום
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ׁשוה  ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
נזק  חצי מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין  עמידה ּכׁשעת .מּמּנּו ְֲִִִִֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה  מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
ׁשהּוא  מלּמד ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ואם  לּנּזק; - החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם ְְְֲִֵֶַַָָָָהיה

ח  ¤¤ּפרק
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור

ּפטּור  - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכל ׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי ּבין [קדשים נזקין, ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין חּלין.[נהיו]ׁשהּזיקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֻֻ

הּבׂשר ·. מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים
ּבהן  מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּגֹובה  ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם  ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאם ּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
עם  הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר  ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
ּבלבד. הּבׂשר חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוחצי

רעהּו"„. "ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ,וכן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ההפקר  ׁשֹור ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻעד
- ּבֹו וזכה אחר עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנגח,
ׁשהּזיק, לבעלים המיחד ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהרי
ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָואחר

ּבּדין. עמידה ּובׁשעת הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלֹו
מּועד ‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגח  נכרי ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהּזיקה,
קנס  ׁשלם; נזק מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור
מסּלקין  אינן ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא
מׁשּמרין  אין - בהמּתן נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּזקן;

הּברּיֹות  ממֹון ּומפסידין .אֹותן, ְְִִִַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור

הּלֹוקח  וחֹוזר מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
קֹול ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן יׁש[פרסום]וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנּזק. ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא ְְִִִֶֶַַַָָָֹלֹו,
.Ê הק יאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ּדׁשהקּדיׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻ

מה  - ּבמּתנה נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹיֹוצא
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, .ּׁשעׂשה ְְִִִֶֶֶַָָָָ

.Á,הקּדיׁשֹו מכּור; אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּזיק

ּבעלי  קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹֻאינֹו
ּבין  הּזיק, ׁשּלא עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹחֹובֹות
מּמּנּו; ּגֹובה הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּגֹובה  זה הרי והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאפּלּו

.מּגּופֹו ִ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה  מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו להם [לקחוהו]עׂשּוי; חב ּבין , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

ׁשאין  לפי ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעד
נכסיו  ּכל והרי הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמׁשּתּלם

זה. לנזק ְְְִֶֶֶָֻמׁשעּבדין
.È מן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית

ׁשּלא  אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
אפּלּו מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

תבואה]סּבין לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְִִִֵַַַָֻ
.‡È נזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן  לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני אין הּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי  הּמּטלטלין ה ּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן  לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים  ׁשל להן הּמּטלטלין ּגֹובין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַָֹ
יגּבה  לא יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן ׁשּיתּבאר.אּלא ְְִִִִֵֶֶַָָ
.‚È ּבכפראין חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הרג הּנזקין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּובעדים אדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבארות  מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
והרֹועים  העבדים אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּסּוסים
- זֹו את ׁשהּזיקה היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָוכּיֹוצא
זה  ׁשאדם נׁשים אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹומעין
אין  עליהן'. סֹומכין - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחבל
עד  עדים, ּפי על ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר
ּבבית  ויעידּו עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשּיהיּו

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ְְִִִִֵֵַַַַּדין,
.„È רֹועה ׁשהיה הּנהר ׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מּועד  וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ּגמל  אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלּׁש

בפראות]האֹוהר ּבצּדֹו[נוהג הרּוג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
עדים  ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ְִֵּכׁשרים.

ה'תשע"ג  מרחשון י"ז שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
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ּגֹובה  אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מבּדלת  אּלא העֹוף מּגּוף אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה,

מּמּנּו .ּומפרׁשת ְִֶֶֶֻ
עד ·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת

- ילדה) (ׁשּנגחה נגחה ׁשּילדה אחר אֹו ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ּכלּום, הּולד מן ּגֹובה ואינֹו הּפרה, מן נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשּלם
ׁשהּמֹוציא  היתה; מעּברת ׁשּנגחה ׁשּבׁשעה ראיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּיביא

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ואין ‚. ּבצּדּה, נֹופל עּברּה ונמצא מע ּברת, ּפרה ׁשּנגח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשֹור

הּפילה  הּנגיחה מחמת אֹו הּפילה, נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידּוע
ׁשהּמֹוציא  הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק מׁשּלם -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ּבפני „. הּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת, ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻנגח

הּפרה  היתה ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּה
היא  עּתה ׁשוה היא וכּמה ּובריאה, מעּברת ּכׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשוה

ּתם. היה אם חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלּה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּנפל
הּׁשמן ‰. ּפחת הרי - לאחד והּולד לאחד, הּפרה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה

אֹותֹו חֹולקין הּנפל, ּופחת הּפרה; לבעל הּפרה, ּגּוף ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפחת
הּולד  לבעל והּנפל, הּולד; ּבעל עם הּפרה .ּבעל ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

.Âׁשֹור' אֹומר הּנּזק והּזק, אחר, ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור
הּמֹוציא  - לקה' ּבסלע ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר וזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּזיק',

הראיה  עליו יֹודע מחברֹו 'אני אֹומר ׁשהּנּזק ּפי על ואף ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
אּתה  'וּדאי ואמר: הּנּזק טען יֹודע'. 'איני אֹומר וזה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּבוּדאי',

הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור ׁשאינֹו[מדרבנן]יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
מּׁשבּועת  אף ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָיֹודע,
הּוא, קנס הּנזק ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּסת,

ּפטּור. ּבקנס ְִֶָָּומֹודה
.Ê מהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו

אֹומר  זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם  ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מ ּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Á אם אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
ׁשהן  ּפי על אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמת
ׁשּזה  ראיה 'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשל

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא .העֹומד ְֲִִֵֵֶַַָ
.Ë הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

ּתם  אחד היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹומר
'ּתם  אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָואחד

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - .הּזיק' ְֲִִִֵֵַָָָָָ
.È מעידים עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

ואם  ׁשאמר. ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאחד
הרי  - 'ּבפני הּזיק ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָטען
ׁשהרי  ׁשהֹודה; ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמּזיק

ּבמקצת. ְְִָָהֹודה
.‡È והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את  הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן  אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ואחד  ּתם אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול, את ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהּזיק
את  הּזיק ותם הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּועד,
את  ּומּועד הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן',

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - ראיה הּקטן' ׁשם היתה לא . ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָָָֹ
חברֹו את לטֹוען ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּברּורה
אף  ונפטר הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָחּטים,
ואם  ונטען. טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָמּדמי
מן  ולּגדֹול הּגדֹול מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתפׂש
מֹוציאין  אין ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקטן,

ּכלּום. הּמּזיק ְִִַַמן
.·È הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור

ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתים הראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשוה  אחר ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנּזק
והּנּזק  מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָמאתים,
ׁשֹור  ונגח חזר חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּלפניו
נֹוטל  האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר
הּבעלים  עם הראׁשֹון והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמאה,
זֹו ּדר על וכן ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָנֹוטלין

והֹולכין. ְְְִִחֹולקין
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק  - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה  ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק  זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם  ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ  ּכּיֹוצא מֹותר ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
.ּבזה  ֶָ

.„È חצי ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנזק.
מּועד  - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר  מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק  ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר [הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעים ׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד  הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם  הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

י  ¤¤ּפרק
קטן,‡. ּבין ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹור

מּועד  ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד זה ּבין הרי , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָנסקל;

הרי ·. ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
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נסקלין  ׁשהר אּלּו ּתם ּבין מה ׁשהרג?. למּועד האדם את ג ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּיהיה  ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם

להרג. ֲַָֹמּועד
נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל

הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד  יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל  ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
ּוברח  והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
ּבכפר  חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ּוברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

הּׁשֹור  ׁשּיּסקל סּכןעד אם וכן של]. אדם [נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, -[ונטו ּבהמֹות ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ

אם  וכן הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרי
הּׁשֹור [זיהו]הּכירּו את הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִַַָָָָּבפעם
ּבׁשלׁשה  ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ואינן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרג,
הּבעלים  והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו הראׁשֹונֹות ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּפעמים
להם  היה ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ּבבקרם להם ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשּיׁש
את  מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ּבהמּתם, ּכל את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלׁשמר

ֶַֹהּכפר.
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועה זה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג  ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ,למדּו, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
ּכפר ‰. מׁשּלם מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשֹור

ּגמּורה  ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי .ׁשלם, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור

ּבעלים  לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה וכן הרי . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
- ׁשהמיתּו האּפיטרֹוּפין וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר  הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹנסקלין.
חּיּוב, ּבני אינן והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָּכדי
.Ê ׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה -אדם ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הן  ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין ְְֲֲִִִִֵֵֶָָחׁשּובין,
.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכן המׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה נחׁש,אם ּבֹו ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,
.Ë למי להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין

את  להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
יׂשראל, ּבן את והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
היה  ואם הּמיתה. מן ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנתּכּון

אף  עבד, המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּועד
לזה  מּועד והּוא הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי .על ְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

.È ּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה  אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ּבּכתל  ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמּועד
ּפטּור  הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל ְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָלהנאתֹו,
- ּבכפר חּיבין והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּמיתה,
עליהן  להּפיל אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהרי
אף  ּבׁשּנתחּכ ?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּכתלים.

והמית  ׁשהּפיל .לאחר ְְִִִֵֶַַ
.‡È ּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי  על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּכפר  מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנס ׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור  - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.·È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚Èּכדר תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר  את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו ׁשהרגל הּלּוכּה, ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּׁשן  על אף חּיב הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּועדת
ׁשהמית  ׁשהּמּועד למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל
כּונה  ּבלא המית ואם ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבכּונה
ׁשהמית  ותם ּבכפר. חּיבין והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להמית  נתּכּון ואם הּכפר; ּומן הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבלא

העבד. מּקנס וכן הּכפר, מן ּפטּורין והּבעלים נסקל, -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

הּקצּוב  סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה
אֹוּבּתֹורה  העבד ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָּדמי

יא  ¤¤ּפרק
הּנהרג,‡. דמי ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכּמה

עליו" יּוׁשת אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי .הּכל ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
- נקבֹות אֹו זכרים קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוכפר
ּבין  יפה, ּכסף סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
דינר. אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשהיה

אך]וכל משוחרר קנס,[עבד לֹו אין - ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְְִֵֵַָָָֻ
לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין ְְֲִֵֵֵֶָָָהֹואיל

.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לּבעל  ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבד הּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לּתן, ראּוי - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחציֹו
יּקחּנּו. מי לֹו ְִִֵֶָואין

ׁשהּוא ‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור
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נסקלין  ׁשהר אּלּו ּתם ּבין מה ׁשהרג?. למּועד האדם את ג ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּיהיה  ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם

להרג. ֲַָֹמּועד
נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל

הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד  יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל  ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
ּוברח  והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
ּבכפר  חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ּוברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

הּׁשֹור  ׁשּיּסקל סּכןעד אם וכן של]. אדם [נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, -[ונטו ּבהמֹות ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ

אם  וכן הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרי
הּׁשֹור [זיהו]הּכירּו את הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִַַָָָָּבפעם
ּבׁשלׁשה  ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ואינן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרג,
הּבעלים  והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו הראׁשֹונֹות ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּפעמים
להם  היה ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ּבבקרם להם ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשּיׁש
את  מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ּבהמּתם, ּכל את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלׁשמר

ֶַֹהּכפר.
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועה זה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג  ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ,למדּו, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
ּכפר ‰. מׁשּלם מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשֹור

ּגמּורה  ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי .ׁשלם, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור

ּבעלים  לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה וכן הרי . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
- ׁשהמיתּו האּפיטרֹוּפין וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר  הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹנסקלין.
חּיּוב, ּבני אינן והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָּכדי
.Ê ׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה -אדם ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הן  ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין ְְֲֲִִִִֵֵֶָָחׁשּובין,
.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכן המׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה נחׁש,אם ּבֹו ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,
.Ë למי להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין

את  להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
יׂשראל, ּבן את והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
היה  ואם הּמיתה. מן ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנתּכּון

אף  עבד, המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּועד
לזה  מּועד והּוא הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי .על ְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

.È ּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה  אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ּבּכתל  ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמּועד
ּפטּור  הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל ְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָלהנאתֹו,
- ּבכפר חּיבין והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּמיתה,
עליהן  להּפיל אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהרי
אף  ּבׁשּנתחּכ ?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּכתלים.

והמית  ׁשהּפיל .לאחר ְְִִִֵֶַַ
.‡È ּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי  על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּכפר  מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנס ׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור  - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.·È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚Èּכדר תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר  את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו ׁשהרגל הּלּוכּה, ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּׁשן  על אף חּיב הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּועדת
ׁשהמית  ׁשהּמּועד למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל
כּונה  ּבלא המית ואם ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבכּונה
ׁשהמית  ותם ּבכפר. חּיבין והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להמית  נתּכּון ואם הּכפר; ּומן הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבלא

העבד. מּקנס וכן הּכפר, מן ּפטּורין והּבעלים נסקל, -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

הּקצּוב  סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה
אֹוּבּתֹורה  העבד ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָּדמי

יא  ¤¤ּפרק
הּנהרג,‡. דמי ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכּמה

עליו" יּוׁשת אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי .הּכל ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
- נקבֹות אֹו זכרים קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוכפר
ּבין  יפה, ּכסף סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
דינר. אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשהיה

אך]וכל משוחרר קנס,[עבד לֹו אין - ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְְִֵֵַָָָֻ
לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין ְְֲִֵֵֵֶָָָהֹואיל

.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לּבעל  ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבד הּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לּתן, ראּוי - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחציֹו
יּקחּנּו. מי לֹו ְִִֵֶָואין

ׁשהּוא ‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור
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ּתֹורה  חּיבה ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים לּגח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּועד
לאדם  אּלא ולדֹות, .ּבדמי ְְְִֵֶָָָָ

ּכמי „. ׁשּזה ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
ולדֹות  ּדמי חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגח

.מּגּופֹו ִ
זֹו‰. ׁשפחה ׁשוה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותן? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד

לבעליה  ונֹותן עּתה; ׁשוה היא וכּמה מעּברת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
חציֹו אֹו הּכפר הּפחת, מׁשּלם הּׁשפחה, את המית ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָהּקצּוב
.Â ׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, ואם המיתֹו ּבנזקֹו; חּיב ּבֹו, חבל אם - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם

.Ê ואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור
ממֹונֹות  ּדיני אֹותֹו אֹותֹוּדנין ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד . ְִִִִִִֵֵֶָָָָ

ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין ּתחּלה, נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָּדיני

.Á הּׁשבחּומהיכן מן ּברדּיתֹו[רווח]מׁשּתּלם? ׁשהׁשּביח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לסקילה,[חרישתו] ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון - ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר

ׁשּית  ּבעלים לֹו -אין ּוברח נפׁשֹות, ּדיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. חּיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ּדנין ִִֵֵָָאין

.Ëקדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם, את ׁשהמית .ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
החזירֹו מכּור; אינֹו מכרֹו, הפקר; אינֹו הפקירֹו, אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכן
ּבּמה  ּבהניה. אסּור ּבׂשרֹו ׁשחטֹו, חזרה. אינּה לבעליו, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָׁשֹומר
ׁשּלא  עד אבל לסקילה. ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּדברים
הרי  הפקירֹו, ואם קדֹוׁש; זה הרי הקּדיׁשֹו, אם - ּדינֹו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָנגמר
הרי  לבעליו, ׁשֹומר החזירֹו מכּור; מכרֹו, ואם הפקר; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָהּוא

ּבאכילה. מּתר זה הרי ּוׁשחטֹו, קדם ואם מחזר. ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻזה
.È ּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו - ּבאחרים נתערב ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּכל  ּכדין ּבהניה, אסּורין והן ונקּברין; נסקלין ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבאלף,

הּנסקלת  .ּבהמה ְְִֵֶֶַָ
.‡È ּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה

ועּברּה היא ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻֻמעּברת
נרּבעה. ועּברּה היא ְְְְִִָָָָָֻנגחה,

.·È נגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ילדה  ואם מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֻּדינּה
ואם  הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻאחר

לכּפה ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד עד [הסגר]נתערב , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ׁשם. ֶָָׁשּימּותּו

.‚È ׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור
ׁשּבעליו  העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם  לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא  ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר  לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תשע"ג  מרחשון י"ח קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
חמֹור ‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור  "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
ועֹוף; וחּיה בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר .[במצוי]לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ
ּברׁשּותֹו·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד

ׁשחפ  אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות ר ּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זה  הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח

ּבנזקיו  ׁשהפקיר חּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ
"ּבעל  ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּבֹורֹו
ּובּתחּלה  הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּבֹור

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ְְְִִִֵֶַַָָּברׁשּות
מאליו ‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ולא  לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב  והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹֹּבהמה
אֹו הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׂשה
ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנּתן

מקֹום. מּכל ּבעלים ְִִָָָלֹו
מכּסה „. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי
ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגלל ואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּיכֹול  ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם  - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר  - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים מּפני אין ּפטּור, זה י ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
לפרקים אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; [לפעמים]ׁשּזה ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹ

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ
ׁשהּגמּלים התליע ‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ּומחמת  הֹואיל - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָמצּויין
ּפטּור  זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ּכּיֹוצא ׁשהתליע ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ֶָּבזה.
.Â וזה הּמֹוצא חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

- העפר ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון
ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון נסּתּלקּו[אטמו]זה ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי
.Ê והּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור

-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ונתחּיב  הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּׁשּמסר

לכּסֹותֹו. מגּלה,הּׁשני ּומצאֹו הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
חּיב? לבּדֹו הּׁשני יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹולא
ּפֹועלים  ׁשּיׂשּכר ּוכדי מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻעד
הרי  זה, זמן ּבתֹו ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹויכרת
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ׁשניהם  - ּכזה זמן אחר ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשני
ּבֹו ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, .חּיבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

.Á ּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
הּבעלים  הרי מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלחרׁש

ּדעת. ּבהן אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיבין;
.Ë ונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה

חּיב  הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ
.È ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד

"ּבֹור" ּכדי נאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
מעׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
ּפטּור; - ומת ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְְֵֵַַָָָָָָָונפל

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻואם
.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

היה  ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטפח
עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעמקֹו
וכּיֹוצא  ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבעה,
אין  - הּנּזק ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבֹו,

ּבהן  יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; .מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון  ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין  ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
אֹו ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
מעׂשי  נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּסתר

נסּתּלקּו לא עדין אֹו .הראׁשֹון, ְְֲִִִַַָֹ
.‚È ונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, [חבטת האחרֹון ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבֹור הנפילה] הּזק הקריב  הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמת
- האחרֹון ׁשהרחיב הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה.
ׁשּמת  ּפי על אף זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאחרֹון
הראׁשֹון  - נפל הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמן

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה ְֲִֵֶֶֶַַָָחּיב,
.„È הּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמה ּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה לא [המזיק]אם ואם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

על  יתר עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָנחּבטה
ּפי  על אף חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרחּבֹו,

ּבּקרקע. נחּבטה ְְְֶֶַַַָֹׁשּלא
.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואם  לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה
הּבהמה  מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אם היה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּכל  ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר  ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא  והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו

.ÊËחביטתּה על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן
ׁשֹוטה, אֹו חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבתל
ונפלה  ּפּקחת, היתה אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָאֹו
הּבהמה  ׁשּדר מּפני אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבּיֹום,

הּמכׁשֹולֹות  מן ולסּור ומת .לראֹות אדם לתֹוכֹו נפל אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
חֹורין  ּבן ׁשהיה ּבין - ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּבהמה  אֹו האדם, ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּפּקחת
.ÊÈ ּפטּור זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ,נפל ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

יצ  ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשהּוא ׁשּנאמר: זה א ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, ְֲִִֵֶַָָָָאסּור

.ÁÈּבתֹו החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה
מאחֹוריה, נפלה חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהּבֹור,

ׁשּנבעתה ונפלה [נבהלה]ּכגֹון לאחֹור, עקבּה על וחזרה ְְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ
נפל  נפילה. ּדר ׁשּיּפל עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹומתה
ּבית  אין - נּזק אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול ְֲִִִֵֵֵַַָָָָלפניו
ואם  מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָּדין
ּפטּור. הּבֹור ּבעל - הּזק אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו ֲֵַַַַַַַָָָֻנפל

.ËÈ אם - הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור
מחצה. הּׁשֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא ְֱֱֵֶֶַַַַַַַָָָמּועד
הּבֹור  ּובעל מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ְְְִִִֵַַַַַַַַָואם
הּנבלה  ׁשּבעל ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשּלם
על  אף ;אצל לי יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָאֹומר
ּכמי  זֹו הרי ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּפי
אני  הּׁשֹור, מּבעל להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּנפלה

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, .מֹוציא; ְְְְִַַַַָָָ
.Î ונפל ּבּה, ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוכן

הּבֹור  ּובעל מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלּבֹור,
ֱֶָמחצה.

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין [חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי  מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני  'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;

מ  להֹוציא הֹואיל יכֹול וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני ּזה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש

.·Î ׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי
הּׁשֹור  ּבעל נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַַָָוהרגֹו

הּבֹור  ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו .ּדמי ְְִֵֵַַַ

יג  ¤¤ּפרק
ּפטּור ‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ׁשּנאמר:ּכלים , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועה מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה [במסורת]"ונפל ְְֲִִַַָָָָ
ׁשֹור  נפל אפּלּו ּכלים. לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲֲִִֵַָָָָֹֹלמדּו:
ּופטּור  הּבהמה, על חּיב - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבכליו,

הּכלים. ִֵַַעל
הּוא ·. הּנזיקין מאבֹות מּועדין הּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ

הּזק  ואם הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמּתחּלתן.
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ׁשניהם  - ּכזה זמן אחר ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשני
ּבֹו ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, .חּיבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

.Á ּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
הּבעלים  הרי מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלחרׁש

ּדעת. ּבהן אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיבין;
.Ë ונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה

חּיב  הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ
.È ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד

"ּבֹור" ּכדי נאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
מעׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
ּפטּור; - ומת ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְְֵֵַַָָָָָָָונפל

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻואם
.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

היה  ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטפח
עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעמקֹו
וכּיֹוצא  ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבעה,
אין  - הּנּזק ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבֹו,

ּבהן  יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; .מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון  ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין  ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
אֹו ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
מעׂשי  נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּסתר

נסּתּלקּו לא עדין אֹו .הראׁשֹון, ְְֲִִִַַָֹ
.‚È ונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, [חבטת האחרֹון ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבֹור הנפילה] הּזק הקריב  הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמת
- האחרֹון ׁשהרחיב הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה.
ׁשּמת  ּפי על אף זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאחרֹון
הראׁשֹון  - נפל הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמן

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה ְֲִֵֶֶֶַַָָחּיב,
.„È הּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמה ּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה לא [המזיק]אם ואם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

על  יתר עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָנחּבטה
ּפי  על אף חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרחּבֹו,

ּבּקרקע. נחּבטה ְְְֶֶַַַָֹׁשּלא
.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואם  לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה
הּבהמה  מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אם היה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּכל  ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר  ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא  והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו

.ÊËחביטתּה על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן
ׁשֹוטה, אֹו חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבתל
ונפלה  ּפּקחת, היתה אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָאֹו
הּבהמה  ׁשּדר מּפני אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבּיֹום,

הּמכׁשֹולֹות  מן ולסּור ומת .לראֹות אדם לתֹוכֹו נפל אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
חֹורין  ּבן ׁשהיה ּבין - ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּבהמה  אֹו האדם, ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּפּקחת
.ÊÈ ּפטּור זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ,נפל ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

יצ  ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשהּוא ׁשּנאמר: זה א ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, ְֲִִֵֶַָָָָאסּור

.ÁÈּבתֹו החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה
מאחֹוריה, נפלה חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהּבֹור,

ׁשּנבעתה ונפלה [נבהלה]ּכגֹון לאחֹור, עקבּה על וחזרה ְְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ
נפל  נפילה. ּדר ׁשּיּפל עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹומתה
ּבית  אין - נּזק אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול ְֲִִִֵֵֵַַָָָָלפניו
ואם  מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָּדין
ּפטּור. הּבֹור ּבעל - הּזק אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו ֲֵַַַַַַַָָָֻנפל

.ËÈ אם - הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור
מחצה. הּׁשֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא ְֱֱֵֶֶַַַַַַַָָָמּועד
הּבֹור  ּובעל מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ְְְִִִֵַַַַַַַַָואם
הּנבלה  ׁשּבעל ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשּלם
על  אף ;אצל לי יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָאֹומר
ּכמי  זֹו הרי ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּפי
אני  הּׁשֹור, מּבעל להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּנפלה

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, .מֹוציא; ְְְְִַַַַָָָ
.Î ונפל ּבּה, ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוכן

הּבֹור  ּובעל מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלּבֹור,
ֱֶָמחצה.

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין [חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי  מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני  'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;

מ  להֹוציא הֹואיל יכֹול וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני ּזה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש

.·Î ׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי
הּׁשֹור  ּבעל נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַַָָוהרגֹו

הּבֹור  ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו .ּדמי ְְִֵֵַַַ

יג  ¤¤ּפרק
ּפטּור ‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ׁשּנאמר:ּכלים , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועה מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה [במסורת]"ונפל ְְֲִִַַָָָָ
ׁשֹור  נפל אפּלּו ּכלים. לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲֲִִֵַָָָָֹֹלמדּו:
ּופטּור  הּבהמה, על חּיב - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבכליו,

הּכלים. ִֵַַעל
הּוא ·. הּנזיקין מאבֹות מּועדין הּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ

הּזק  ואם הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמּתחּלתן.
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ׁשלם, נזק הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם ּבהמה, אֹו אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
הּתּק הפקיר לא ּבין הּתּקלה, הפקיר ּבּהּבין הּזקּו ואם לה; ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ

ּפטּור. ִֵָּכלים,
וקּׁשֹו‚. ּתבנֹו אֹו מּׂשאֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵַַַַַַַַָּכיצד?

ּבהמה  ּבין אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשלם  נזק חּיב רׁשּותֹו- והפקיר ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

- ּבּה והּזק זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע, נתקל הפקירן. ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻולא
- נּטּנפּו אֹו אּלּו, ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ּבעל ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻחּיב

ָּפטּור.
והרּביץ „. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס

צרכיו]ּגללים -[עשה הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיב  ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת זה ׁשהּגלל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

הּכלים. על ִֵַַּבֹו
ונתקל ‰. המהּל והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח

ּבּדר להתּבֹונן אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה,
ּבנזקיו  חּיב הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ,ּכׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

רׁשּות  לֹו ׁשאין נזקין הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב מּתחּלה, ְְְֲִִִִִַַָָָָֹלעׂשֹותן

.Â ּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח
הּקרנֹות ּגּתֹות[רחבות]מקֹום יין]ׁשל דריכת מקום [שליד ְְִֶַָ

המהּל ּבּה הּזק ואם חּיב; - וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
היתה  ואם להסּתּכל. לֹו ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁש על ּפטּור - ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא  אֹו ואם אפלה, בירתּה; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. הּכד ּבעל הרי ּבּה, ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹנתקל

.Ê ׁשּלקה אֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻנׁשּברה
אנּוס;[בחרסיה]ּבחרׂשיה ׁשהּוא לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

החרׂשים  והרי החרׂשים. סּלק ׁשּלא מּפני ׁשמים, ּבדיני ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוחּיב
ּולפיכ ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ּכהפקר, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּמים

נתּכּון ואם ו]ּפטּור. אחר [לקחת ּבהן והּזק ּבחרׂשיה, לזּכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּכּיֹוצא  וכל העמידּה, ולא ּגמּלֹו לנפלה הּדין והּוא חּיב. -ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
לא  ּבין הפקיר ּבין ּפטּור, - אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָֹֻּבּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶַהפקיר,
.Áקּדרין קדירות]ׁשני אחר [מוכרי זה ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

היה  אם - ּבראׁשֹון הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ונתקל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָזה,
על  ׁשאף ׁשני; ׁשל ּבנזקיו חּיב - עמד ולא לעמד ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלראׁשֹון
,ּבּדר מּטל ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו נפילה, ּבׁשעת אנּוס ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּפי
ואף  ּפטּור, - לעמד לֹו היה לא ואם לעמד. יכֹול הּוא ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹוהרי
טרּוד  ׁשהּוא מּפני ּבֹו; ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעל

ְְַּבנפׁשֹו.
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור, - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּבׁשהּזק
ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.È ּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבּׁשני, והּׁשליׁשי ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָונתקל
ּבנזקי  חּיב הראׁשֹון  - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

הּמּטל, ראׁשֹון ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל ּבין גּופֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻֻ

הּזק  אם ׁשליׁשי, ׁשל גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשהּזק
ּפטּור, ׁשּנפל, ׁשני ׁשל ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבגּופֹו
הּכֹורה  אני אין מּׂשאי, ׁשהּוא זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהרי
הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. עם הּׁשני הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָאֹותֹו,

ּפטּורין  ּכּלן זה, את .זה ְִֶֶֶָֻ
.‡È אחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי  חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד  ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ

.·È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; נבלעּוחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

והּזק  ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים
ּבנזקיו  חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ

.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין [ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבהם]מערֹותיהן הּמים [מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

להם  יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּברׁשּות
ו  -רׁשּות; ּבּמים ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ

ׁשלם. נזק ִֵֶֶַָָחּיבין
.„Èׁשּיּדֹוׁשּו ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא

זבל לֹו חכמים [לשדותיו]ויעׂשּו אֹותֹו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ
ׁשּנּדֹוׁשּו מעת זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

הֹוצאה [לזיבול]והׁשּביחּו מּׁשעת ּבהן וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשהן  ּפי על ואף מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלרׁשּות
חּיב  הּמֹוציא זה הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכמפקר,

ְֵַלׁשּלם.
.ÂË לרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש

יֹום, ׁשלׁשים ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
- הּזיק אם כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכדי
ּבֹו ׁשאין ּכיון ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחּיב

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם .ׁשבח ְִִֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים [במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל [מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈ והּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - על המה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר מסר [סבל], חּיב. הּכּתף , ְַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
יׁשיבתּה ׁשּמתּקן לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּתף
דימֹוס  ּגּבי על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּבנין,

אבנים] ּכּלן [שורת - ּבקּבלנּות עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה ,ְְְְְִִִַָָָָָָֻ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות ְְְֲִִִִַַַָָָָֻחּיבין;

.ËÈ ּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין  ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּכתל  את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הּזמן  לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים
אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ
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.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את ּגדרֹו[בכותל]הּמצניע והּגֹודר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבהן [הבליט]ּבקֹוצים, אחר והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב ּבתֹו[בדיוק]- ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּכתלים. להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרׁשּותֹו

.‡Î ּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע
הרּבי  לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חּיב  הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ

.·Î ואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים
ּכדי  ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית

הּמחרׁשה  ּתעלם ואחרים ׁשּלא ּבאׁש. אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
אדם. ּבהן יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמׁשליכין

.‚Î הרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשין לא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
ולא  ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא  ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר  מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור
.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין קטנות זיזין [קורות ְְִִִִִֵַ

מּגמל וגדולות] למעלה היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָלרׁשּות
יאפיל ׁשּלא והּוא, רׁשּות [יחשיך]ורֹוכבֹו; ּבני על הּדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹ

ּומֹוציא  ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הֹוציא הרּבים. ולא ּכנס . ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
להחזיר  יכֹול אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן ּבֹו[דרך]הּכתלים ׁשהחזיקֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
לקלקלֹו. אסּור ְְְִַַָרּבים,

.‰Î הרּבים לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי ּכׁשהיתה.- אֹותּה ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

.ÂÎ ׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן
ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי [מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ׁשם [גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
אֹותֹו קֹוצצין זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
הּספינה. מֹוׁשכי מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּיד;

.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי
ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות  .עׂשרה ְֵֶַ

יד  ¤¤ּפרק
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו -[התפשטה]הּמדליק הּדלקה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

קצים  ּומצאה אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
הּמצר ·. מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

ׁשעּור [הגבול] וכּמה חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הרחיק  לא ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹההרחקה?
הרחיק  ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,

ורחּבן  מים, ּבהם  ׁשּיׁש ׁשל ּולית אֹו נהר עברה אם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוכן
ּפטּור. - אּמֹות ְֶַָׁשמֹונה

והעצים ‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו

חּיב  לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ
העֹולה [רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ

אין  - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, עלּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף
חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה

ׁשּל„. ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה הּדלקה,נפלה מחמת א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּגדר  לגּדר יכֹול  היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה

חּיב  - ּגדרֹו ולא ׁשּיצא ׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק

מּדיני ‰. ּפטּור - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
להן  ׁשּמסר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם,
ׁשּתעבר  קדם מאליה להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגחלת
מעׂשיו  ׁשהרי חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָותדליק.

.ּגרמּו ְָ
.Â חּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

ּפטּור  והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר

.Ê הּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את  הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה  - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם  וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,
ּכל  ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,

.הּמּזיקין  ִִַַ
.Á חּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש

הּׂשדה"לׁשּלם  אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: ּגדיׁש, אכלה . ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכגֹון  היּו אם - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכּיֹוצא

דיש]מֹורּגים ׁשּדר[כלי מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבגדים  היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאנׁשי

הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּוכלי
.Ë אבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל  על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום  ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן  חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור  - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,
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.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את ּגדרֹו[בכותל]הּמצניע והּגֹודר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבהן [הבליט]ּבקֹוצים, אחר והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב ּבתֹו[בדיוק]- ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּכתלים. להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרׁשּותֹו

.‡Î ּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע
הרּבי  לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חּיב  הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ

.·Î ואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים
ּכדי  ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית

הּמחרׁשה  ּתעלם ואחרים ׁשּלא ּבאׁש. אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
אדם. ּבהן יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמׁשליכין

.‚Î הרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשין לא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
ולא  ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא  ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר  מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור
.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין קטנות זיזין [קורות ְְִִִִִֵַ

מּגמל וגדולות] למעלה היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָלרׁשּות
יאפיל ׁשּלא והּוא, רׁשּות [יחשיך]ורֹוכבֹו; ּבני על הּדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹ

ּומֹוציא  ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הֹוציא הרּבים. ולא ּכנס . ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
להחזיר  יכֹול אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן ּבֹו[דרך]הּכתלים ׁשהחזיקֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
לקלקלֹו. אסּור ְְְִַַָרּבים,

.‰Î הרּבים לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי ּכׁשהיתה.- אֹותּה ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

.ÂÎ ׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן
ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי [מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ׁשם [גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
אֹותֹו קֹוצצין זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
הּספינה. מֹוׁשכי מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּיד;

.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי
ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות  .עׂשרה ְֵֶַ

יד  ¤¤ּפרק
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו -[התפשטה]הּמדליק הּדלקה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

קצים  ּומצאה אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
הּמצר ·. מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

ׁשעּור [הגבול] וכּמה חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הרחיק  לא ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹההרחקה?
הרחיק  ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,

ורחּבן  מים, ּבהם  ׁשּיׁש ׁשל ּולית אֹו נהר עברה אם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוכן
ּפטּור. - אּמֹות ְֶַָׁשמֹונה

והעצים ‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו

חּיב  לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ
העֹולה [רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ

אין  - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, עלּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף
חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה

ׁשּל„. ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה הּדלקה,נפלה מחמת א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּגדר  לגּדר יכֹול  היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה

חּיב  - ּגדרֹו ולא ׁשּיצא ׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק

מּדיני ‰. ּפטּור - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
להן  ׁשּמסר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם,
ׁשּתעבר  קדם מאליה להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגחלת
מעׂשיו  ׁשהרי חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָותדליק.

.ּגרמּו ְָ
.Â חּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

ּפטּור  והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר

.Ê הּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את  הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה  - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם  וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,
ּכל  ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,

.הּמּזיקין  ִִַַ
.Á חּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש

הּׂשדה"לׁשּלם  אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: ּגדיׁש, אכלה . ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכגֹון  היּו אם - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכּיֹוצא

דיש]מֹורּגים ׁשּדר[כלי מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבגדים  היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאנׁשי

הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּוכלי
.Ë אבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל  על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום  ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן  חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור  - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,
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וחּפן חּטים ׁשהגּדיׁש אֹו אֹו[כיסה]חּטים, ּבׂשעֹורים, ְְְִִִִִִִִִֶָ
ּדמי  אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבחּטים וחּפן ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהגּדיׁש

ּבלבד. ְְִִַׂשעֹורים
.·Èהּבירה את מה [בית]הּמדליק ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

חפציהם  וכל ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה,
חפץ  ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּבּתים.

ׁשּיתּבאר;[קדוש] ּכמֹו סֹופרים, מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל; ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָ
ּבהן אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען לו]ּובלבד שיש אֹו[משוער , ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

אצלֹו. ּפּקדֹון ׁשּטען הּדברים אֹותן להיֹות אמּוד ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
.‚È ונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן, טעּון ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגמל

ּכל  את והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות, לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפׁשּתנֹו
ּבמּׂשאֹוי  ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - ּבין הּבירה ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

מּבחּוץ  נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעמדה
מּבחּוץ; נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ליׁשב  לֹו ׁשהיה מּפני חּיב, החנּות ּבעל - חנּכה נר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻואפּלּו

ְְִֹולׁשמר.

.„È אם - ׁשּתּדלק עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופף
מּדיני  ּפטּור מצּויה, ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת האׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב חברֹו[מכסה]אדם ׁשל קמתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּטֹומן  הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ּבתבן, אֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעפר
את  ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפטּור

הּטמּון. על ּפטּור ֵַַָָָהאׁש
.ÂË הרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ּובצערֹו[בטלתו]הּמבעיר ּוברּפּויֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
הּוא, ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ּכאּלּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובבׁשּתֹו,
אֹו ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי הּוא ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - האדם את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹורֹו

.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש, ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
חּיב  - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא אֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין

ׁשלם  נזק הּבערה לׁשּלם ּתֹולדֹות ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפטּור. והּזיקּו, מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ואם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהן.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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קבּוע‡. זמן לאחר אׁשּתֹו את ותתגרשי המגרׁש גיטך ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יום"] ל' והרי לאחר ׁשּקבע. הּזמן ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשהיא  - לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
על  ׁשהמגרׁש - ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמתּגרׁשת

ּגרׁש הרי גירושין]ּתנאי, בתורת לה ּגרׁש[נתן לא עדין וזה , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
לכּפל  צרי - ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעד

התנאי]ּתנאֹו דיני כל בו לכּפל [שיהיו צרי אינֹו - וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
ׁשּבארנּו. הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּדברֹו,

ּבֹו·. ּתתּגרׁשי ולא ,ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?
לאחר  אּלא מתּגרׁשת אינּה - יֹום' ׁשלׁשים לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

אבד  אֹו הּבעל, מת ואם יֹום; ּבתֹוׁשלׁשים נׂשרף, אֹו הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ
מגרׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָֹֹׁשלׁשים,

מּׁשם ‚. אבד אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה
קּים  הּגט והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר

אֹותֹו ויחדה ּבֹו, מתּגרׁשת ׁשהיא מקום]ּבּיֹום לו [הקצתה ְְֲִִִֶֶֶַָָ
אינן  הרּבים רׁשּות ׁשּצּדי הרּבים, רׁשּות ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבמקֹום

הרּבים  .ּכרׁשּות ְִִַָ
אחר „. מגרׁש ּכדין ּדינֹו ּבמעׂשה, הּגרּוׁשין ּתלה אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

ּתתּגרׁשי  ולא ,ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמן.
ׁשּתּתן; אחר מתּגרׁשת זֹו הרי - זּוז' מאתים לי ׁשּתּתני עד ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבֹו

ׁשּבארנּו הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹואינֹו
אּלא  זה, ּגרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על ּגרׁש לא ׁשהרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתתּגרׁש. ּכ ואחר ,וכ ּכ ּבעׂשּית הּגרּוׁשין ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתלה
לּגרּוׁשין ‰. זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי, על המגרׁש ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי על ׁשהמגרׁש ּבמעׂשה? ּתלין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
הּתנאי  ׁשּיתקּים עד ּגמּורין הּתנאי,ואינן ּכׁשּיתקּים ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּברׁשּותּה; ׁשאינֹו ּפי על אף קּים, הּגט היה אם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּגרׁשה
אחר  ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינּה
ּגרּוׁשין. ּבתֹורת ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתצא, לא - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹואם
לידּה ּגט הּגיע לא - ּבמעׂשה אֹו ּבזמן ּגרּוׁשיו הּתֹולה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד  אֹו ׁשּקבע הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת
להיֹות  צריכה הּזמן, ּכׁשּיּגיע ,לפיכ הּמעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתעׂשה
ׁשּיחדה  ּבּמקֹום ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגט
ואחר  ׁשּבארנּו; ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָאֹותֹו
אֹו ׁשּקבע, הּזמן ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ּתתּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכ

ּתצ  - הּגרּוׁשין ּבֹו ׁשּתלה הּמעׂשה ׁשּתעׂשה והּולד קדם א, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשם ּכאן ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת היא ׁשעדין [שום]ממזר; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ִֵּגרּוׁשין.
.Â מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנֹותן

ּגרׁש לא זה הרי - מגרׁשת' אּת 'אין אֹו ּגט', זה אין ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹזּוז,
ּכל  וכן ּבמעׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ּגט ּכאן ואין ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹּכלל,

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.Êּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי, על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה

ויתנה  ּתנאי, ּבלׁשֹון זה ענין מֹוציא זה הרי - ּפלֹוני זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
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ּכגֹון  ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּתנאי
זה  הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא 'אם לּה: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיאמר
הּגט  ונֹותן ּגט', יהיה לא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגט,

מעכׁשו  ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ּבאתי ּבידּה; לא אם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא  מנת על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמּכאן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבֹוא
.Á יֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

וחלה  יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, אֹולמדינה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
אפּלּו ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
ּפי  על ואף ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס'; 'הריני וצֹווח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעֹומד

לגרׁש רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו .ׁשּגּלה ְְְִֵֵֶֶַָָ
.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלא התנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ
ּתהיה  יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים  ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
ׁשּלא  לֹומר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
ּפּיס  ׁשּמא חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפּיסּתי
הּגט  ּובּטל הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה
הּׁשלׁשים  אחר ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּפּיסּה;
עׂשר  ׁשנים לאחר ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹום.
עד  אֹותּה, ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחדׁש',

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
.È ּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

ׁשּיאמר  עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
הּנּׂשּואין, מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'נאמנת

ּגס בפניה]ּבּה[מורגל]ׁשּלּבֹו מתבייש הּמתּגרׁשת [אינו אבל ; ְֲִִֶֶֶַַָָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, ְִִִִֵֵֵֶָָמן

.‡È מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה ועד [מהיום]ן'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּדר ׁשאין ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
הרי  ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבני
ׁשאי  ּפי על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזֹו
עד  יבם ּבמקֹום ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
.·È ׁשהתנה חֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבריא

ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיהיה
ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ
מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

.‚È מהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת  ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' .אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

.„È לאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ּומת ׁשאמר מיתתי', אחר ׁשּמא ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּגט  ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. ְִַַָלאחר

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי  יתקּים חּמה חּמה ּוכׁשּתזרח זרחה ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹגט;

.ÊËמרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ
ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ
מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה
.ÊÈ ּבית עליו ונפל זה', מחלי מּתי אם מהּיֹום, ּגּט זה ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'הרי

גט  אינֹו - ּומת ּבזה, וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו .אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ
.ÁÈאֹו ּבית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'אם לּה: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש זה נׁשכֹו 'הרי . ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
וחלה  ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגּט
זה  הרי מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָומת

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ולא [עבר]ּגט; לחלי מחלי ְְְֳֳִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
אמד[התהלך]עמד צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - [ודאי ּבּׁשּוק ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מת] ראשון .מחולי
.ËÈ עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל

ּדבר  לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ּובלבד ׁשּימּות , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא

.Î ׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה  ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּבּגט  ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב הגט]אחר הּגט:[עיקר ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּתי  לא ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ'אם

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה מתי"]לא קֹודם ["אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מתי"]ללאו לא לפרענּות["אם ּתחּלה ּפיו יפּתח ולא ["אם , ְְְְְְִִִַָָָֹֻ
והּואמתי"] - ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם הּגט . ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מיתה. קדם ְִֶָָָֹלידּה
.‡Î לאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל

יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל [שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הּנׁשים, ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹקדם
ספק  ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹזכּות

לּהמג  וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ֵַּבֹו

.·Îּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר  לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין
ּכׁשאמר, הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ׁשאמר זמן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה  אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
זֹו הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת  .ספק ְֵֶֶָֹ
.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר -[שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין שמינית]אין ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשנּיה; מּׁשנה חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מחדׁש הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאמר
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ּכגֹון  ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּתנאי
זה  הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא 'אם לּה: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיאמר
הּגט  ונֹותן ּגט', יהיה לא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגט,

מעכׁשו  ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ּבאתי ּבידּה; לא אם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא  מנת על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמּכאן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבֹוא
.Á יֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

וחלה  יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, אֹולמדינה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
אפּלּו ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
ּפי  על ואף ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס'; 'הריני וצֹווח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעֹומד

לגרׁש רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו .ׁשּגּלה ְְְִֵֵֶֶַָָ
.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלא התנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ
ּתהיה  יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים  ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
ׁשּלא  לֹומר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
ּפּיס  ׁשּמא חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפּיסּתי
הּגט  ּובּטל הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה
הּׁשלׁשים  אחר ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּפּיסּה;
עׂשר  ׁשנים לאחר ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹום.
עד  אֹותּה, ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחדׁש',

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
.È ּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

ׁשּיאמר  עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
הּנּׂשּואין, מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'נאמנת

ּגס בפניה]ּבּה[מורגל]ׁשּלּבֹו מתבייש הּמתּגרׁשת [אינו אבל ; ְֲִִֶֶֶַַָָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, ְִִִִֵֵֵֶָָמן

.‡È מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה ועד [מהיום]ן'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּדר ׁשאין ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
הרי  ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבני
ׁשאי  ּפי על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזֹו
עד  יבם ּבמקֹום ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
.·È ׁשהתנה חֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבריא

ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיהיה
ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ
מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

.‚È מהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת  ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' .אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

.„È לאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ּומת ׁשאמר מיתתי', אחר ׁשּמא ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּגט  ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. ְִַַָלאחר

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי  יתקּים חּמה חּמה ּוכׁשּתזרח זרחה ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹגט;

.ÊËמרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ
ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ
מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה
.ÊÈ ּבית עליו ונפל זה', מחלי מּתי אם מהּיֹום, ּגּט זה ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'הרי

גט  אינֹו - ּומת ּבזה, וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו .אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ
.ÁÈאֹו ּבית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'אם לּה: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש זה נׁשכֹו 'הרי . ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
וחלה  ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגּט
זה  הרי מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָומת

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ולא [עבר]ּגט; לחלי מחלי ְְְֳֳִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
אמד[התהלך]עמד צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - [ודאי ּבּׁשּוק ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מת] ראשון .מחולי
.ËÈ עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל

ּדבר  לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ּובלבד ׁשּימּות , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא

.Î ׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה  ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּבּגט  ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב הגט]אחר הּגט:[עיקר ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּתי  לא ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ'אם

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה מתי"]לא קֹודם ["אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מתי"]ללאו לא לפרענּות["אם ּתחּלה ּפיו יפּתח ולא ["אם , ְְְְְְִִִַָָָֹֻ
והּואמתי"] - ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם הּגט . ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מיתה. קדם ְִֶָָָֹלידּה
.‡Î לאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל

יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל [שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הּנׁשים, ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹקדם
ספק  ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹזכּות

לּהמג  וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ֵַּבֹו

.·Îּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר  לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין
ּכׁשאמר, הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ׁשאמר זמן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה  אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
זֹו הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת  .ספק ְֵֶֶָֹ
.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר -[שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין שמינית]אין ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשנּיה; מּׁשנה חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מחדׁש הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאמר
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הּׁשּבת  יֹום מאחר ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָׁשני;
הּׁשּבת' קדם לּה ּותנּו 'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹעד

לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי, יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין -ְְְְְִִִִִִִַָ
.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לאחר  לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי

.‰Î,לּה ולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד
לּה ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרי
לזה, וחמר קל ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה

נכּתב  אינֹוׁשּלא עּמּה, ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ֵגט.

.ÂÎ ידי על ּכֹותב אחד - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
ּבמעמד [בשביל] מהן אחד ּכֹותב - ּכתֹובּו' 'ּכּלכם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכּלן;

מהן [בנוכחות] אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכּלן.
אחד  מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻעל

ּכּלן. ּבמעמד ְֲֵֶַַָֻמהן
.ÊÎ אחד - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר

ואפּלּו לּה; נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
והּוא  ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה
ּכתֹובּו' 'ּכּלכם להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשליח

חֹותמין  ּכּלן ׁשּמנה - ּבין ּכּלן ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
ּוׁשנים  'ּכּלכם', ּכאֹומר זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקצתן,
ּתנאי. מּׁשּום והּׁשאר, עדים; מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשחֹותמין
למחר, וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
קדם  מהן אחד מת ּכׁשר. זה הרי - הרּבה לימים ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפּלּו
הראׁשֹונים  מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחתימה,
ּכׁשר  ּפסּול 'עד יאמרּו: ׁשּמא - ּפסּול ּגט זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּפסּול,

ולא ּבעדּות רּבים'; העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות, ׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מסירה  ׁשעדי מּפני אּלא רּבים, ׁשעדיו ּבגט ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהכׁשירּוהּו

לאשה] הגט מסירת העּקר.[שרואים ִֵָָהם
.ÁÎאֹו לחּתם, אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו

אחד  'ּכל להם: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו, ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹולי
אחד  'ּכל יאמר: - להֹולכה וכן לאׁשּתי'; ּגט יכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכם
מּכם  ׁשנים 'ּכל להם: יאמר - לחתימה ואם ;'יֹולי ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּכם

לאׁשּתי' ּותנּו זה ּבגט .יחּתמּו ְְְְְְִִֵֶַ
.ËÎ זה אּלא חֹותמין אין הּגט 'עדי חכמים אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולּמה

אם  חתמּו'; 'ּכּלכם לרּבים יאמר ׁשּמא ּגזרה, זה'? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבפני
ותּטל  ׁשנים, יעידּו ׁשּמא - זה ּבפני ׁשּלא זה חֹותמין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּתאמר
נתקּים  לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ּבידּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגט

.הּתנאי  ְַַ
.Ïויחּתמּו לאׁשּתי ּגט יכּתבּו מּכם 'ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר

האחר, עם האב ׁשחתם ּבין ּובנֹו, אב ּבהן והיה לּה', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָויּתנּו
עֹוׂשה  ׁשהאדם ּכׁשר, זה הרי - האחר עם הּבן ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין

האב  ּבמקֹום ׁשליח .הּבן ְִִֵַַָָָ
.‡Ïׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד - לּה' ׁשּיֹולי לׁשליח 'ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי',
לׁשליח  ונֹותנין חֹותמין ּבעצמן ּוׁשניהן הן הֹוליכּו ואם ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכיצד  לּגרּוׁשין. ׁשליח אֹותן עׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנּו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה, אֹותֹו יּטלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיעׂשּו?
ׁשאינֹו ּבדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבפניהם,

ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנראה,
.·Ï לּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

זה  ּגט 'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלא
- עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים', ּבפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלאׁשּתי
אף  הערוה, להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת; ספק זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
על  ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד, עד ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
מערער  ׁשם ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ,הּגט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבעל  זה ׁשּגט ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹנתנֹו

.‚Ï,'ּפלֹוני ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט 'ּתן לּׁשליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר
אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה ּפלֹוני',ּונתנֹו ּבמקֹום היא 'הרי גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ

מּפני ּכׁשר, - אחר ּבמקֹום לּה לֹוּונתנֹו הּוא מקֹום ׁשּמראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
שם] דווקא לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקום .[מציין

'אל  ּבעלּיה, לּה ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל לֹו: ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאמר
ּביֹום  לּה 'ּתנהּו ּבׂשמאל, לּה ּונתנֹו ּבימין', אּלא לּה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּתּתנהּו

ּבתֹוּפלֹוני', לּה ּתּתנהּו[לפני]ּונתנֹו 'אל גט; אינֹו - הּזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
אינֹו - מאחריו אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום אּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָלּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹגט,
.„Ïהתקּבל' לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ּגּטי [קבל]וכן לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

לי  'הבא גט; אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ּפלֹוני', ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָּבמקֹום
ּכׁשר. - אחר למקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני', למקֹום ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָּגּטי

.‰Ïלֹו ׁשאמר ּבין לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר
'אּת לֹו ׁשאמר ּבין ,'[אתה]'הֹול- נאנס אֹו וחלה ,'הֹול ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ

ותן  ּפלֹוני, חפץ מּמּנה 'טל לֹו: אמר ואם אחר. ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו
ּביד  ׁשּלחֹו ואם אחר; ּביד יׁשּלחֹו לא זה הרי - זה' ּגט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלּה
ּבּתחּלה, החפץ ונתנה הּׁשליח לקראת האּׁשה ויצאת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאחר,

מגרׁשת. זֹו הרי - הּגט לּה נתן ּכ ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר
.ÂÏ הּׁשליח מּיד אפּלּו - החפץ נתנה ּכ ואחר הּגט, לּה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנתן

ׁשּסתם  ּבדבר הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט; אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהראׁשֹון,
החפץ  'טל לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו, מקּפידין אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבני

נטל  ּכ ואחר נתן והּוא לּה', .ותן ְְְֵַַַַָָָָ
.ÊÏ מ וטל הּגט, לּה 'ּתן לֹו: זה אמר הרי - ּפלֹוני' חפץ ּמּנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אחר; ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלא
ּתחּלה, החפץ ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ּבּסֹוף  אּלא נתנה ׁשּלא .ּבין ְֵֶֶַָָָֹ
.ÁÏ,'אּתה אּלא לּה יּתנהּו 'אל לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

'אל  לֹו: אמר אם וכן גט; אינֹו - לּה ּונתנֹו לאחר, ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
ּונתנֹו לּה', יּתנּנּו והּוא לפלֹוני, ּתנהּו א ּלא אּתה, לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתּתנהּו
ׁשליח  עׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו - הראׁשֹון הּׁשליח ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּה

.לּגרּוׁשין  ִֵַ
.ËÏלֹו אמר לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן

הּוא  לפלֹוני, 'ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה', 'איני ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּׁשליח:
נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי - כוח]מּכירּה' ייפוי לגרּוׁשין,[לו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּפלֹוני  ואֹותֹו הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני אּלא הּגט נֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואינֹו
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ּביד  מׁשּלחֹו אֹו לּה, ׁשּמֹוליכֹו והּוא הּגרּוׁשין, ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא
נאנס. אֹו חלה אם ֱִֵֶַַָָאחר

.Ó ׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו 'לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנתן
אחר; ּביד מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹיֹום',
ּולאחר  הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף

ּבתֹוהּׁשלׁשים אחר ׁשליח עֹוׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.הּׁשלׁשים  ְִַֹ

.‡Óעּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
מתּגרׁשת  אבל הארּוסין. מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּמדינה,
ּפּיס  ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ּבּמדינה, עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמן

אמר [אותה] ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לאחר  לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ'נאמנת
'נאמנת  ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

ה'תשע"ג  מרחשון י"ג שני יום

י  ¤¤ּפרק
גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

היא  ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
והּולד ּתצא נּׂשאת, ואם ּגמּורה; איׁש [מהנישואין אׁשת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

מּׁשּום השניים] עליו נאסרה לא ּכהן, ּבעלּה היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.
אּת 'הרי לּה ואמר אׁשּתֹו את המגרׁש מן חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּגרּוׁשה
ׁשאין  ּפי על ׁשאף אדם'; לכל מּתרת אּת ואין מּמּני, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמגרׁשת
"ואּׁשה  ׁשּנאמר: מּדבריהן, לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי ּגט, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻזה
אּלא  נתּגרׁשה לא אפּלּו חכמים: אמרּו מאיׁשּה"; ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָֹּגרּוׁשה

לּכהּנה  נאסרה לּכל, הּתרה ולא הּגט,מאיׁשּה ריח וזהּו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻ
מּדבריהן. ּבּכהּנה ְְִִֵֵֶֶַָֻׁשּפֹוסל

ּפסּול ·. זה הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ּתֹורה. מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמּדברי
ּכׁשר. והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּולכּתחּלה

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה בעודה]וכֹותבין ּתחת [- ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
הּבעל[השני]ּבעלּה והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם [השני]. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק ובעל אם [ישר מׁשּבח, זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֻ

ּפסּול  מּפני יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹאין
לעז יֹוציא ׁשּמא רע]הּגט, ּבניו[שם ממזרים]על .[שהם ִֵֶַַַַָָָ

אֹו‚. ּגרּוׁשין', ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
והּולד  ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיא

ממזר  אׁשּתֹוספק את ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע  ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּתרת

ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּברכֹות
ׁשני „. מּבעל ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּגט';מּדבריהן  ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ
על  ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשניהם

מׁשניהן  אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ'החזיר
יֹוציא. ְְִִֶָוהחזירּה,

ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

קּדּוׁשין  קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבין
על  ונאסרה מׁשניהן, ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּגמּורין

עֹולמית. ְִֵֶָׁשניהן
.Â ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרי

ׁשאין  מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
'אׁשת  יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

.Êּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
לא  זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר

נדריה  ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּפרֹות ּבמציאתּה, וכל . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
מהן;[מנכסיה] מֹוציאין אין ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאכלּו

לא  - מזֹונֹות ולא ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֹֹֹֻֻואין
מה  וכל ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ּברזל[נשחק]ּׁשּבלה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד [נכסי אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אחריות] עליהן מקבל שהבעל לא האשה אֹותן מֹוציאין אין -ִִֵָֹ

הראׁשֹון  עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּזה
הּׁשני  ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ּבטל  הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻונטלה
מן  ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ְַָֻהּכתּבה.
.Á ויּבם ׁשּמת, ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

מּזה  ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּתֹו,
הּדרכיםּומּזה  וכל אּׁשה,[הדינים]; קּדׁש אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ואחר  אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהלכה
הּדרכים  וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּבהן. ֵֶָָהאּלּו
.Ë וׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל

אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
ׁשּנׂשאן  העריֹות ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻצריכה
קּדּוׁשין  ׁשאין ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבחזקת

ּבעריֹות  .ּתֹופסין ְֲִָָ
.È ּתנאי' יאמרּו: ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹּומּפני

אחֹותּה ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא  ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּגט,

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא .יאמרּו: ְְֲָָָֹ
.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעון ּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הכתובה] ונטלה הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,
הּגט  והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּׁשֹובר,
מגרׁשת, אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוצא
ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתּגּלה
הֹוציא  ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹותהיה
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ּביד  מׁשּלחֹו אֹו לּה, ׁשּמֹוליכֹו והּוא הּגרּוׁשין, ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא
נאנס. אֹו חלה אם ֱִֵֶַַָָאחר

.Ó ׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו 'לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנתן
אחר; ּביד מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹיֹום',
ּולאחר  הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף

ּבתֹוהּׁשלׁשים אחר ׁשליח עֹוׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.הּׁשלׁשים  ְִַֹ

.‡Óעּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
מתּגרׁשת  אבל הארּוסין. מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּמדינה,
ּפּיס  ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ּבּמדינה, עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמן

אמר [אותה] ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לאחר  לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ'נאמנת
'נאמנת  ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

ה'תשע"ג  מרחשון י"ג שני יום

י  ¤¤ּפרק
גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

היא  ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
והּולד ּתצא נּׂשאת, ואם ּגמּורה; איׁש [מהנישואין אׁשת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

מּׁשּום השניים] עליו נאסרה לא ּכהן, ּבעלּה היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.
אּת 'הרי לּה ואמר אׁשּתֹו את המגרׁש מן חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּגרּוׁשה
ׁשאין  ּפי על ׁשאף אדם'; לכל מּתרת אּת ואין מּמּני, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמגרׁשת
"ואּׁשה  ׁשּנאמר: מּדבריהן, לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי ּגט, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻזה
אּלא  נתּגרׁשה לא אפּלּו חכמים: אמרּו מאיׁשּה"; ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָֹּגרּוׁשה

לּכהּנה  נאסרה לּכל, הּתרה ולא הּגט,מאיׁשּה ריח וזהּו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻ
מּדבריהן. ּבּכהּנה ְְִִֵֵֶֶַָֻׁשּפֹוסל

ּפסּול ·. זה הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ּתֹורה. מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמּדברי
ּכׁשר. והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּולכּתחּלה

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה בעודה]וכֹותבין ּתחת [- ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
הּבעל[השני]ּבעלּה והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם [השני]. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק ובעל אם [ישר מׁשּבח, זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֻ

ּפסּול  מּפני יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹאין
לעז יֹוציא ׁשּמא רע]הּגט, ּבניו[שם ממזרים]על .[שהם ִֵֶַַַַָָָ

אֹו‚. ּגרּוׁשין', ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
והּולד  ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיא

ממזר  אׁשּתֹוספק את ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע  ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּתרת

ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּברכֹות
ׁשני „. מּבעל ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּגט';מּדבריהן  ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ
על  ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשניהם

מׁשניהן  אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ'החזיר
יֹוציא. ְְִִֶָוהחזירּה,

ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

קּדּוׁשין  קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבין
על  ונאסרה מׁשניהן, ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּגמּורין

עֹולמית. ְִֵֶָׁשניהן
.Â ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרי

ׁשאין  מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
'אׁשת  יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

.Êּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
לא  זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר

נדריה  ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּפרֹות ּבמציאתּה, וכל . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
מהן;[מנכסיה] מֹוציאין אין ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאכלּו

לא  - מזֹונֹות ולא ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֹֹֹֻֻואין
מה  וכל ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ּברזל[נשחק]ּׁשּבלה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד [נכסי אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אחריות] עליהן מקבל שהבעל לא האשה אֹותן מֹוציאין אין -ִִֵָֹ

הראׁשֹון  עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּזה
הּׁשני  ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ּבטל  הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻונטלה
מן  ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ְַָֻהּכתּבה.
.Á ויּבם ׁשּמת, ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

מּזה  ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּתֹו,
הּדרכיםּומּזה  וכל אּׁשה,[הדינים]; קּדׁש אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ואחר  אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהלכה
הּדרכים  וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּבהן. ֵֶָָהאּלּו
.Ë וׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל

אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
ׁשּנׂשאן  העריֹות ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻצריכה
קּדּוׁשין  ׁשאין ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבחזקת

ּבעריֹות  .ּתֹופסין ְֲִָָ
.È ּתנאי' יאמרּו: ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹּומּפני

אחֹותּה ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא  ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּגט,

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא .יאמרּו: ְְֲָָָֹ
.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעון ּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הכתובה] ונטלה הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,
הּגט  והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּׁשֹובר,
מגרׁשת, אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוצא
ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתּגּלה
הֹוציא  ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹותהיה
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ּבידי  הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבעל
אּלא  ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
ּבא  והרי זה, ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּׁשני. ּבעלּה על ְְֲִֵַַַָָָלאסרּה
.·Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא מּׁשּום [שם אֹו , ְִִִִֵֶַַ

ּבנדרים ּפרּוצה הרבה]ׁשהיא 'הֹודיעּה[נודרת לֹו: אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָָ
מחזיר  אּתה ׁשאין ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
לעֹולם? יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹותּה
צנּועה  ותהיה ּתׁשּובה ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגזרה,
לא  הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּתחּתיו,
ׁשּנמצא  נתקּים, ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהייתי

ּבט  לגרׁשּה,הּגט ּבלּב 'ּגמר לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשאין

.‚È אילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן מּׁשּום , ְְְִִִִִֵֶַַ
לעֹולם; יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשרֹואה
ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט  ונמצא - מגרׁש' הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו

יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם ממזרים; והּבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל
.„È נכּתב 'ּבפני ואמר לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח

ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - נחּתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובפני
ׁשהעיד  אחד עד וכן לּה; העיד ּולפיכ ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבעלּה, ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאּׁשה
לא  זה הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן

הּׁשפחהיּׂשאּנה  על הּנטען וכן עליה]; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכן  יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי  ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגֹוי

יּׂשאּנה  לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד אם ונתּגּיר, וכּלן, . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין - ונׂשאּו ְְְִִִֵָָָָעברּו

.ÂËהקודמת]וכּלם בהלכה ּומתּו[דלעיל נׁשים, להן ׁשהיּו ְִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו את [גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

לכּתחּלה; להם להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבעליהן
אֹו ונתאלמנּו לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָוכן

השניים]נתּגרׁשּו להן [מנישואיהן להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻ
ְְִַָלכּתחּלה.

.ÊË,לּה ׁשהעיד העד לבן להּנׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל
עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם לבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹו

קרֹוביהן  לׁשאר אחר;אֹו ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעדי  אֹו ּגרּוׁשיה, מעדי לאחד להּנׂשא האּׁשה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּומּתרת

לבטל מאּוניה במיאון לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
ּבפניהםנישואיה] ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד אֹו [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם  יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מאּון מיאונה]מעדּות על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

.ÊÈ קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגרׁש
הארּוסין  מן ּבין הּנּׂשּואין, מן ׁשּגרׁשּה ּבין לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתּנׂשא
ּולׁשם  ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ואׁשּתֹו הֹואיל -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

זנּות  לׁשם לא ּבעל, לּהקּדּוׁשין ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמעֹות;

הרי  לפיכ מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבעילת
ׁשני. ּגט מּמּנּו ּוצריכה וּדאי, קּדּוׁשי מקּדׁשת ּבחזקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻזֹו

.ÁÈ מן מגרׁשת היתה אם - עדים ּבפני עּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד
הן  יחּוד, עדי הן והן נבעלה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּנּׂשּואין,
ּבפני  לבעל צרי אינֹו ּבביאה, המקּדׁש ׁשּכל ּביאה; עדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהן

ויבעל  ּבפניהן יתיחד אּלא לפיכעדים, ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
היתה  ואם מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻצריכה
ּגס  לּבֹו אין ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמגרׁשת

ָּבּה.[מורגל]
.ËÈ,עדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו

ּגט  זנּות.צריכה ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין חזקה - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשהֹורּו עד ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהגּדילּו
אׁשּתֹו ּתתיּבם ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים] בלא ימות ּבא [אם ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא -ְְְִִֵֶַַָָָָ
עֹו אדם ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש ׂשה עליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הם  רחֹוקים - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעילתֹו
עליהן; לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעיני
ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּובאׁשּתֹו
הּוא  ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו זנּות, ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשּבעל  ּבחזקת זֹונה ּכל הרי - הּנׁשים ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹועל.
צרי ואין קּדּוׁשין. לׁשם ׁשהּוא ׁשּיפרׁש עד זנּות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלׁשם
חֹוׁשׁשין  ׁשאין קּדּוׁשין, ּבת ׁשאינּה ּגֹויה אֹו ּבׁשפחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ׁשּיּודע  עד ועבד, ּגֹוי ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהן

נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבוּדאי
.Î מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

ּכּלן  אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
זֹו והרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - ׁשנתּגרׁשה קֹול ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירין
הּקֹול  והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה;

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ואחר ּבבית , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכ

הּתירּה. וקֹול אסרּה ׁשּקֹול ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגרׁשת,
.‡Îלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא יֹוׁשבת לא תהיה ולא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

אׁשּתֹו אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּתחּתיו
"ּכי  ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראׁשֹונה,
אׁשּתֹו לׁשלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר" ערות בּה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמצא

יׁשּלחה. ׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל ְְְְֲִִִֶַָָָָָָראׁשֹונה;
.·Î ּבדעֹותיה רעה ּכבנֹות [מדותיה]אּׁשה צנּועה וׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

ויצא  לץ, "ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
לאדם  ראּוי אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמדֹון".
מכניסּה וזה מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכׁשר

ּביתֹו. ְֵלתֹו
.‚Î ותהיה ּבגט, מגרׁשּה זה הרי - אׁשּתֹו ׁשנתחרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי

אם אבל ׁשּתבריא;מגרׁשת. עד מֹוציאּה אינֹו - נׁשּתּטת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הפקר  ּתהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפרּוצים,
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מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה אחרת, חשבונה]ונֹוׂשא ואין [על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לדּור  ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמחּיבין
לפּדֹותּה. ולא לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעם
חּיב  ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואם

ּבּה ּולהּטּפל .לחזר ְֲִֵַַָֹ

ה'תשע"ג  מרחשון י"ד שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
רצת ‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין

ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
ּגמּורין  קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי קטּנה ׁשאין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הרי  - קטּנה ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשיאּה
זֹו הרי קטּנה, ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהיא

ְֶֶָממאנת.
ּכנּׂשּואי ·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת

מּלנׂשאּה יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - .קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
הּנּׂשּואין,‚. מן ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָממאנת

ּבּבעל, ׁשּממאנת ּוכׁשם ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבין
לאחר; ונּׂשאת זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכ
זמן  ּכל ּפעמים; ּכּמה אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוממאנת

למאן  לּה יׁש קטּנה, ּפי ׁשהיא על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- קטּנה ּכׁשהיא לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מאּוניה. הן הן ִֵֵֵֶֶָָקּדּוׁשיה
ׁשּתהיה „. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ימי נערה, לה שאין [עקרה, ְֲִִִֶֶַַַַָָ
אחר נערות] הּבעל עליה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּגיעה  אם אבל אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשית
ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָלּזמן
למאּון  ּבדיקה צריכה ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו,

שערות] ב' הביאה סימנין.[אם ׁשהביאה ׁשחזקתּה ,ְִִִֵֶֶֶָָָָ
ונבעלה ‰. הֹואיל - סימנין לּה נמצא ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי

לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מּספק  ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה מאנה ׁשּמא ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ

מּספק; ּגט מּמּנּו צריכה - לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
זֹו הרי - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
סֹופרים; מּדברי ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאינּה
ׁשּנחּוׁש עד נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה  ּבא ולא מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלּה
ונמצאת  ּגמּורה; איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחר
מּדברי  ׁשהם קטנ ּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה

ּתֹופסין סֹופרים  ׁשּגדלה, אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
אם  אבל הּׁשני. יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבּה
ּגרּוׁשתֹו 'החזיר יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּגרׁש

ראׁשֹון  ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאחר
ׁשּמת  ׁשּׁשמעה לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
הּׁשני  מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּבעלּה
הּולד  הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹממזר;

ְֵַממזר.
.Ê עׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ,איזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה [כסף]ּבֹודקין ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ
ׁשּמׁשּמרת  ּכמֹו אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה
ואם  מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאגֹוז
אּלא  למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
מּבת  ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹולכת
על  ויתרה מא ּון; צריכה אינּה לׁשמר, י ֹודעת אפּלּו - ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹׁשׁש

סכלה אפּלּו - עׂשר וכל [טיפשה]ּבת מאּון. צריכה ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה -מי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

למאן. צריכה ְְִֵֵָָָאינּה
.Á ׁשנים ּבפני אֹומרת ממאנת? ּבפלֹוני ּכיצד רצֹוני 'אין : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית  מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
רֹוצה  'איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי - ּבעלי' ְֲֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני
.Ë ּביֹום' לּה: ּכֹותבין ּבפניהן, הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים

ּבעלּה', ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ

צרי ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָוגט
מּמׁשּפטי ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּגט [מדיני]ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֹ

טפסי ּבֹו ּכֹותבין ואין יראה [נוסח]הּגרּוׁשין; ׁשּמא הּגט, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדין ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, [תיעוד ּכגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.המיאון]
.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים

ׁשּמאנה, אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואת
ׁשאינן  ּפי על אף מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשמע

זה:מּכירין  ּבנּסח מאּון ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
.‡È ו ּכ ּבׁשּבת ּבכ'וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום כ ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ

ׁשאּמי  ואמרה ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי [השיאוני אֹו ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

והׁשּתא-] ּפלֹוני. ּבר קדמיכֹון [כעת]לפלֹוני ּדעּתי ּגּליתי ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָ
עּמיּה[לפניכם] קיימנא ולא ּביּה צבינא רוצה ּדלא [שאיני ְְְְִֵֵֵֵָָָָָ

עימו] עומדת ואיני ּדאבו ּפלֹונית ּובדקינן אותה]. [ובדקנו ְְִִַָָ
לנא לנו]ואתּברר ּוכתבנא [והוברר היא, קטּנה דעדין ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא לזכות]וחתמנא לה ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְֲִִִַַַָָ
ּברּורה'. ְְְִָָָולראיה

.·È ׁשּלא ּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
- ּובעלּה הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה,
ּבעלּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון"
.‚Èלבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ,זנת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה אחרת, חשבונה]ונֹוׂשא ואין [על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לדּור  ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמחּיבין
לפּדֹותּה. ולא לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעם
חּיב  ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואם

ּבּה ּולהּטּפל .לחזר ְֲִֵַַָֹ

ה'תשע"ג  מרחשון י"ד שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
רצת ‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין

ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
ּגמּורין  קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי קטּנה ׁשאין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הרי  - קטּנה ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשיאּה
זֹו הרי קטּנה, ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהיא

ְֶֶָממאנת.
ּכנּׂשּואי ·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת

מּלנׂשאּה יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - .קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
הּנּׂשּואין,‚. מן ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָממאנת

ּבּבעל, ׁשּממאנת ּוכׁשם ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבין
לאחר; ונּׂשאת זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכ
זמן  ּכל ּפעמים; ּכּמה אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוממאנת

למאן  לּה יׁש קטּנה, ּפי ׁשהיא על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- קטּנה ּכׁשהיא לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מאּוניה. הן הן ִֵֵֵֶֶָָקּדּוׁשיה
ׁשּתהיה „. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ימי נערה, לה שאין [עקרה, ְֲִִִֶֶַַַַָָ
אחר נערות] הּבעל עליה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּגיעה  אם אבל אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשית
ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָלּזמן
למאּון  ּבדיקה צריכה ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו,

שערות] ב' הביאה סימנין.[אם ׁשהביאה ׁשחזקתּה ,ְִִִֵֶֶֶָָָָ
ונבעלה ‰. הֹואיל - סימנין לּה נמצא ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי

לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מּספק  ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה מאנה ׁשּמא ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ

מּספק; ּגט מּמּנּו צריכה - לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
זֹו הרי - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
סֹופרים; מּדברי ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאינּה
ׁשּנחּוׁש עד נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה  ּבא ולא מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלּה
ונמצאת  ּגמּורה; איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחר
מּדברי  ׁשהם קטנ ּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה

ּתֹופסין סֹופרים  ׁשּגדלה, אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
אם  אבל הּׁשני. יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבּה
ּגרּוׁשתֹו 'החזיר יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּגרׁש

ראׁשֹון  ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאחר
ׁשּמת  ׁשּׁשמעה לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
הּׁשני  מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּבעלּה
הּולד  הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹממזר;

ְֵַממזר.
.Ê עׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ,איזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה [כסף]ּבֹודקין ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ
ׁשּמׁשּמרת  ּכמֹו אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה
ואם  מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאגֹוז
אּלא  למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
מּבת  ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹולכת
על  ויתרה מא ּון; צריכה אינּה לׁשמר, י ֹודעת אפּלּו - ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹׁשׁש

סכלה אפּלּו - עׂשר וכל [טיפשה]ּבת מאּון. צריכה ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה -מי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

למאן. צריכה ְְִֵֵָָָאינּה
.Á ׁשנים ּבפני אֹומרת ממאנת? ּבפלֹוני ּכיצד רצֹוני 'אין : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית  מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
רֹוצה  'איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי - ּבעלי' ְֲֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני
.Ë ּביֹום' לּה: ּכֹותבין ּבפניהן, הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים

ּבעלּה', ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ

צרי ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָוגט
מּמׁשּפטי ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּגט [מדיני]ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֹ

טפסי ּבֹו ּכֹותבין ואין יראה [נוסח]הּגרּוׁשין; ׁשּמא הּגט, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדין ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, [תיעוד ּכגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.המיאון]
.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים

ׁשּמאנה, אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואת
ׁשאינן  ּפי על אף מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשמע

זה:מּכירין  ּבנּסח מאּון ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
.‡È ו ּכ ּבׁשּבת ּבכ'וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום כ ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ

ׁשאּמי  ואמרה ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי [השיאוני אֹו ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

והׁשּתא-] ּפלֹוני. ּבר קדמיכֹון [כעת]לפלֹוני ּדעּתי ּגּליתי ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָ
עּמיּה[לפניכם] קיימנא ולא ּביּה צבינא רוצה ּדלא [שאיני ְְְְִֵֵֵֵָָָָָ

עימו] עומדת ואיני ּדאבו ּפלֹונית ּובדקינן אותה]. [ובדקנו ְְִִַָָ
לנא לנו]ואתּברר ּוכתבנא [והוברר היא, קטּנה דעדין ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא לזכות]וחתמנא לה ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְֲִִִַַַָָ
ּברּורה'. ְְְִָָָולראיה

.·È ׁשּלא ּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
- ּובעלּה הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה,
ּבעלּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון"
.‚Èלבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ,זנת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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- אחר" לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשהיא אחר לאיׁש אֹותּההויתּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו. ֲַֹלחזר
.„È על נאסרה ּבעלּה, ּתחת ׁשּזנת אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובכלל

עליה  ולֹוקה והרי ּבעלּה הּטּמאה", אׁשר "אחרי ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכל  לפיכ ׁשּנאנסה. יׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָנטמאה;

ּוסתירה קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה בה:אּׁשה [שהתרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
עימו] ונסתרה פלוני איש עם תסתרי מּכין אל אֹותּה, ּבעל אם -ִִַַָָ

יֹוציא  ׁשּגרׁשּה, אחר והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
ְֵּבגט.

.ÂËׁשּבארנּו ּכמֹו ּברמיזה ׁשּגרׁש ונתקּדׁשה חרׁש והלכה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אסּורה - לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, לבעלּהלחרׁש לחזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

ונּׂשאת  והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחרׁש;
הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת - ונתּגרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלחרׁש,

.ÊËמּמּנּו מגרׁשת אינּה ּבאיׁש, דינה הממאנת [אין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּלא כ"גרושה"] מי עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מּתרת היא מעֹולם: מּתר [להינשא]קּדׁשּה והּוא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶָָָָֻֻ
לאחר, נּׂשאת ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבקרֹובֹותיה;
לראׁשֹון. לחזר מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻוגרׁשּה

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ּומאנה [בגט]ולא והחזירּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
מּתרת  - האחר וגרׁשּה ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבֹו,
ּגט  ׁשּקדמֹו ּפי על אף ּבמאּון, הּיֹוצאה ׁשּכל לראׁשֹון: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחזר
לחזר  ּומּתרת מעֹולם, ּבגט מּמּנּו נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
ּומאנה  לאחר, ונּׂשאת ּבגט, הּקטּנה את המגרׁש אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו.
אף  ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני לראׁשֹון, לחזר אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאחר
אם  לֹומר, צרי ואין ּבמאּון; האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ולבנֹו, הראׁשֹון, לאבי אסּורה וכן מת. אֹו האחרֹון, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָּגרׁשּה
האחרֹון  מן ׁשּיצאת ּפי על אף - הּגרּוׁשֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּולאחיו,

ְֵּבמאּון.
.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת

אם  לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת
לאחיו  מּתרת היבמין, מן ּבאחד .מאנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

.ÁÈ תּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכל
ׁשּנתּגרׁשה  מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא

ּבֹו ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו, ּבעלּה ׁשּמת אֹו השני]ּבֹו ;[עם ְְְֲִִֵֶֶַָָָ
ּבין  להבחין מעּברת, אינּה אֹו מעּברת היא אם ׁשּיּודע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻּכדי

אחרֹון. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ׁשל ְְְֲִֶֶַַַזרעֹו
.ËÈ הּגט ּכתיבת על ּומּיֹום היה ואפּלּו למגרׁשת; מֹונין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הּג ׁשּלא אֹו מּיֹום ּתנאי, - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא לידּה יע ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה

.Î,לולד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא חכמים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוגזרת
הארּוסין  מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה להמּתין ואפּלּו צריכה - ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ

אילֹונית  אֹו עקרה, אֹו זקנה, אֹו קטּנה, אפּלּו יֹום; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּתׁשעים
נערות] סימני לה שאין מלידה, ּבמדינת [עקרה ּבעלּה ואפּלּו ,ְֲֲִִִַַַָ

מן  ּבתּולה אפּלּו האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו ְְֲֲִִִֵֶַָָָָהּים,
יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - ְְְְִִִִִֵַָהארּוסין

.‡Î ממּתינין - ׁשּנתּגּירה וגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה

אֹותן  מפריׁשין ׁשּנתּגּירּו, ואׁשּתֹו ּגר אפּלּו יֹום; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּתׁשעים
לזרע  ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים

ּבקדּׁשה  נזרע ּתארׁשּלא יפת וכן גויה]. מלחמה -[שבוית ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי על [עד אף ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ּתׁשעים שתחפוץ להמּתין צריכה ,ְְְְִִִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹיֹום

.·Îּגזרּו לא יֹום; ּתׁשעים להמּתין צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
ּבגרּוׁשה  המזּנהאּלא וכן בעלה]. צריכה [תחת אינּה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

וכן  ּתתעּבר; ׁשּלא עצמּה מׁשּמרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהמּתין,
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה ְְְְֲִִֵַָָָֻאנּוסה

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
ראּויה  ׁשאינּה קטּנה היתה אם - מּתחּתיו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהֹוציאּוה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלולד,

ּבֹו ּגזרּו לא ּברב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר .וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹ
.„Î,ּוברח ארס אֹותֹו; מנּדין יֹום, ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס

אֹותן  מפריׁשין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָאין
אׁשּתֹו עם ויעמד הּזמן, אחר .עד ְְְֲִִַַַַַַֹ

.‰Î,חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוכן
חברֹו בנה]ּומינקת את ידּוע [שמניקה ׁשהּזרע ּפי על ואף , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלמי
יתעּכר ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על החלב,[יזדהם]מקּפיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לחלב  הּמֹועילין ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
ְְִֵֶַּכׁשּיתעּכר.

.ÂÎ היניק זמן הּוא חּוץ ּכּמה חדׁש, ועׂשרים ארּבעה - ה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשּתתארס ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד .מּיֹום ְִִִֵֶֶַָ

.ÊÎ זה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא, ׁשאסּור ;ּכׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ארּבעה  ּבתֹו ׁשּגמלתהּו אֹו למניקה, ּבנּה נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפּלּו
ואין  לּנׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנׂשא; לא - חדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻועׂשרים

ּתהרגּנּו ׁשּמא מיד]חֹוׁשׁשין להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ
.ÁÎ יֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר  יחזירּה יׂשראל, היה ואם ּכהן; היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבגט,
זמן  ּולאחר ּוברח, נׂשאּה מניקה. ׁשל חדׁש וארּבעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעׂשרים
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבא
זמן  אחר עד יכנס ולא להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין אין ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

הּולד  ׁשּימּות עד אֹו .היניקה, ְִֶַַַָָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ו רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
אני'‡. ּוגרּוׁשה הייתי, איׁש 'אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאסר ׁשהּפה נאמנת, הייתי"]- איש הּפה ["אשת הּוא ֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
אני"]ׁשהּתיר ואמרה:["גרושה ּובאה איׁש, אׁשת החזקה . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּפסלה  אבל עצמּה; להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּגרׁשני
לּכהּנה חֹוׁשׁשין [כגרושה]עצמּה ּבעלּה, מת  ואם לעֹולם. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ

וחֹולצת בנים]לדבריה, בלא מת אם בעלה ולא [לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתיּבמת  גרושה .[שמא ְִֶֶַ

עדים ·. ׁשני לּה ׁשם היּו ׁשאין ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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ואמרה: ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּגט,
ּפי  על אף ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'ּגרׁשני

מקּים חתימותיו]ׁשאינֹו זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְֵֵֶֶַָֻ
נפל ‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', ּתנאי היה',[או]'על ּכתבּתיו [או]'ּפּקדֹון לא 'מעֹולם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' החתימות]ּומזּיף יזוהו ּבעדי [אם אֹו ְְְְְִֵֵֵַָָֻ
הגט]מסירה מסירת שראו לא [עדים ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַָֹ

נפסלה  אבל לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתקּים,
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמן

אּסּור  ׁשל ּכחתיכה עצמּה .ועׂשתה ְְְֲִִֶַַָָָָ
והּוא „. ּגּטי', ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה .נאמנת; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין ‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת  ספק ותהיה אינֹולדבריו ׁשּגרׁשּה, לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - לאחר נאמן שתינשא [להכשילה; ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש אינּהותצטרך והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵֵָָָ

והיא  מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעת,
אמת  'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינּה

ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר,
.Â ואֹומרין אֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָׁשנים

'ּגרׁשּתני' לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגרׁשה' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ'לא
העדים  מּפני ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
נּׂשאת, אם לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּסֹומכין

ממזר  והּולד .ּתצא ְְֵֵֵַַָָ
.Ê ׁשהרי נתּגרׁשה', 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אמרּו אם אבל ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָאֹומרין
והֹואיל  הּגט. אבד לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהעדים:

ּוׁשנ  ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת -והיא לּה מעידין עדים י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לאחד  נּׂשאת אם - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף
ׁשהיא  ּבוּדאי יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעדיה,
נּׂשאת  אם אבל עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת,
'איני  היא אמרה אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלאחר,
והּולד  ּתצא, זֹו הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעת',

ממזר  .ספק ְֵֵַָ
.Á לא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו

לא  זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם  ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה  לגרׁש .עׂשּויין ְְְֲִִֵָָ
.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה

'לא  ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד  איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום  מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא  נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ .ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
.Èזֹו' אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

והאּׁשה  עבּדי', וזה אׁשּתי 'זֹו אֹומר: וזה עבּדי', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי
ּפי  על ואף לּכל; מּתרת היא הרי - עבדי' 'ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
לעצמֹו מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשניהן

נאמנין  אינן .העיד, ֱִִֵֵֶָָ
.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבעדי  אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם  וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נתנֹו ּולגרּוׁשין היה , 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ׁשליח
נאמן, הּׁשליח - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלי',

מגרׁשת. ְְִֶֶֹוהיא
.·È נתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד

ספק  זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד  עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר  אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה  לא וׁשּמא ּפניה, .ׁשּתעיז ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ
.‚È ׁשני ּביד לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

מּתחת  יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח  אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,

מגרׁשת  זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ּכמֹוקּבלה , ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È ׁשה אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל -ּבא ּבטל ּגט ּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
יצא  לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּתחת

אליה]יֹודעת נשלח נתקּים,[ממי לא ואם ידעּו; העדים הרי , ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹאינּה

.ÂË וׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם  אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם ;[לאחיו ְְֱִִֵֵֶֶֶַָ
ועל  זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ׁשאינּה ְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחזקה
ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ותפסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻזה,
ולא  להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות העׂשּוי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבדבר

יּודע [איזו]לטען אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם טענה, ְֲִִִֶַַַָָָֹ
ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא אם וכן חי. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ׁשהּדבר ּפיו, על ּתּנׂשא -ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשפחה, מּפי עבד , מּפי עד , מּפי ועד ׁשפחה, אֹו ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָאּׁשה,
אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת לֹומר נאמנין - קרֹובין ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַָָמּפי

ּפיהם. על ְִִֵֶַַּתתיּבם
.ÊË נׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל

ּבמיתת  לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי לפי [אשת הּמסיח ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ

בכוונה]ּתּמֹו שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;
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ואמרה: ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּגט,
ּפי  על אף ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'ּגרׁשני

מקּים חתימותיו]ׁשאינֹו זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְֵֵֶֶַָֻ
נפל ‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', ּתנאי היה',[או]'על ּכתבּתיו [או]'ּפּקדֹון לא 'מעֹולם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' החתימות]ּומזּיף יזוהו ּבעדי [אם אֹו ְְְְְִֵֵֵַָָֻ
הגט]מסירה מסירת שראו לא [עדים ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַָֹ

נפסלה  אבל לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתקּים,
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמן

אּסּור  ׁשל ּכחתיכה עצמּה .ועׂשתה ְְְֲִִֶַַָָָָ
והּוא „. ּגּטי', ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה .נאמנת; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין ‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת  ספק ותהיה אינֹולדבריו ׁשּגרׁשּה, לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - לאחר נאמן שתינשא [להכשילה; ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש אינּהותצטרך והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵֵָָָ

והיא  מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעת,
אמת  'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינּה

ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר,
.Â ואֹומרין אֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָׁשנים

'ּגרׁשּתני' לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגרׁשה' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ'לא
העדים  מּפני ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
נּׂשאת, אם לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּסֹומכין

ממזר  והּולד .ּתצא ְְֵֵֵַַָָ
.Ê ׁשהרי נתּגרׁשה', 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אמרּו אם אבל ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָאֹומרין
והֹואיל  הּגט. אבד לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהעדים:

ּוׁשנ  ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת -והיא לּה מעידין עדים י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לאחד  נּׂשאת אם - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף
ׁשהיא  ּבוּדאי יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעדיה,
נּׂשאת  אם אבל עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת,
'איני  היא אמרה אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלאחר,
והּולד  ּתצא, זֹו הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעת',

ממזר  .ספק ְֵֵַָ
.Á לא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו

לא  זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם  ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה  לגרׁש .עׂשּויין ְְְֲִִֵָָ
.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה

'לא  ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד  איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום  מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא  נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ .ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
.Èזֹו' אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

והאּׁשה  עבּדי', וזה אׁשּתי 'זֹו אֹומר: וזה עבּדי', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי
ּפי  על ואף לּכל; מּתרת היא הרי - עבדי' 'ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
לעצמֹו מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשניהן

נאמנין  אינן .העיד, ֱִִֵֵֶָָ
.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבעדי  אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם  וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נתנֹו ּולגרּוׁשין היה , 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ׁשליח
נאמן, הּׁשליח - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלי',

מגרׁשת. ְְִֶֶֹוהיא
.·È נתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד

ספק  זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד  עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר  אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה  לא וׁשּמא ּפניה, .ׁשּתעיז ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ
.‚È ׁשני ּביד לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

מּתחת  יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח  אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,

מגרׁשת  זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ּכמֹוקּבלה , ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È ׁשה אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל -ּבא ּבטל ּגט ּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
יצא  לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּתחת

אליה]יֹודעת נשלח נתקּים,[ממי לא ואם ידעּו; העדים הרי , ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹאינּה

.ÂË וׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם  אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם ;[לאחיו ְְֱִִֵֵֶֶֶַָ
ועל  זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ׁשאינּה ְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחזקה
ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ותפסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻזה,
ולא  להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות העׂשּוי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבדבר

יּודע [איזו]לטען אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם טענה, ְֲִִִֶַַַָָָֹ
ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא אם וכן חי. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ׁשהּדבר ּפיו, על ּתּנׂשא -ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשפחה, מּפי עבד , מּפי עד , מּפי ועד ׁשפחה, אֹו ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָאּׁשה,
אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת לֹומר נאמנין - קרֹובין ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַָָמּפי

ּפיהם. על ְִִֵֶַַּתתיּבם
.ÊË נׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל

ּבמיתת  לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי לפי [אשת הּמסיח ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ

בכוונה]ּתּמֹו שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;
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.ÊÈ לאּׁשה להעיד ּבא אם - הּתֹורה מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן
נאמן  אינֹו ּבעלּה, נאמן;ׁשּמת ּתּמֹו, לפי מסיח היה ואם ; ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

לעדּות  נאמן מּדבריהם, ּפסּול אבל הּגֹוי. מן ּפחּות זה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאין
ִָאּׁשה.

.ÁÈ על להּנׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
מת' 'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
אּׁשה  ּבעדּות אחד ׁשעד ותּנׂשא; מהּתרּה, ּתצא לא זֹו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

הראשון] ׁשל [העד ּדבריו ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻ
השני]אחד ׁשנים.[העד ּבמקֹום ְְִִֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
לא  זֹו הרי - מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה

ּתצא  נּׂשאת, ואם נּׂשא ּתּנׂשא; ואם ספק. ׁשהיא מּפני לעד , ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
ּתצא; לא זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא לּה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהעיד

ּתצא. ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבאּו
.Î ּפיו על ׁשּנּׂשאת האחד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּפי  על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון - אֹותֹו והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו
אּׁשה  ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאיׁש,
ׁשל  ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה, ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
ונׁשים  'מת', אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'. 'לא ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹּדבריהן
ּכמחצה  זה הרי - מת' 'לא אֹומרים ּפסּולין אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹרּבֹות
מת' 'וּדאי אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

ּתצא  לא זֹו הרי -. ֲֵֵֵֹ
.‡Î ואחר ּבעלי', 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת', אֹומרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּׁשה

ּתּנׂשא  לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ואם ּכ ; ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ
ּתצא. ִֵֵֵנּׂשאת,

.·Î הרי - 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
עׂשרה  ואחת מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו

ּתּנׂשא  זֹו הרי - 'מת' ּכמאה'אֹומרֹות 'ׁשנים אֹומרים ׁשאין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבין  הרב, אחר הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

להחמיר. ּבין ְְְִֵֵַָלהקל
.‚Î הרי - מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹׁשני

ספק  ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ואם זֹו . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹ
הרי  - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנּׂשאת

ּתצא. לא ֵֵֹזֹו
.„Î מת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי

וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'
לחברּתּה מעידה צרה ׁשאין ּתחּלה,אסּורה, זֹו נּׂשאת ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

עצמּה אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא 'אּלּו אֹומרין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאין
ׁשּתיהן  ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה, מּׂשנאתּה ׁשּמא - ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָעליו'
אֹותּה מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליו.
מעידה  ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנׂשא; זֹו הרי - מת' 'לא לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹואֹומרת
'מת', אֹומרת זֹו לאסרּה. לּה ּתעיד לא ּכ להּתירּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹלּה
קּים, ׁשאינֹו אֹומרֹות ּוׁשּתיהן הֹואיל - 'נהרג' אֹומרת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוצרתּה

יּנׂשאּו. אּלּו ְֲִֵֵָהרי

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ז חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּופלֹוני',‡. ּפלֹוני ּבפני 'ּגר ׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה

ּובעלּה, היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּובאּו
מלחמה]וׁשלֹום -[אין ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְְֲִֵַָָָָָָָ

מּתחת  להּׁשמט ורֹוצה ׁשקרנית, החזקה ׁשּזֹו נאמנת; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאינּה
אח  עד ּבא ׁשּמא ּבעלּה. ּתּנׂשא, לא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

עד. לּה יׁש ׁשהרי ּתצא, לא נּׂשאת, ואם אֹותֹו; ׂשכרה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹהיא
ּבעלי ·. 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן

נאמנת  אינּה - ּבינֹוּבּמלחמה' ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ותאמר  למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבאמצען, ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'מת'
ּבכללן'. נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּוקברּתיו'; ּבּמלחמה 'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם במלחמה]אבל נאמנת.[לא - ְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָ
היתה ‚. 'מלחמה ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְְִִָָָָָָָָָָָָָֹֻלא

ואם  לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקֹום
ּתצא  לא .נּׂשאת, ִֵֵֵֹ

אינּה„. - הּמּפלת' ּתחת ּבעלי 'מת ׁשאמרה: האּׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ׁשּלּוח היה אם וכן -]נאמנת. של שמים נחׁשים [מכת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ

אינּה - ומת' עקרב, אֹו נחׁש 'נׁשכֹו ואמרה: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועקרּבים,
ּבנׁשיכה. ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנאמנת,

ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו עשן]אמרה: ונתמלא באש ,[הציתוהו ְְִִֵַָָָ
ּכׁשם  נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ואמרה  רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ'מת
.Â ואני נהרג, 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָאמרה:

ׁשּנאמר: ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנּצלּתי'
הּוא  נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה .ּכׁשם ְִִִֵֶָָ

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
חֹויה  זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
הּזקנים  ויּנצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוזה
על  ּדעּתּה סמכה ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהחֹולים;

הּמתים. ִֵַֹרב
.Áאמרנּו ּדברים ּכבר ּבּמה אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹו עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ואין  מעיד אינֹו קטן, א ֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשפחה.

ּדבריהם. על ְְִִֵֶַסֹומכין
.Ë מהסּפד ּבאנּו 'עכׁשו אֹומרין: ׁשהם הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע

עלה ּפלֹונ  ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ י, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָ
מעיד [הלך] זה הרי - ּבמּטתֹו' עׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחר

את  ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפיהם
ְִאׁשּתֹו.
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.È;ּפיו על ּתּנׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני' 'הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
רׁשע עצמֹו מׂשים  אדם הרגו]ׁשאין שהוא נאמן והרי [ואין , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּמת שמת]העיד ונאמן -]. ִֵֵֶ
.‡È.ּפיו על מּׂשיאין ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהּגֹוי אמרנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכבר

היה  ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני 'אֹוי ואֹומר: מסיח הּגֹוי היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנאה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן
.·È ׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל

ׁשם  היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,
לדבר [סיבה]אמתלא אּלא נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹות אהרג ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחר:
ׁשּכּונתֹו ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכדר

זה. על אימה ְִֵֶַַָלהּטיל
.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכדי  ּבכזב עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל

.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻּגֹוי
זה  הרי - המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו

ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,
.ÂËאמרנּו אפּלּוּכבר ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע
העבד, אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּׂשיאין
ראית, היא' אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ'מת
העיד  ואם נאמן; ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה
מעידין  ׁשאין אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים

ספק. ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
.ÊË אין - הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?

ּבמקֹו יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו למים מעידין נפל ואם אחר; ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
סביביו  ּכל ורֹואה ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻמקּבצים

עליו [גדותיו] מעיד - עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
והׁשליכּו ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,

מן [רשת]מצֹודה ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי אבר מּמּנּו והעלּו אחריו, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו מעיד זה הרי - ויחיה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחי,

.ÊÈ אין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו
יאכלּוהּו ׁשּלא אפׁשר עליו; נחׁשים מעידין לחפירת נפל . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

מלאה  רֹותחת יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָועקרּבים,
הּסימנין ׁשני רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו [קנה יין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

סֹופֹווושט] ׁשּוּדאי ׁשּמת; עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אּלא  ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹלמּות.

עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ְְֲִִִִֵֵַָָָָָימּות 
.ÁÈצלּוב ּפי [תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ

ראּו ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּדקרּוהּו
אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהעֹוף

מ  ּבני אֹו ׁשּמת.לּבֹו עליו מעידין זה הרי - עיו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.ËÈ,'ּבמּפלת' אֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד

ׁשרּבן  אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
'קברּתיו' אֹומר אם - לא למיתה ואם ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאמר
.Î ׁשאין ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

עלה ולא סֹוף, לחיות]להם שיוכל זמן זכרֹו,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונׁשּתּקע
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻואם
ּתצא; לא זֹו הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

אֹותֹו. מנּדין - לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכם
.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ

מעידין  - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין  להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
אין  ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

מׁשּתּנה  ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, .מעידין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
.·Î ּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
מׁשּתּנה ימים  ׁשאינֹו עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

אחר  ּבּיּבׁשה ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבּמים
ׁשהרי  עליו, מעידין  אין - ונתּפח ׁשע ֹות, הּים מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהׁשל
עליו, להעיד להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנׁשּתּנה.
לאֹור  אֹו הּנר לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָּבֹודקין

ְַָָהּלבנה.
.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ּפלֹוני [על ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶָָָ

הּוא  והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבן
אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמת,

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַמּׂשיאין
.„Îּכׁשּתל אנׁשים, אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא  מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל  - זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין  מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת' הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא .אֹומרין: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Î והסיח הּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיצא

את  מּׂשיאין - מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלפי
יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף והּוא [מכיר]אׁשּתֹו, האיׁש; אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

'קברּתיו'. ְְִֶַַֹׁשּיאמר:
.ÂÎ והן למקֹום, מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּבקֹולר ּבדברים [שרשרת]אסּורין וכּיֹוצא ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ׁשהלכּו אנׁשים ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאּלּו,
ּכּלם, מתּו ,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻמּמקֹום

נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ְְְִִֵֶֶַַּוקברנּום
.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל

הּדעת  ּבאמּדן אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻוכ
וׁשם  ׁשמֹו ויּכיר ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ'הּוא
- ומת' ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעירֹו.
ּתּנׂשא  הּוא, אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמחּפׂשין

ְִאׁשּתֹו.
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.È;ּפיו על ּתּנׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני' 'הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
רׁשע עצמֹו מׂשים  אדם הרגו]ׁשאין שהוא נאמן והרי [ואין , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּמת שמת]העיד ונאמן -]. ִֵֵֶ
.‡È.ּפיו על מּׂשיאין ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהּגֹוי אמרנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכבר

היה  ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני 'אֹוי ואֹומר: מסיח הּגֹוי היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנאה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן
.·È ׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל

ׁשם  היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,
לדבר [סיבה]אמתלא אּלא נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹות אהרג ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחר:
ׁשּכּונתֹו ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכדר

זה. על אימה ְִֵֶַַָלהּטיל
.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכדי  ּבכזב עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל

.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻּגֹוי
זה  הרי - המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו

ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,
.ÂËאמרנּו אפּלּוּכבר ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע
העבד, אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּׂשיאין
ראית, היא' אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ'מת
העיד  ואם נאמן; ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה
מעידין  ׁשאין אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים

ספק. ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
.ÊË אין - הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?

ּבמקֹו יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו למים מעידין נפל ואם אחר; ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
סביביו  ּכל ורֹואה ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻמקּבצים

עליו [גדותיו] מעיד - עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
והׁשליכּו ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,

מן [רשת]מצֹודה ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי אבר מּמּנּו והעלּו אחריו, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו מעיד זה הרי - ויחיה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחי,

.ÊÈ אין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו
יאכלּוהּו ׁשּלא אפׁשר עליו; נחׁשים מעידין לחפירת נפל . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

מלאה  רֹותחת יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָועקרּבים,
הּסימנין ׁשני רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו [קנה יין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

סֹופֹווושט] ׁשּוּדאי ׁשּמת; עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אּלא  ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹלמּות.

עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ְְֲִִִִֵֵַָָָָָימּות 
.ÁÈצלּוב ּפי [תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ

ראּו ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּדקרּוהּו
אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהעֹוף

מ  ּבני אֹו ׁשּמת.לּבֹו עליו מעידין זה הרי - עיו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.ËÈ,'ּבמּפלת' אֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד

ׁשרּבן  אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
'קברּתיו' אֹומר אם - לא למיתה ואם ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאמר
.Î ׁשאין ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

עלה ולא סֹוף, לחיות]להם שיוכל זמן זכרֹו,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונׁשּתּקע
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻואם
ּתצא; לא זֹו הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

אֹותֹו. מנּדין - לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכם
.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ

מעידין  - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין  להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
אין  ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

מׁשּתּנה  ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, .מעידין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
.·Î ּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
מׁשּתּנה ימים  ׁשאינֹו עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

אחר  ּבּיּבׁשה ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבּמים
ׁשהרי  עליו, מעידין  אין - ונתּפח ׁשע ֹות, הּים מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהׁשל
עליו, להעיד להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנׁשּתּנה.
לאֹור  אֹו הּנר לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָּבֹודקין

ְַָָהּלבנה.
.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ּפלֹוני [על ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶָָָ

הּוא  והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבן
אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמת,

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַמּׂשיאין
.„Îּכׁשּתל אנׁשים, אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא  מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל  - זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין  מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת' הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא .אֹומרין: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Î והסיח הּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיצא

את  מּׂשיאין - מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלפי
יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף והּוא [מכיר]אׁשּתֹו, האיׁש; אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

'קברּתיו'. ְְִֶַַֹׁשּיאמר:
.ÂÎ והן למקֹום, מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּבקֹולר ּבדברים [שרשרת]אסּורין וכּיֹוצא ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ׁשהלכּו אנׁשים ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאּלּו,
ּכּלם, מתּו ,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻמּמקֹום

נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ְְְִִֵֶֶַַּוקברנּום
.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל

הּדעת  ּבאמּדן אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻוכ
וׁשם  ׁשמֹו ויּכיר ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ'הּוא
- ומת' ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעירֹו.
ּתּנׂשא  הּוא, אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמחּפׂשין

ְִאׁשּתֹו.
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.ÁÎ נהרג אֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָמצאּו
יׂשראל  ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', אׁשּתֹו.איׁש ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּנׁשּתּתק מי ׁשּבֹודקין [נתאלם]וכן ּכדר אֹותֹו ּובדקּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ
- ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻלגּטין,

ותּנׂשא  ּכתיבתֹו, על ּבדריׁשה סֹומכין אּׁשה עדי ּבֹודקין ואין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
להקל  אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוחקירה,

עגּונה. הּתרת ֲִַַָָמּׁשּום
.ËÎ החמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל

אּׁשה  ּובלא ּבעדּות הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ׁשפחה, אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹ
על  ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא ׁשּבארנּו; ּכמֹו - וחקירה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדריׁשה
ׁשאין  ּבדבר אּלא העדּות, מׁשּפטי ּוׁשאר עדים ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדת

ּבריֹו על לעמד יכֹול העדים [בירורו]אּתה מּפי אּלא ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
אבל  זה. את הלוה אֹו זה הרג ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעדּותן,
העד  ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ּבריֹו על לעמד ׁשאפׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּדבר
ׁשּמת  ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הּדבר אין אם להּׁשמט ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול
ׁשּיעיד  הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו; ּתֹורה הקּפידה לא - ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹּפלֹוני
ּבֹו והאמינּו זה, ּבדבר חכמים הקּלּו לפיכ ּבׁשקר. העד ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבֹו
- וחקירה ּדריׁשה ּובלא הּכתב, ּומן ׁשפחה, מּפי אחד, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

עגּונֹות. יׂשראל ּבנֹות יּׁשארּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶָָֹּכדי
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון י"ז שישי יום
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מצות  ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש

(ב) ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּלא לא (ג) לחלץ; ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד זר לאיׁש יבמה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתּנׂשא
ּורׁשּות  ליּבּום'; 'זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָוהאּׁשה

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור 'זּקה'. נקראת ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָה ּיבם

א  ¤¤ּפרק
אדם‡. ׁשּייּבם הּתֹורה, מן עׂשה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּבין מאביו, אחיו אחיו]אׁשת אשת הייתה הּנּׂשּואין [אם מן ִִִִִֵֵֵֶַָָ
לֹו אין "ּובן ׁשּנאמר: - זרע ּבלא מת אם הארּוסין, מן ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבין
ׁשּזֹו יבמּתֹו, לקּדׁש צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיבמּה
עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָאׁשּתֹו

ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ְְֲִֵֵֶַַָָָֻּוכתּבתּה
לּה·. חֹולץ זה הרי - היא רצת ׁשּלא אֹו ליּבם, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

נעלו] לאחר;[חולצת להּנׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ּומצות , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּנאמר: - ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה

חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה
לֹו"‚. אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּבת,זה ואחד הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּבת זרע אֹו הּבן זרע מּכל [נכדים]אֹו זרע לֹו ויׁש הֹואיל ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
את  ּפֹוטר זה הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין ֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
אֹו ממזר זרע לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו
החליצה  מן אׁשּתֹו את ּפֹוטר זה הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹובד

הּיּבּום. ִִַּומן

ׁשּזרע „. ּפֹוטר; אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
ּוכאּלּו ּגֹויים, - הּגֹויה מן והּבא עבדים, - הּׁשפחה מן ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהּבא

ּתהיה אינם  וילדיה "האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
יסיר  "ּכי אֹומר: הּוא ּובגֹויה ּכמֹוה; ׁשּולדּה מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאדניה",
ּפי  על ואף ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאת
הרי  - הּגֹויה מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה, מן ּבנֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתחרר
הרי  אׁשּתֹו. את ּפֹוטרין ואינן והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן
ּונׂשאּה, וׁשחררּה, וׁשחררֹו, ׁשּלֹו, הּׁשפחה מן ּבן לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהיה
ׁשּבנּה ּפי על ואף לאחיו, ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומת

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים, ְְְִִֶֶַָָמּמּנּו
הּפילה‰. אם - מעּברת אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מת]מי [ולד ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֻ

מֹותֹו בעלה]אחר ויצא [של ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
אּמֹו - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת אפּלּו - העֹולם לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּולד
עד  סֹופרים, מּדברי אבל הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּפטּורה

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי עיבורו]ׁשּיּודע ימי ונֹולד [תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
- נֹולד לכּמה נֹודע לא אם אבל ּגמּורים. חדׁשים ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלתׁשעה
נׁשי  את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג  מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

ּול  קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו פיכאֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Â עבֹודה עֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמי
העֹולם זרה  לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין , ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻ

לֹו היה ואם ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹקדם
הּדברים, מן לדבר אחיו אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָאח
ּבקדּׁשה, לדתֹו ׁשהיתה ּפי על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻואינֹו

הֹורתֹו והיתה אחיו.[עיבורו]הֹואיל אינֹו ּבקדּׁשה, ׁשּלא ְְְִִִֵֶָָָָָֹֻ
.Ê לאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים

ּכמי  הן הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;
מאב. אּלא אחוה ׁשאין ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן,

.Á אחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים
ׁשּלא  הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
הרי  - ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
אחוה  ּביניהן אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן

ּבקדּׁשה  ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד -. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
.Ë ׁשל חליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמי

הּׁשאר  את ּפֹוטרת מהן, ׁשּנאמר:אחת לׁשּתים, מיּבם ואינֹו ; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ואינֹו ּבֹונה, הּוא אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ"אׁשר
מהן  אחד - רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבֹונה

הּצרֹות ׁשאר ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו [שאר חֹולץ ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֻ
המת] .נשי

.È היה אם - ּופסּולֹות לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו
יחלץ  - חֹולץ היה ואם ׁשּירצה; לאיזֹו מיּבם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמיּבם

ּבחליצה  לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי .לפסּולה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
.‡È אפׁשר אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו

חֹולץ  אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻלֹו
ּובית  ּבית מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה .למי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
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.·È ׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס
זה  הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.

עליה" יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ועל עֹובר עליה לא , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ולאו [הרי עׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ

מצות] היא הוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָע ׂשה.
אסּורֹות  וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל

ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי מדרבנן]עליהן שאיסורן ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ
ּכל  מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר

ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;
.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ

ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא  וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה . [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּור זיקה -ָ

האּסּורין  וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולא אסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

אֹונחלצה] לּה, מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאר  אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיחלץ
אֹו ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַיּבם,
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּדברי  ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊË איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹום ּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורת אחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אם ממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד  חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּכתּוב [אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת אין ּביאה. לפיכ ּגמּור; ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לזר נּתרת אֹו[בגט]יבמּתֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּתחלץ, ְְְִֵֶֶַַָֹעד

.ÊÈ מיּבם אֹותּה, ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ;וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ותּבדק  ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אחר אבל נבעלה ואפּלּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים
ִִָסימנין.

.ÁÈ היבמה ּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּגדֹולה  אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ על לא ׁשּבא קטן ויבם ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

זה עם זה יגּדלּו קטּנה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ
.ËÈ יֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ,היבמה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

ּכל  ּכׁשאר - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ְְֲִִִִִַַַָָָָחּוץ
ׁשאינּה מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשים.
...וחלצה  האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹראּויה

זמן  וכל לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָנעלֹו";
אֹו אֹותּה יּבם ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאינּה
זֹו הרי - מעּברת ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻחלץ

ּכלּום. צריכה ואינּה ְְְְְִִֵָָָנפטרה,
.Î וילדה מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו, ולד החֹולץ היה אם - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּומּתרת  מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה  ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד  אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת  ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה
.‡Î תּנׂשא לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד לאויר צרתּה ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ָָהעֹולם.

.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
מת  אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ּכ ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּיֹום
אחר  יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּתהיה
מּפני  ּגט, מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנֹולד,

עליו  ערוה אחיו]ׁשהיא .[אשת ְִֶֶָָָ
.‚Î קּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה  ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר  והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ אחר לאחרֹון; עליה ּבא ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים הראשון ׁשּילדה, בן [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.הוא]

ה'תשע"ג  מרחשון י"ח קודש שבת יום
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ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי

הּוא  וזה ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עׂשה  לא - מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיתּבאר;
מן  ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

ארוסה]הארּוסין ומת אּלא [שנתארסה מאמר ּבּה עֹוׂשין אין , ֲִִֵֵֶַָָָָ
אביה. ִִַַָָמּדעת

יבמּתֹו·. את מקּדׁש ׁשהּוא ּברּכת ּוכׁשם מבר הּוא ּכ , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבא  ואם אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻנּׂשּואין
צרי ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹעל
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש ְְְֲִִֵַַַַַַַַַָֹלחזר

מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ
יבמּתֹו‚. על ּבין הּבא ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבין  אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה  ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
נפל „. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה

ּכלּום  מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, יׁשן ונתקע אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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.·È ׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס
זה  הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.

עליה" יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ועל עֹובר עליה לא , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ולאו [הרי עׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ

מצות] היא הוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָע ׂשה.
אסּורֹות  וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל

ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי מדרבנן]עליהן שאיסורן ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ
ּכל  מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר

ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;
.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ

ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא  וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה . [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּור זיקה -ָ

האּסּורין  וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולא אסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

אֹונחלצה] לּה, מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאר  אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיחלץ
אֹו ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַיּבם,
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּדברי  ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊË איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹום ּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורת אחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אם ממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד  חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּכתּוב [אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת אין ּביאה. לפיכ ּגמּור; ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לזר נּתרת אֹו[בגט]יבמּתֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּתחלץ, ְְְִֵֶֶַַָֹעד

.ÊÈ מיּבם אֹותּה, ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ;וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ותּבדק  ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אחר אבל נבעלה ואפּלּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים
ִִָסימנין.

.ÁÈ היבמה ּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּגדֹולה  אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ על לא ׁשּבא קטן ויבם ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

זה עם זה יגּדלּו קטּנה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ
.ËÈ יֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ,היבמה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

ּכל  ּכׁשאר - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ְְֲִִִִִַַַָָָָחּוץ
ׁשאינּה מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשים.
...וחלצה  האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹראּויה

זמן  וכל לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָנעלֹו";
אֹו אֹותּה יּבם ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאינּה
זֹו הרי - מעּברת ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻחלץ

ּכלּום. צריכה ואינּה ְְְְְִִֵָָָנפטרה,
.Î וילדה מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו, ולד החֹולץ היה אם - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּומּתרת  מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה  ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד  אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת  ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה
.‡Î תּנׂשא לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד לאויר צרתּה ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ָָהעֹולם.

.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
מת  אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ּכ ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּיֹום
אחר  יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּתהיה
מּפני  ּגט, מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנֹולד,

עליו  ערוה אחיו]ׁשהיא .[אשת ְִֶֶָָָ
.‚Î קּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה  ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר  והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ אחר לאחרֹון; עליה ּבא ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים הראשון ׁשּילדה, בן [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.הוא]

ה'תשע"ג  מרחשון י"ח קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי

הּוא  וזה ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עׂשה  לא - מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיתּבאר;
מן  ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

ארוסה]הארּוסין ומת אּלא [שנתארסה מאמר ּבּה עֹוׂשין אין , ֲִִֵֵֶַָָָָ
אביה. ִִַַָָמּדעת

יבמּתֹו·. את מקּדׁש ׁשהּוא ּברּכת ּוכׁשם מבר הּוא ּכ , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבא  ואם אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻנּׂשּואין
צרי ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹעל
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש ְְְֲִִֵַַַַַַַַַָֹלחזר

מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ
יבמּתֹו‚. על ּבין הּבא ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבין  אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה  ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
נפל „. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה

ּכלּום  מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, יׁשן ונתקע אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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והטיח ּבּכתל, להטיח נתּכּון קנה. לא לא [בעל]- - ּביבמּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
נתּכּון  ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָקנה;

מקֹום. מּכל ּבעילה ְְִִֵָָָלׁשם
ׁשּנתיּבמה‰. יֹום:[ונתגרשה]יבמה ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה , ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ

ּכֹופין  - 'ּבעלּתי' אֹומר: ׁשהּוא ּפי על ואף - נבעלּתי' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ'לא
לא  עדין ואם ּבגט; וגרׁשּה וקּדם הֹואיל לּה, ׁשּיחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹותֹו
ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ אֹו ׁשּיבעל, אֹותֹו ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגרׁש,
מבּקׁשין  - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
אֹותֹו ּכֹופין ּבעל, ׁשּלא מֹודה היה ואם לּה; ׁשּיחלץ ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
- ּבעלּתי' 'לא אֹומר: והּוא 'נבעלּתי', אֹומרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחלץ.
אדם  ּכל על לאסרּה נאמן זה ׁשאין חליצה; צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּכנסּה. ְֶַַָָאחר
.Â ליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת אֹומי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועה לחלץ  מּפי ּתלד"; אׁשר הּבכֹור "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול  ּכלֹומר: אחים, ׁשל ּבבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלמדּו,
ּתלד" "אׁשר ׁשּנאמר: וזה הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחים

מׁשמע עם האם', ילדה 'אׁשר מׁשמעֹו את - גם כולל -] ְְְֲִֵֶַַַָָָָ
עתיד:] בלשון המילה של היבמה'.המשמעות ּתלד ְֲֵֵֶַָָ'אׁשר

.Ê- רצּו לא האחים; ּכל על  מחּזרין ליּבם, הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי' לֹו: ואֹומרין הּגדֹול אצל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹחֹוזרין

לחלץ.יּבם' אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
.Áׁשּיגּדיל עד 'המּתינּו הּגדֹול: 'עד [האח]אמר אֹו הּקטן', ְְִִֶַַַַַַַָָָָ

'ההֹול הים]ׁשּיבֹוא למדינת שהלך ׁשּיבריא [האח 'עד אֹו , ְִֵֶֶַַַָ
אחלץ'[האח] אֹו איּבם אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונּמלך ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהחרׁש,

אֹו יּבם אֹו מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ֲֹחלץ'.

.Ë הּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
עד  לֹו המּתינּו הּמצוה, היא הּגדֹול אחי 'על לֹומר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכֹול

חלץ' אֹו יּבם 'אֹו ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא .ׁשּיבֹוא'; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.Èליּבּום הראּויה ליבם]יבמה להתיּבם [מותרת רצת ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה, על מֹורדת ּכדין ּדינּה -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּתבע  מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ּכתּבה. ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻותצא
ותצא  לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא - רצת ולא ליּבּום מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
ּכתּבתן  נֹוטלֹות נתּבע ּו, ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ּכתּבה. ְְְְְְְִֶֶָָָָָָֹֹֻֻּבלא

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.‡È והיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו

ׁשּמצוה  לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו, רֹוצה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינּה
.ּבּגדֹול  ַָ

.·È אחי הרי ליּבם, ולא לחלץ לא רֹוצה 'איני הּגדֹול: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר
ו  ליּבּום, האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,'רֹוצה לפני אינּה היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

מאחר  מֹורדת; זֹו אין - ּבּה רֹוצה והּוא אחר, ּבאח ורצת ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבֹו,
[שוין] ראּויין ּכּלן הרי ּבֹו, ׁשּמצוה הּגדֹול והֹואיל ׁשּנסּתּלק ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

מרדה. לא זֹו הרי - ּבּה רֹוצה והּוא מהן, ּבאחד רֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹוהיא
ואמרה: אחרת, ּבמדינה מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹולא
רֹוצה  איני זה אבל אֹותי, וייּבם ׁשּיבֹוא עד ממּתנת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'הריני
ׁשּתֹובע  הּגדֹול ׁשאינֹו לזה ואֹומרין מֹורדת. זֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו'
ואם  חלץ; ּכתּבה , לּה ולּתן לּה לחלץ ּתרצה 'אם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֻאֹותּה:

ל ואין הֹואיל - אחי ׁשּיבֹוא עד ׁשּתׁשב רצת הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלאו,
עליו'. קדימה ְִִָָָּדין

.‚È ׁשּתבע זה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו, ׁשּתלת זה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבא
ּכאן  'אין לּה: ואֹומרין ּבֹו. רֹוצה אינּה והיא ליּבּום, ְְְְִִִֵֵָָָָָאֹותּה

ּתת  אֹו - קֹודמת' יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרֹוצה יּבם מי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
מֹורדת  ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו .לֹו, ְְְִֵֵֶֶָָֹֻ

.„È הרי - ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
האלמנֹות  ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת .זֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ

מּומי  ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין, מּכה יבמּה היה אם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻוכן
מּומין  ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה, חֹולץ - ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻאנׁשים

יבם ׁשֹומרת להתייבם]ּכׁשהיא נסּתחפה [כשממתינה - ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גרם]ׂשדהּו[נתקלקלה] מזלו ליּבם,[כלומר: רצה לא ואם ; ְְִֵֵַָָָֹ

ּכתּבה. ויּתן ְְְִֵַָֹֻיחלץ
.ÂË ׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה

הּיהּודים  מּכל ותּטל הניה לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם מיבום]ּכתּבתּה. להיפטר ,[כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ

מֹורדת. זֹו הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמבּקׁשין
ייּבם  ׁשּלא ּכדי ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
ותצא  מרדה, ּכן אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹותּה

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא
.ÊË איני' אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה

ּכׁשאר  ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
מן  לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנֹות'

חֹולץ  רצה מיּבם, ורצה עֹוד,הּׁשמים; ולא ּכתּבתּה. ונֹותן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ימי' ּכל עגּונה ואׁשב מּׁשּלי, נּזֹונת 'אני אמרה: אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשאּת זמן 'ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפׁשר  נׂשּוי, היה ואפּלּו אּׁשה'; לי נֹותנין אין ּבי, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזקּוקה
מּפני  ּביתֹו ּבתֹו מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשא

ייבם]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ
.ÊÈ ׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו לּיבם, מּתרת היא והרי עליו, אם אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּלא  ּכדר ּכתּבה, עליו לּה ואין מיּבם; ליּבם, הּיבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרצה

ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על לּה [תוספת היה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלּהכתובה] עם ׁשהיה ּכמֹו בתוספת], אם [שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה  אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻלא
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה
אׁשת  תהיה "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לֹוקה  - ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמת
ונאסרה  ּבנים, ּכּמה לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
מּתרת  ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעליו

ֲִֵַלאחרים.
.ËÈלּה נֹותן אּלא יבמּה; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתקּדׁשה

חֹולץ  אֹו מיּבם ויבמּה ּגט, ׁשּקּדׁשּה יבמּההּזר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכדי  ּבגט, הּזר מן ּתצא - ּגרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,

יבמּה. לּה ויחלץ נׂשּכר, החֹוטא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Îלּה ׁשחלץ אחר ּונׂשאּה הארּוסין, מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר
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oeygxn g"iÎa"i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מן  ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין - ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמּה
מּפני  אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
אסּורה  ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

זה  ועל זה והיאעל ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו בעודה], -] ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נחלצה]זקּוקה ולא התייבמה יבמּה;[שלא  על נאסרה לא - ְְְֶֶַָָָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה ְֵֵֶַָָָָָאּלא
.‡Î יבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו

מּספק  ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדם מּדבריהם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

נתקּדׁשה  ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה,
אֹוסרין  ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן
הרי  - מת אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזֹו



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd oeygxn g"iÎa"i -

ה'תשע"ג  מרחשון י"ב ראשון יום

ה'תשע"ג  מרחשון י"ג שני יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ט ואזהּמצוה מקוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

אמרֹו והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻנטהר
ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ fh)יתעּלה: ,eh `xwie)ּובא , ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

rxevn)ּבּקּבלה zyxt `xtq)ּבהם עֹולה ֿ ּבׂשרֹו ׁשּכל "מים : ְִֶֶֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור ,(oirnn)והּוא ְְְִִִִִֶַָָָ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין (zekldׁשּלהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
(ze`eewnּבהם ׁשּיטהר הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חּיים" "ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו bi)נֹובעים, ,my). ְְְִִִֶַַַַָָ
ֿ טמא ׁשּכל עׂשה, מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואין
חּיב ּבטּלית ֿ הּמתעּטף ׁשּכל ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָחּיב
לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, ֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָלעׂשֹות
נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמעקה
אּלא זה ּדבר יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ֿ הרֹוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּכל

ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, zen)ּבטבילה ixg` zyxt): ְְְְְִִִִִַַָָָָ
מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, mrh)"ורחץ `ll ,`ed jexa yecwd) ְְִֵֶֶַַַַָָ

הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻּתלמּוד
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהריהּו
הּמצוה; הּוא זה ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשרֹוצה
להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ziaayּבטמאתֹו l`xyi zxfrn) ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ
(miptle ycwndהאמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
("dxezd xtq")אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ֿ מי ְְִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ynydׁשאין rwyzy) ְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָ
(dliahd meiaלטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום c:)וגּופֹו oiaexir): ְְְִֵֶַַַָָָ
הּמים". ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ"ּכל
― טבילה מצות והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָהּנה

יֹום טבּול ודיני החציצה ודיני הּמקוה ּדיני (dfּכֹוללת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
(eyny Ð drwy Ð aixrd `l oiicre lahyמבארת זֹו ּומצוה .ְְִֶֶָֹ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָּבמּסכת

ה'תשע"ג  מרחשון י"ד שלישי יום

.ÊÏ¯ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
וגֹו'" ׁשֹור ֿ יּגח "וכי יתעּלה: אמרֹו gk)והּוא ,`k zeny), ְְְְְִִִֶַַָ

רעהּו" ֿ ׁשֹור את ֿ איׁש ׁשֹור ֿ יּגֹוף dl)"וכי ,my)ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ
מ הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות (aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ו רביעי יום

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָ

ההבער `mixg)ּבדין zecy ewifde ,eizenda exriay)והּוא , ְְְִֵֶַ
וגֹו'" ֿ כרם אֹו ׂשדה ֿ איׁש יבער "ּכי יתעּלה: (zenyאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

(c ,ak'ב ּבפרק ּבכללּותֹו זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
מ ו' מּגּטין.(aa`)ּופרק ה' ּופרק קּמא ִִִִֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ז חמישי יום

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש ֿ יפּתח "וכי יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
מ ה' ּופרק ג' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ג  מרחשון י"ז שישי יום

ה'תשע"ג  מרחשון י"ח קודש שבת יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש י "ב ֿ י "ח מרחשון 
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(`y)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

קֹוצים" ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak'ו ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

קּמא.(aa`)מ  ִַָ
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קיי oeygxn g"iÎa"i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מן  ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין - ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמּה
מּפני  אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
אסּורה  ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

זה  ועל זה והיאעל ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו בעודה], -] ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נחלצה]זקּוקה ולא התייבמה יבמּה;[שלא  על נאסרה לא - ְְְֶֶַָָָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה ְֵֵֶַָָָָָאּלא
.‡Î יבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו

מּספק  ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדם מּדבריהם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

נתקּדׁשה  ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה,
אֹוסרין  ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן
הרי  - מת אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזֹו



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd oeygxn g"iÎa"i -

ה'תשע"ג  מרחשון י"ב ראשון יום

ה'תשע"ג  מרחשון י"ג שני יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ט ואזהּמצוה מקוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

אמרֹו והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻנטהר
ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ fh)יתעּלה: ,eh `xwie)ּובא , ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

rxevn)ּבּקּבלה zyxt `xtq)ּבהם עֹולה ֿ ּבׂשרֹו ׁשּכל "מים : ְִֶֶֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור ,(oirnn)והּוא ְְְִִִִִֶַָָָ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין (zekldׁשּלהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
(ze`eewnּבהם ׁשּיטהר הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חּיים" "ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו bi)נֹובעים, ,my). ְְְִִִֶַַַַָָ
ֿ טמא ׁשּכל עׂשה, מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואין
חּיב ּבטּלית ֿ הּמתעּטף ׁשּכל ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָחּיב
לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, ֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָלעׂשֹות
נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמעקה
אּלא זה ּדבר יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ֿ הרֹוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּכל

ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, zen)ּבטבילה ixg` zyxt): ְְְְְִִִִִַַָָָָ
מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, mrh)"ורחץ `ll ,`ed jexa yecwd) ְְִֵֶֶַַַַָָ

הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻּתלמּוד
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהריהּו
הּמצוה; הּוא זה ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשרֹוצה
להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ziaayּבטמאתֹו l`xyi zxfrn) ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ
(miptle ycwndהאמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
("dxezd xtq")אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ֿ מי ְְִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ynydׁשאין rwyzy) ְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָ
(dliahd meiaלטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום c:)וגּופֹו oiaexir): ְְְִֵֶַַַָָָ
הּמים". ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ"ּכל
― טבילה מצות והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָהּנה

יֹום טבּול ודיני החציצה ודיני הּמקוה ּדיני (dfּכֹוללת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
(eyny Ð drwy Ð aixrd `l oiicre lahyמבארת זֹו ּומצוה .ְְִֶֶָֹ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָּבמּסכת

ה'תשע"ג  מרחשון י"ד שלישי יום

.ÊÏ¯ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
וגֹו'" ׁשֹור ֿ יּגח "וכי יתעּלה: אמרֹו gk)והּוא ,`k zeny), ְְְְְִִִֶַַָ

רעהּו" ֿ ׁשֹור את ֿ איׁש ׁשֹור ֿ יּגֹוף dl)"וכי ,my)ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ
מ הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות (aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ו רביעי יום

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָ

ההבער `mixg)ּבדין zecy ewifde ,eizenda exriay)והּוא , ְְְִֵֶַ
וגֹו'" ֿ כרם אֹו ׂשדה ֿ איׁש יבער "ּכי יתעּלה: (zenyאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

(c ,ak'ב ּבפרק ּבכללּותֹו זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
מ ו' מּגּטין.(aa`)ּופרק ה' ּופרק קּמא ִִִִֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ג  מרחשון ט"ז חמישי יום

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש ֿ יפּתח "וכי יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
מ ה' ּופרק ג' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ג  מרחשון י"ז שישי יום

ה'תשע"ג  מרחשון י"ח קודש שבת יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש י "ב ֿ י "ח מרחשון 
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(`y)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

קֹוצים" ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak'ו ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

קּמא.(aa`)מ  ִַָ
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i"yx
(Ï).˙È·‰ Ú˜¯˜ ˙‡Â:הרצפה ÔÂˆÈÁÏÂ.כל ‰ÓÈÙÏ

ולהיכל: הכפורת ˘ÔÓ.(Ï‡)לבית ÈˆÚ:זית עצי
.ÏÈ‡‰,ומכאן שמכאן המזוזות הם הפתח, אילי

ואילמיו איליו אילים כמין עגולות, (ספרים עשויות

ואלון) אלה הפתחים אחרים ספות יחזקאל, בנין בכל וכן
אילים: È˘ÈÓÁ˙.קרוים ˙ÂÊÂÊÓ,האחד המפתן

והמשקוף  שלש, הרי שתים, ומכאן מכאן והמזוזות
שמעתי. כך השרטוט: וזה כזה. כשתים עשוי שעליו
היו  צלעות חמשה חמישית, מזוזות אומר, ואני
במפתן, לא מדבר ואינו מרובעת, היתה ולא למזוזות,
קרוין  ומשקוף מפתן מצינו שלא במשקוף, ולא

‰ÌÈ·Â¯Î.(Ï·)אילים: ÏÚ „¯ÈÂ הזהב מרדד היה
במקום  בו שוקע להיות הצורות, בפיתוחי דקין טסין
את  מבטל הזהב יהא שלא הבליטה, על ובולט החקק,

בזהב: ניכרות העץ צורות ויהיו Ó‡˙(Ï‚)הצורות,

.˙ÈÚ·¯:יונתן תרגם וכן רבועות, היו ההיכל מזוזות
מרבעין: סיטריהון ארבעה „Â˙Ï˙.(Ï„)מן È˙˘Â כל

הפתח: רוחב חצי כדי ˆÌÈÚÏ.אחת È˘:יונתן תרגם
התחתון: וציר העליון, ציר צירין, ‚ÌÈÏÈÏ.תרין

˜ÌÈÚÏ.סגלגלין:(תרגום:) È˘Â,צירין מתורגם זה אף
לשון  ארמי, לשון שהוא אני, אומר קלעים. לשון

המפתן: בחור נכנס שהוא  ÚÏ˜Â(Ï‰)כניסה,
.ÌÈ·Â¯Î:הדלתות ‰ÂÁÓ˜‰.על ÏÚ ¯˘ÂÈÓ הזהב

ובולט  שקועו, במקום שוקע הצורות, חיקוק על מכוון
בו: ניכרות הצורות שיהיו בליטתו, במקום

(ÂÏ).˙ÈÓÈÙ‰ ¯ˆÁ‰ ועזרת הכהנים עזרת היא
פנימית, אותה וקורא האולם, לפני היתה והיא ישראל,

נשים, מעזרת לפנים שהיתה כתוב לפי מצינו לא (ובמקרא

במשנה) אם כי ‡¯ÌÈÊ.:'עזרת', ˙Â˙Â¯Î ¯ÂËÂ של נדבך
בחומה:(מחוטבות)קירות עשה

cec zcevn
(Ï).·‰Ê ‰Ùˆ: הברושים צלעות  רצפת ÔÂˆÈÁÏÂ.על  ‰ÓÈÙÏ

ולהיכל: הקדשים קודש  ‰„·È¯.(Ï‡)לבית  Á˙Ù ˙‡Â ולפתח
הקדשים: קודש  לבית ההיכל  בין המפסקת בהמחיצה  העשויה

.˙Â˙Ï„ ‰˘Ú,מזה והאחת  מזה, בהמזוזה האחת היו, שתים
הפתח: חלל חצי רוחב  כדי אחת  È˘ÓÁ˙.וכל  ˙ÂÊÂÊÓ ÏÈ‡‰

ולא צלעות, חמש  בני היו המזוזות  עמודי לומר: רוצה
המזוזות: רוב כדרך  Â‚Â'.(Ï·)מרובעות ˙Â˙Ï„ È˙˘Âרוצה

לפתח  העשויות השמן, מעצי  הדלתות שתי  אותן  לומר:
וגו': כרובים  צורת עליהם ומצויר קלע , היו הן ˆÙ‰הדביר ,

.·‰Ê:הדלתות Â‚Â'.על  ÌÈ·Â¯Î‰ ÏÚ „¯ÈÂהיה הזהב צפוי
במקום ובולט שקועו , במקום  שוקע להיות הצורות, על  מרדד 
הציורים, צורות  את הזהב צפוי יבטל  שלא באופן בליטתו,

זהב : מצופים כשהם  נראים  יהיו  ¯·ÈÚ˙.(Ï‚)אבל  ˙‡Óוכן לז)מרביעית , ב לומר:(ירמיהו ורוצה מזה. כמו שהוא תצאי. זה מאת
הקדשים: קודש  בית של  כמזוזות  לא  צלעות , ארבעה  בני מרובעות, האלה  המזוזות „Â˙Ï˙.(Ï„)שעשה È˙˘Âהיו ההיכל , של

חלל  רוחב כחצי אחת  ובכל  מזה, והאחת מזה , בהמזוזה קבועה  האחת  הקדשים , קודש בית דלתות בתמונת והיו ברושים, מעצי
‰‡Á˙.הפתח: ˙Ï„‰ ÌÈÚÏˆ È˘: אופנים לומר: רצה גלילים , מעשה מצוייר היה ומזה  מזה  האחת, הדלת עברי È˘Âשני
.ÌÈÚÏ˜השנית להדלת היו ציורים ושני לומר: רצה  או גלילים. מעשה מצויר היה השנית , הדלת  עברי שני וכן לומר : רצה

הראשון: הפירוש עם  לאחדים  יהיה והכוונה גלילים , מעשה  והיו  ומזה , ÌÈ·Â¯Î.(Ï‰)מזה ÚÏ˜Âכרובים עליהם צייר עוד
‰ÂÁÓ˜‰.וגו': ÏÚ ¯˘ÈÓבמקום שוקע  להיות הדלתות , על אשר הציורים  חקיקת  על  ושוה מיושר להיות  הזהב, את  מרדד  היה

זהב: נראה  יהיה אבל  הציורים, צורות  הזהב יבטל  לבל  בליטתו, במקום ובולט ‰ÈÓÈÙ˙.(ÂÏ)שקועו, ¯ˆÁ‰:כהנים עזרת  זה 
ומחוטבות כרותות מארזים בנה  הרביעית, שורה  ועליהם  גזית, באבני  בנה  זה, גב על  זה  שורות  שלשה  גזית: טורי שלשה

הכתלים: גבהי כלות עד אותו בנה  הזה  וכסדר  ביותר ,

oeiv zcevn
(‡Ï).Á˙Ù ˙‡Âוכן ולפתח , טו)כמו טז דמו,(ויקרא את  ועשה

לדמו: כמו‰‡ÏÈ.ומשפטו: אילים, נקראים המזוזות עמודי
ט) מ ביאור(יחזקאל לתוספת  מזוזות, ואמר אמות, שתים  ואיליו

כמו נרדפים, ב)בשמות יב עפר:(דניאל עניןÈÂ¯„.(Ï·)אדמת 
כמו ושטיחה, ב)רקוע קמד תחתי:(תהלים עמי הרודד 

(„Ï).ÌÈÚÏˆ כמו ועבר , צד כ)ענין כו המשכן:(שמות ולצלע 
.ÌÈÏÈÏ‚כמו ואופן, גלגל  ו)מלשון א כסף:(אסתר גלילי  על
.ÌÈÚÏ˜,בצד''י הקו''ף  בחלוף צלעים  כמו הוא או ציורים ,

ההיפוך יז)וכן סח תרקדון:(תהלים לומר: ורוצה תרצדון, למה 
(‰Ï).‰˜ÁÓ‰:חקיקה כמוÈ¯ÂË.(ÂÏ)מלשון (שמות שורות,

יז) טורים:כח ביושר:‚ÈÊ˙.ארבעה  מסותתות 
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i"yx
(·).ÂÈÙ ¯‡È:ומטר טל לתת שוחקות פנים להראות
(‚).ÍÎ¯„ ı¯‡· ˙Ú„Ï לעמך להטיב שמדתך להודיע

לאמים: וירננו וישמחו יודוך זה ˙˘ËÂÙ(‰)ועל ÈÎ
.¯Â˘ÈÓ ÌÈÓÚ:לזכות.ÌÁ˙ המישור בדרך תנהגם

כולם: עמים יודוך זאת ÏÂ·È‰.(Ê)ועל ‰˙ ı¯‡ וגם
השם יברכנו אשר ועל יבולה שנתנה הארץ :(סא"א)אל

(Á).ı¯‡ ÈÒÙ‡ ÏÎ Â˙Â‡ Â‡¯ÈÈÂ אלו ראו שיאמרו
וגדלם: ברכם איך השם יראי שהיו

cec zcevn
(·).ÂÁÈ:חנינה עמנו ÂÈÙ.יעשה ¯‡Èפנים לנו יראה 

ושוחקות: הארץÚ„Ï˙.(‚)מאירות לכל  נודע  שיהא  בכדי
בך : להמאמינים  גמול תשלם שאתה ‚ÌÈÂ.דרכך  ÏÎ·
גוים : בכל  נודע  יהיה  לעמך  שתעשה בך :ÍÂ„ÂÈ.(„)התשועה  המאמינים שכר מקפח  שאינך  בראותם האומות כל  יודוך אז

(‰).ÌÈÓÂ‡Ï:ישמחו ולכן הגמול לפי הראוי בדין ר"ל במישור  תשפוט  אשר בראותם אז  ההםÌÈÓÂ‡ÏÂ.ישמחו האומות את
ושאנן : בהשקט ולרחבה לארכה  בה לטייל  לעולם בארץ לכ"אÍÂ„ÂÈ.(Â)תנהגם שתשיב  יראו כי  יודוך  כולם  זה  בעבור  גם 

יבולה:‡¯ı.(Ê)כגמולו: את הארץ  תתן בקצותÂÎ¯·È.(Á)אז היושבים כל  ממנו יפחדו לזה אלהים יברכנו כי על  ר "ל 
גמול : ומשיב משגיח  שהוא בראותם הארץ 

oeiv zcevn
(‰).¯Â˘ÈÓ:ישר פריהÏÂ·È‰.(Ê)תנהגם:˙ÌÁ.מלשון 

קצות:‡ÈÒÙ.(Á)וצמחה:

xe` ldi
מלאכיםקיצור ענין והוא  ז"א. עליית  שיר מל' עלי' מזמור

האופנים משמרי ששרשה נה"ב  בירור העומר  ובימי ונשמות.
שיר: מזמור אומרים  לכן  נה"א  עליית ועי"ז

ע "ד לדעתג  י "ל  לכאורה ישועתך. גוים  בכל  דרכך  בארץ 
וארז"ל  י"ג  ל "ג תשא פ ' דרכך  את נא הודיעני משה שבקש 
ועין כו ' לו וטוב צדיק יש מה  מפני ע "א ד "ז דברכות  פ"ק
באיזה לפניך  אמרתי  אני ע "ג דרס"ז  פט "ז  שלח פ' ברבות מזה
ממני העברת דרכך את נא הודיעני עולמך את  דן  אתה  מדה
שאמרת המדה  אותה ויקרא. פניו  על  ה' ויעבור לפני) (כמו
יג"מ  הם דרכך דפי' נשמע  כו'. וחנון רחום  אל  ה ' ה' לי קיים
ב' ר"פ  שמות  פ ' ברבות עוד  משמע וכן עולמו. מנהיג שבהן 
אנו שאין  אע "ג צ"ל  והנה ע "ש . כו' למשה  דרכיו יודיע ע"פ
ירמי' הנביאים ע"ז שצעקו כמו הזאת  ההנהגה ענין מבינים 
מדות ודאי הן  עכ "ז כו'. צלחה רשעים  דרך מדוע  וחבקוק
אף ומאריך  מוסר . שחרו ואוהבו ע "ד  שהוא אלא רחמניות
שיתגלו דרכך. בארץ  לדעת  שיהי' דוד ביקש ע"כ  לרשעים.
אלקים ע"י  והיינו  רחמניות שהן  איך  לכל . שיראה  המדות 
כו'. הוי' הגדיל  בגוים יאמרו אז כנ "ל  כו ' ויברכנו  יחננו
ומלאה מ "ש כענין שהוא דרכך  בארץ לדעת ענין פי' והרד "ק
שהוא דעה הארץ ומלאה  ענין נת' ובמ"א ה ' את דעה  הארץ 
גויים בכל  וענין  כו '. העליון  יחוד גלוי כו ' ידע  והאדם כענין
ישועתי קרובה כי  ע"פ ספ"ל משפטים ברכות  ע ' ישועתך 

ע "ד לבוא. דרכך  בארץ  לדעת שענין פי' תלים  ובמדרש 
בקדש אלקים כתיב ושם ט "ו  ע "ז תלים  עוזך בעמים הודעת 
עושה דהיינו לישראל שעושה  הישועה ע "י והיינו כו'. דרכך 
שם אלקים  ביהודה  נודע  נאמר ועד "ז כו'. הודעת עי"ז פלא

כו': עוזך  בזרוע לגאלם  גבורה העוז. ומהו ב'. ע"ו
גויםישמחוז  כל ה' את הללו  ע"פ  מ "ש עיין לאמים. וירננו

זבולון שמח  ע"פ  הברכה פ ' בפנ"י וע' האומים . כל  שבחוהו

י"ל  והענין ס"ז. יתרו  ובהרמ"ז כאן. באלשיך  וע' בצאתך .
קודם שהי' כמו  והיינו מתנגד  ולא  לפניו שומר הקליפה שיהי'
כמו וי "ל  ע"ב . די "ט  בשל "ה  ע' קדם  ימי בחי' עה"ד  חטא
נעל  שהוא  לפי קל "א  תרומה  בזהר שומר אמר  נקרא  מט"ט
עשו לברך  רצה יצחק כי י"ל  או כו'. הרגל  ושומר דשכינתא
כי בזה וטעה  כו' יששכר אצל  זבולון  כמו יעקב לגבי שיהי'
שבחי' להיות יוכל  לע"ל אבל  כו' ומתנגד  קשה קליפה הוא
וירננו ישמחו וזהו  אומניך מלכים והיו  וזהו עד "ז יהי ' לאומים
י"א בענין ריח  ראה  בד "ה עפמ "ש להעיר  ויש  כו' לאומים
גוים בחי' ולאמים. גוים וא"כ או"מ . לבונה הי "א כתרים 
מקיף. מהאור שרשם ולאמים  ממש . ברע שהם מע"כ  שרשם 
יריעות ועשית ע"פ  ועמ "ש כו'. לצדיקים מצירים לא  ע"כ 
עמלק. גוים ראשית ע"פ  מזה ועמ "ש  המשכן. על  לאהל  עזים
תלים המדרש עפ"י  פי' ושם ראשית. הוא  איך שהקשו
האומים כל  שבחוהו גוים כל ה' את  הללו ע "פ  תלים והילקוט 
ארז"ל  בבטנך גוים  שני ע"פ  כי והיינו  ששיעבדו . אותן גוים
ועשו ה' בדרכי  לבו ויגבה ע"ד דקדושה  גאות  יעקב גאים שני
שהוא עמלק גוים ראשית והנה שיעבדו. ולכן דקליפה. גאות
דרנ"א פי"ג  נשא במד"ר כמ"ש הקב"ה  על ונתגאה  ביותר  גאה
עדי ואחריתו  שיהי' והשפלה  תשפילנו אדם גאות ע"פ  ג'
הגוים שאר אבל לע"ל. מתרפא אינו הנחש כמארז"ל אובד 
ותהי' ק "נ תתעלה כי  גוים. כל  ה' את הללו יהי' ולאומים
דעשי' נר"נ בענין  המצות חג שער בסדור ועמ"ש כו'. שומר 
ע "ד  שיהי' הע"ש  יתעלו לע"ל וא"כ  והשרים ומלאכים  נשמות 
כו' ערך לפי יותר עוד יתעלו והנשמות והמלאכים המלאכים 
בעלות כו' גבר  כי והטעם כו' שבחוהו כו' הללו וזהו
ברורה שפה עמים  אל  אהפוך אז כי ע"פ ועמ "ש  כו' העולמות

ט ': ג' סי' בצפניה



קיג fq wxt mildz - miaezk

mildzfqgÎ`

.æñà:øéL øBîæî úðéâða çvðîìá:äìñ eðzà åéðt øàé eðëøáéå eðpçé íéäìàâEkøc õøàa úòãì ©«§©¥¬©¦¹§¦ÀŸ¦§¬¦«¡Ÿ¦À§¨¥¬¦¨«§¥®¨³¥¬¨−̈¦¨´¤«¨¨©´©¨¨´¤©§¤®
:EúòeLé íéBb-ìëaã:ílk íénò EeãBé íéäìà | íénò EeãBéäíénò ètLú-ék íénàì eðpøéå eçîNé §¨¹¦À§«¨¤«−©¦¬¡Ÿ¦®¹À©¦¬ª¨«¦§§¬¦«©§À§ªÅ¦¬¦¦§´Ÿ©¦´

:äìñ íçðz õøàa | íénàìe øLéîå:ílk íénò EeãBé íéäìà | íénò EeãBéædìeáé äðúð õøà ¦®Ÿ§ª¦Ã¨−̈¤©§¥´¤«¨−©¦¬¡Ÿ¦®¹À©¦¬ª¨«−¤¤¨«§¨´§¨®
:eðéäìà íéäìà eðëøáéç:õøà-éñôà-ìk BúBà eàøééå íéäìà eðëøáé §¹¨«§¥À¡Ÿ¦¬¡Ÿ¥«§¨«§¥¬¡Ÿ¦®§¦«§¬¹À¨©§¥¨«¤

i"yx
(·).ÂÈÙ ¯‡È:ומטר טל לתת שוחקות פנים להראות
(‚).ÍÎ¯„ ı¯‡· ˙Ú„Ï לעמך להטיב שמדתך להודיע

לאמים: וירננו וישמחו יודוך זה ˙˘ËÂÙ(‰)ועל ÈÎ
.¯Â˘ÈÓ ÌÈÓÚ:לזכות.ÌÁ˙ המישור בדרך תנהגם

כולם: עמים יודוך זאת ÏÂ·È‰.(Ê)ועל ‰˙ ı¯‡ וגם
השם יברכנו אשר ועל יבולה שנתנה הארץ :(סא"א)אל

(Á).ı¯‡ ÈÒÙ‡ ÏÎ Â˙Â‡ Â‡¯ÈÈÂ אלו ראו שיאמרו
וגדלם: ברכם איך השם יראי שהיו

cec zcevn
(·).ÂÁÈ:חנינה עמנו ÂÈÙ.יעשה ¯‡Èפנים לנו יראה 

ושוחקות: הארץÚ„Ï˙.(‚)מאירות לכל  נודע  שיהא  בכדי
בך : להמאמינים  גמול תשלם שאתה ‚ÌÈÂ.דרכך  ÏÎ·
גוים : בכל  נודע  יהיה  לעמך  שתעשה בך :ÍÂ„ÂÈ.(„)התשועה  המאמינים שכר מקפח  שאינך  בראותם האומות כל  יודוך אז

(‰).ÌÈÓÂ‡Ï:ישמחו ולכן הגמול לפי הראוי בדין ר"ל במישור  תשפוט  אשר בראותם אז  ההםÌÈÓÂ‡ÏÂ.ישמחו האומות את
ושאנן : בהשקט ולרחבה לארכה  בה לטייל  לעולם בארץ לכ"אÍÂ„ÂÈ.(Â)תנהגם שתשיב  יראו כי  יודוך  כולם  זה  בעבור  גם 

יבולה:‡¯ı.(Ê)כגמולו: את הארץ  תתן בקצותÂÎ¯·È.(Á)אז היושבים כל  ממנו יפחדו לזה אלהים יברכנו כי על  ר "ל 
גמול : ומשיב משגיח  שהוא בראותם הארץ 

oeiv zcevn
(‰).¯Â˘ÈÓ:ישר פריהÏÂ·È‰.(Ê)תנהגם:˙ÌÁ.מלשון 

קצות:‡ÈÒÙ.(Á)וצמחה:

xe` ldi
מלאכיםקיצור ענין והוא  ז"א. עליית  שיר מל' עלי' מזמור

האופנים משמרי ששרשה נה"ב  בירור העומר  ובימי ונשמות.
שיר: מזמור אומרים  לכן  נה"א  עליית ועי"ז

ע "ד לדעתג  י "ל  לכאורה ישועתך. גוים  בכל  דרכך  בארץ 
וארז"ל  י"ג  ל "ג תשא פ ' דרכך  את נא הודיעני משה שבקש 
ועין כו ' לו וטוב צדיק יש מה  מפני ע "א ד "ז דברכות  פ"ק
באיזה לפניך  אמרתי  אני ע "ג דרס"ז  פט "ז  שלח פ' ברבות מזה
ממני העברת דרכך את נא הודיעני עולמך את  דן  אתה  מדה
שאמרת המדה  אותה ויקרא. פניו  על  ה' ויעבור לפני) (כמו
יג"מ  הם דרכך דפי' נשמע  כו'. וחנון רחום  אל  ה ' ה' לי קיים
ב' ר"פ  שמות  פ ' ברבות עוד  משמע וכן עולמו. מנהיג שבהן 
אנו שאין  אע "ג צ"ל  והנה ע "ש . כו' למשה  דרכיו יודיע ע"פ
ירמי' הנביאים ע"ז שצעקו כמו הזאת  ההנהגה ענין מבינים 
מדות ודאי הן  עכ "ז כו'. צלחה רשעים  דרך מדוע  וחבקוק
אף ומאריך  מוסר . שחרו ואוהבו ע "ד  שהוא אלא רחמניות
שיתגלו דרכך. בארץ  לדעת  שיהי' דוד ביקש ע"כ  לרשעים.
אלקים ע"י  והיינו  רחמניות שהן  איך  לכל . שיראה  המדות 
כו'. הוי' הגדיל  בגוים יאמרו אז כנ "ל  כו ' ויברכנו  יחננו
ומלאה מ "ש כענין שהוא דרכך  בארץ לדעת ענין פי' והרד "ק
שהוא דעה הארץ ומלאה  ענין נת' ובמ"א ה ' את דעה  הארץ 
גויים בכל  וענין  כו '. העליון  יחוד גלוי כו ' ידע  והאדם כענין
ישועתי קרובה כי  ע"פ ספ"ל משפטים ברכות  ע ' ישועתך 

ע "ד לבוא. דרכך  בארץ  לדעת שענין פי' תלים  ובמדרש 
בקדש אלקים כתיב ושם ט "ו  ע "ז תלים  עוזך בעמים הודעת 
עושה דהיינו לישראל שעושה  הישועה ע "י והיינו כו'. דרכך 
שם אלקים  ביהודה  נודע  נאמר ועד "ז כו'. הודעת עי"ז פלא

כו': עוזך  בזרוע לגאלם  גבורה העוז. ומהו ב'. ע"ו
גויםישמחוז  כל ה' את הללו  ע"פ  מ "ש עיין לאמים. וירננו

זבולון שמח  ע"פ  הברכה פ ' בפנ"י וע' האומים . כל  שבחוהו

י"ל  והענין ס"ז. יתרו  ובהרמ"ז כאן. באלשיך  וע' בצאתך .
קודם שהי' כמו  והיינו מתנגד  ולא  לפניו שומר הקליפה שיהי'
כמו וי "ל  ע"ב . די "ט  בשל "ה  ע' קדם  ימי בחי' עה"ד  חטא
נעל  שהוא  לפי קל "א  תרומה  בזהר שומר אמר  נקרא  מט"ט
עשו לברך  רצה יצחק כי י"ל  או כו'. הרגל  ושומר דשכינתא
כי בזה וטעה  כו' יששכר אצל  זבולון  כמו יעקב לגבי שיהי'
שבחי' להיות יוכל  לע"ל אבל  כו' ומתנגד  קשה קליפה הוא
וירננו ישמחו וזהו  אומניך מלכים והיו  וזהו עד "ז יהי ' לאומים
י"א בענין ריח  ראה  בד "ה עפמ "ש להעיר  ויש  כו' לאומים
גוים בחי' ולאמים. גוים וא"כ או"מ . לבונה הי "א כתרים 
מקיף. מהאור שרשם ולאמים  ממש . ברע שהם מע"כ  שרשם 
יריעות ועשית ע"פ  ועמ "ש כו'. לצדיקים מצירים לא  ע"כ 
עמלק. גוים ראשית ע"פ  מזה ועמ "ש  המשכן. על  לאהל  עזים
תלים המדרש עפ"י  פי' ושם ראשית. הוא  איך שהקשו
האומים כל  שבחוהו גוים כל ה' את  הללו ע "פ  תלים והילקוט 
ארז"ל  בבטנך גוים  שני ע"פ  כי והיינו  ששיעבדו . אותן גוים
ועשו ה' בדרכי  לבו ויגבה ע"ד דקדושה  גאות  יעקב גאים שני
שהוא עמלק גוים ראשית והנה שיעבדו. ולכן דקליפה. גאות
דרנ"א פי"ג  נשא במד"ר כמ"ש הקב"ה  על ונתגאה  ביותר  גאה
עדי ואחריתו  שיהי' והשפלה  תשפילנו אדם גאות ע"פ  ג'
הגוים שאר אבל לע"ל. מתרפא אינו הנחש כמארז"ל אובד 
ותהי' ק "נ תתעלה כי  גוים. כל  ה' את הללו יהי' ולאומים
דעשי' נר"נ בענין  המצות חג שער בסדור ועמ"ש כו'. שומר 
ע "ד  שיהי' הע"ש  יתעלו לע"ל וא"כ  והשרים ומלאכים  נשמות 
כו' ערך לפי יותר עוד יתעלו והנשמות והמלאכים המלאכים 
בעלות כו' גבר  כי והטעם כו' שבחוהו כו' הללו וזהו
ברורה שפה עמים  אל  אהפוך אז כי ע"פ ועמ "ש  כו' העולמות

ט ': ג' סי' בצפניה
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.'Bnò ìàøNéìe Bcáò,`xnbd zx`an,'íäéìäàì eëìiå''mdild`' ©§§¦§¨¥©©¥§§¨¢¥¤
,mdizeyp epiidåéfî eðäpL ,'íéçîN' .äøäèa ïäéúBLð eàönL¤¨§§¥¤§¨¢¨§¥¦¤¤¡¦¦

äãìéå ,ãçàå ãçà ìk ìL ïäéúBLð eøaòúpL ,'áì éáBèå' .äðéëMä©§¦¨§¥¥¤¦§©§§¥¤¤¨¤¨§¤¨§¨§¨
,Bnò ìàøNéìe) 'Bcáò ãåãì 'ä äNò øLà äáBhä ìk ìò' .øëæ̈¨©¨©¨£¤¨¨§¨¦©§§¦§¨¥©

Bì ìçnL ,(Bcáò ãåãìcecl jexa yecwdïBò BúBà ìòza ly §¨¦©§¤¨©©¨
,rayc ïBò eäì ìéçàc ,'Bnò ìàøNéìe'a dizye dlik`íBé §¦§¨¥©§©¦§£§

íéøetkäziad zkepg zra. ©¦¦
:dnly ixaca dxizqd z` uxzl jiynn megpz iaxøîà÷ãe§¨¨©

,'únä äéøàä ïî áBè àeä éç áìëì ék' äîìLgayl ezpeek oi` §ŸŸ¦§¤¤©¦¨©§¥©¥
,xzei miaeyg miznd miwicvd i`ceay ,mizndn xzei miigd z`

e ,aeh meie zay zekldn dkld oiprl ezpeek `l`øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø(d hl mildz)jlnd cecy ©§¨©©§¨¨©©©¦§¦

`ed jexa yecwdn ywia,àéä äî éîé úcîe ,év÷ 'ä éðòéãBä'¦¥¦¦¦¦©¨©©¦
ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà ,'éðà ìãç äî äòãà¥§¨¤¨¥¨¦¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤

'év÷ 'ä éðòéãBä' ,íìBò.ilr `eal zecizrd lk ipriced ±Bì øîà ¨¦¥¦¦¦¨©
,`ed jexa yecwdøNa ìL Bv÷ ïéòéãBî ïéàL ,éðôlî àéä äøæb§¥¨¦¦§¨©¤¥¦¦¦¤¨¨

.íãå,`ed jexa yecwdn ywiae cec jiynd,'àéä äî éîé úcîe' ¨¨¦©¨©©¦

,`ed jexa yecwd el aiyd .iig ini eidi dnk ipriced ,xnelkäøæb§¥¨
.íãà ìL åéîé úcî ïéòéãBî ïéàL ,éðôlî àéä,ywiae cec jiynd ¦¦§¨©¤¥¦¦¦©¨¨¤¨¨

'éðà ìãç äî äòãà'åon lhae lcg ip` reaya mei dfi`a ipriced - §¥§¨¤¨¥¨¦
.mlerdBì øîàd jexa yecwd,`e.úeîz úaLa,cec ywiaúeîà ¨©§©¨¨¨

úaMa ãçàa.ictqdae ia wqrzdl elkeiy ick ,[oey`x meia-] §¤¨©©¨
Bì øîà,`ed jexa yecwdòébä øákonfða äîìL úeëìî,E ¨©§¨¦¦©©§§ŸŸ¦§

,jzen xg`l jzekln z` yxil cizryúòâBð úeëìî ïéàå§¥©§©©
.àîéð àìîk eléôà dzøáça,cec ywiaúaL áøòa úeîàmcew ©£¤§¨£¦¦§Ÿ¦¨¨§¤¤©¨

.ipnfBì øîàjnvra zxn` xak `ld ,`ed jexa yecwd(`i ct my) ¨©
éøöça íBé áBè ék'óìàî Ezexvga zeigl il aehy epiide ,'iYxgA ¦©£¥¤¥¨¤¨©§¦

mipy sl` zeigl xy`n ,eixg` zenle cg` mei `ed jexa yecwd
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א: עמ' מג בפסוק,דף נאמר ודורשת: מוסיפה éðLeהגמרא áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìå'§¨©©Ÿ¥¥¤¤§¥§¦
ì ,'úòìBúìàeîL ללמד בלקיחה 'הכהן' נאמר אלעזר, ידי על רק נעשית הדם שקבלת ¨©¦§¥

èBéãä ïäëa eléôàc ו 'הכהן',áøìכשרה. שוב שנכתב מה הדיוט, בכהן כשרה שקבלה ©£¦§Ÿ¥¤§§©
ד  משום הוא לקבלה, לקיחה בין לחלק שאין אף ד éøèöàCעל כיון ללמד, זה à÷ìñפסוק ¦§§¦¨§¨

àðéîà êzòc ד לומר, בדעתך עולה היה -c ïåék הלקיחהåàì ב,eäðéð äøôc äôeb ©§¨£¦¨¥¨§¨¨§¨¨¦§
ïäkלכך éòaéì àì,בזר אף ïì,וכשרה òîLî à÷.בכהן דווקא שנעשה Ÿ¦¨¥Ÿ¥¨©§©¨

בפסוק  שהרי משמע', מיד 'מוציא הוא הפסוק לשמואל, הפסוק. במשמעות שנחלקו נמצא

הדיוט. בכהן אף כשרה שלקיחה נלמד זה ובפסוק באלעזר, רק כשרה שקבלה נלמד שלפניו

בקבלה. כמו הדיוט בכהן לקיחה שמכשיר כיון משמע', 'ממילא הוא הפסוק לרב, ואילו

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה ïäkä'הגמרא åéãâa ñaëå' שלפניו בפסוק שגם ולמרות §¦¤§¨¨©Ÿ¥
הכהן שיהיה שצריך ללמד 'כהן' שוב נאמר הדיוט, בכהן בבגדי Bðeäéëaמדובר לבוש - §¦

הפסוק  כמשמעות ונדרש משמע ', 'ממילא הוא זה שפסוק הרי חול. בבגדי ולא כהונה

שלפניו.

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה áøòä'.הגמרא ãò ïäkä àîèå' שוב שנאמר וממה §¨¥©Ÿ¥©¨¨¤
,'ïäk' שיהיהיש הנעשיתBðeäéëaללמוד בפרה אף כהונה, בבגדי לבוש -.úBøBãì Ÿ¥§¦§

הגמרא: øîàcשואלת ïàîì àçéðäש (מב:)לעיל מ'אותה', נעשית úBøBãìשממעטים ¨¦¨§©§¨©§
èBéãä ïäëa,באלעזר רק הקיל øétLולא שלדורות אף שעל ללמד, שצריך מה מובן - §Ÿ¥¤§©¦

כהונה. בבגדי לעשותה יש משה, מפרת øîàcבה ïàîì àlà(שם) ללמד בא ש'אותה' ¤¨§©§¨©
רקúBøBãìש  ìBãb,נעשית ïäëa,להקשות שלדורותàzLäיש ìBãbהחמרנו, ïäk §§Ÿ¥¨©§¨Ÿ¥¨

ïðéòa,הפרה àéòaéîבשחיטת Bðeäéëa שהותר בעבודה שגם ללמד פסוק צריך וכי - §¦¨§¦¦©§¨
בשתי  פחותות אלו עבודות שאין הוא פשוט דבר הרי כהונה, בגדי חיוב יש הדיוט כהן בה

משיבה  כהונה. בגדי וללא הדיוט בכהן וכשרות גדול, כהן ידי על הנעשית מהעבודה דרגות

שגםïéàהגמרא: אלא הוא, פשוט דבר באמת -øîBçå ì÷a àéúàc àúléî דבר - ¥¦§¨§¨§¨§©¨¤
וחומר, בקל ללמדו ÷àøשניתן dì áúëå çøè.במפורש אותו וכתבה טרחה התורה - ¨©§¨©¨§¨

שנדרש  'כהן' משמעות את ומקיים ממשיך שהרי משמע', 'ממילא הוא זה שפסוק הרי

שלפניו. מהפסוק

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה çépäå',הגמרא äøtä øôà úà øBäè Léà óñàå'§¨©¦¨¥¥¤©¨¨§¦¦©
לכתוב  ניתן והיה הקודם, בפסוק כהן נאמר כבר שהרי כהן, היינו טהור' ש'איש לבאר ואין

לדרוש, יש אלא הפרה'. אפר את øfä'ואסף úà øéLëäì ,'Léà'.האפר באסיפת ¦§©§¦¤©¨
äMàä.ו  úà øéLëäì ,'øBäè'¨§©§¦¤¨¦¨

שנאמר çépäì,שרק ללמד בא 'çépäå',ומה úòc Ba LiL éî ולכך לאסיפה. כשר §¦¦©¦¤¥©©§©¦©
,çépäì úòc ïäa ïéàL ïè÷å äèBL Løç eàöé.האפר לאסיפת הם ופסולים ¨§¥¥¤§¨¨¤¥¨¤©©§©¦©

הוכשר  זה ובפסוק כהן, מצריך הקודם שהפסוק משמע', מיד 'מוציא הוא זה שפסוק הרי

בזר. אסיפה

הפרשה: המשך את לדרוש בכדי משנה, מביאה íúäהגמרא ïðz(מ"ד פ"ה ìkä,(פרה §©¨¨©Ÿ
Lc÷ì ïéøLkהאפר על המים את לתת -äãeäé éaø ,ïè÷å äèBL Løçî õeç §¥¦§©¥¥¥¥¤§¨¨©¦§¨

ñBðéâBøcðàáe äMàa ìñBôe ïè÷a øéLëî:הגמרא שואלת אשה]. éàî[-ספק ©§¦§¨¨¥§¦¨§©§§¦©
ïðaøc àîòè.אשה ומכשירים וקטן, שוטה בחרש משום שפוסלים הגמרא: משיבה ©£¨§©¨¨

áéúëc(יז יט úàhçä(במדבר úôøN øôòî àîhì eç÷ìå' אל חּיים מים עליו ונתן ¦§¦§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨ְִִֶַַַָָָ

לפרש, ויש äðäôéñàaּכלי', Cì éìñôc C,וקטן שוטה חרש שהם האפר, באסיפת שנפסלו אלו -Cì éìñtגםðäå ,Lecé÷aE ִֶ¨¨§¨§¦¨©£¦¨¨§¦¨§¦§¨¨
äôéñàa Cì éøLëàc,ואשה זר Cìשהם éøLëàגם.Lecé÷a §©§©¦¨©£¦¨©§©¦¨§¦

הגמרא: äãeäé,שואלת éaøå מכשיר הגמרא:מדוע משיבה באסיפה. הכשרים על נאמר ש'ולקחו' מפרש ואינו בקטן, ïk,קידוש íà §©¦§¨¦¥
'ç÷ìå' àø÷ àîéì,'ואסף' שנאמר כמו יחיד 'eç÷ìå'בלשון éàîללמד רבים, íúäבלשון Cì éìñôc ïè÷ eléôàc,באסיפהàëä ¥¨§¨§¨©©§¨§©£¦¨¨§¨§¦¨¨¨¨¨

ושואלת:øLk.בקידוש הגמרא déìמוסיפה àðî ,äMà,לפסול יהודה דרש לרבי יהודה רבי הגמרא: משיבה באסיפה. כשרה היא הרי ¨¥¦¨§¨¥
שנאמר 'äðúðå',ממה àìå 'ïúðå'.לקידוש פסולה שאשה §¨©§Ÿ§¨§¨

i"yx

ìàåîùì æøà õò ïäëä ç÷ìåxn`c .
da aizk i`ed xfrl`a d`fde dlaw
odka fx` ur zklyd ixeyk`l odk
cin `iven rnyn i`d ied heicd
axle opixn`c ipd lk oke rnyn
i`d ied heicd odka dlaw xyknc
llkn `iven epi`e `linn rnyn
dia azkinl jixhvi`e eiptly `xwn
aizk `le fx` ur gwle azk i`c odk
dvxiy in lk gwle `pin` ded odk
dlawc odk` dil opinwen ded `le
dteb e`le li`ed `pin` jzrc `wlq

:'ekåðåäéëá ïäëä`xw odk i`d .
azkinl dil ded `lc `ed `xizi
`prci `p`e 'ebe eicba qake `l`
jnqnl `l` i`w dia ixii`c `d`c
dpedk icbaay xnelk eicba` odk

:leg icbaa `le ziyrpïäëä àîèå
áøòä ãòziyrpd dxt lr cnll .

:dpedk icba dkixvy zexeclàçéðä
øîàã ïàîìodka zexecl lirl .

mixetkd mein dweg xnb `le heicd
lr cnll `kd odk azkinl jixhvi`

:dpedk icbaa dyrzy zexec lyùéà
øæä øéùëäìdipin lirlc meyn .

xiykdl yi` `kd aizk odka ixii`
dxtd xt` z` sq`e azk i`c xfd z`
ixii` dipin lirlc odk `pin` ded

:yi` `kd azk odkaúà øéùëäì
äùàä`hiyt `nh ihernl i`c .

:`pngx diixw z`hgcùã÷ìzzl .
:qxg ilka xt`d lr minåç÷ìå

àîèìef aizk xedh yi` sq`e xza .
aizke dtiq` xg`y dcear `id
xf dtiq`a mixn`pd mze` egwle

:ohwe dhey yxg `le dy`eë''à.
`dc gwle `nip i`w lirlc` li`ed

:diazk cigi oeyla dtiq` iabäùà
äéì àðîwtq meyn qepibexcp` oke .

:dy`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zay(iyiy meil)

.'Bnò ìàøNéìe Bcáò,`xnbd zx`an,'íäéìäàì eëìiå''mdild`' ©§§¦§¨¥©©¥§§¨¢¥¤
,mdizeyp epiidåéfî eðäpL ,'íéçîN' .äøäèa ïäéúBLð eàönL¤¨§§¥¤§¨¢¨§¥¦¤¤¡¦¦

äãìéå ,ãçàå ãçà ìk ìL ïäéúBLð eøaòúpL ,'áì éáBèå' .äðéëMä©§¦¨§¥¥¤¦§©§§¥¤¤¨¤¨§¤¨§¨§¨
,Bnò ìàøNéìe) 'Bcáò ãåãì 'ä äNò øLà äáBhä ìk ìò' .øëæ̈¨©¨©¨£¤¨¨§¨¦©§§¦§¨¥©

Bì ìçnL ,(Bcáò ãåãìcecl jexa yecwdïBò BúBà ìòza ly §¨¦©§¤¨©©¨
,rayc ïBò eäì ìéçàc ,'Bnò ìàøNéìe'a dizye dlik`íBé §¦§¨¥©§©¦§£§

íéøetkäziad zkepg zra. ©¦¦
:dnly ixaca dxizqd z` uxzl jiynn megpz iaxøîà÷ãe§¨¨©

,'únä äéøàä ïî áBè àeä éç áìëì ék' äîìLgayl ezpeek oi` §ŸŸ¦§¤¤©¦¨©§¥©¥
,xzei miaeyg miznd miwicvd i`ceay ,mizndn xzei miigd z`

e ,aeh meie zay zekldn dkld oiprl ezpeek `l`øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø(d hl mildz)jlnd cecy ©§¨©©§¨¨©©©¦§¦

`ed jexa yecwdn ywia,àéä äî éîé úcîe ,év÷ 'ä éðòéãBä'¦¥¦¦¦¦©¨©©¦
ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà ,'éðà ìãç äî äòãà¥§¨¤¨¥¨¦¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤

'év÷ 'ä éðòéãBä' ,íìBò.ilr `eal zecizrd lk ipriced ±Bì øîà ¨¦¥¦¦¦¨©
,`ed jexa yecwdøNa ìL Bv÷ ïéòéãBî ïéàL ,éðôlî àéä äøæb§¥¨¦¦§¨©¤¥¦¦¦¤¨¨

.íãå,`ed jexa yecwdn ywiae cec jiynd,'àéä äî éîé úcîe' ¨¨¦©¨©©¦

,`ed jexa yecwd el aiyd .iig ini eidi dnk ipriced ,xnelkäøæb§¥¨
.íãà ìL åéîé úcî ïéòéãBî ïéàL ,éðôlî àéä,ywiae cec jiynd ¦¦§¨©¤¥¦¦¦©¨¨¤¨¨

'éðà ìãç äî äòãà'åon lhae lcg ip` reaya mei dfi`a ipriced - §¥§¨¤¨¥¨¦
.mlerdBì øîàd jexa yecwd,`e.úeîz úaLa,cec ywiaúeîà ¨©§©¨¨¨

úaMa ãçàa.ictqdae ia wqrzdl elkeiy ick ,[oey`x meia-] §¤¨©©¨
Bì øîà,`ed jexa yecwdòébä øákonfða äîìL úeëìî,E ¨©§¨¦¦©©§§ŸŸ¦§

,jzen xg`l jzekln z` yxil cizryúòâBð úeëìî ïéàå§¥©§©©
.àîéð àìîk eléôà dzøáça,cec ywiaúaL áøòa úeîàmcew ©£¤§¨£¦¦§Ÿ¦¨¨§¤¤©¨

.ipnfBì øîàjnvra zxn` xak `ld ,`ed jexa yecwd(`i ct my) ¨©
éøöça íBé áBè ék'óìàî Ezexvga zeigl il aehy epiide ,'iYxgA ¦©£¥¤¥¨¤¨©§¦

mipy sl` zeigl xy`n ,eixg` zenle cg` mei `ed jexa yecwd
y xne` ip` s` ,`ed jexa yecwd el xn`e ,xg` mewnaíBé éì áBè¦

áLBé äzàL ãçàixvga,äøBza ÷ñBòåxzeiãéúòL úBìBò óìàî ¤¨¤©¨¥§¥©¨¥¤¤¤¨¦
ða äîìLçaænä éab ìò éðôì áéø÷äì Edvex ipi` okle ,cg` meia §ŸŸ¦§§©§¦§¨©©©¥©¦§¥©

elit` dxezd on lhazz `ly ick ,jpnf mcew zay axra jzindl
.cg` mei
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א: עמ' מג בפסוק,דף נאמר ודורשת: מוסיפה éðLeהגמרא áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìå'§¨©©Ÿ¥¥¤¤§¥§¦
ì ,'úòìBúìàeîL ללמד בלקיחה 'הכהן' נאמר אלעזר, ידי על רק נעשית הדם שקבלת ¨©¦§¥

èBéãä ïäëa eléôàc ו 'הכהן',áøìכשרה. שוב שנכתב מה הדיוט, בכהן כשרה שקבלה ©£¦§Ÿ¥¤§§©
ד  משום הוא לקבלה, לקיחה בין לחלק שאין אף ד éøèöàCעל כיון ללמד, זה à÷ìñפסוק ¦§§¦¨§¨

àðéîà êzòc ד לומר, בדעתך עולה היה -c ïåék הלקיחהåàì ב,eäðéð äøôc äôeb ©§¨£¦¨¥¨§¨¨§¨¨¦§
ïäkלכך éòaéì àì,בזר אף ïì,וכשרה òîLî à÷.בכהן דווקא שנעשה Ÿ¦¨¥Ÿ¥¨©§©¨

בפסוק  שהרי משמע', מיד 'מוציא הוא הפסוק לשמואל, הפסוק. במשמעות שנחלקו נמצא

הדיוט. בכהן אף כשרה שלקיחה נלמד זה ובפסוק באלעזר, רק כשרה שקבלה נלמד שלפניו

בקבלה. כמו הדיוט בכהן לקיחה שמכשיר כיון משמע', 'ממילא הוא הפסוק לרב, ואילו

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה ïäkä'הגמרא åéãâa ñaëå' שלפניו בפסוק שגם ולמרות §¦¤§¨¨©Ÿ¥
הכהן שיהיה שצריך ללמד 'כהן' שוב נאמר הדיוט, בכהן בבגדי Bðeäéëaמדובר לבוש - §¦

הפסוק  כמשמעות ונדרש משמע ', 'ממילא הוא זה שפסוק הרי חול. בבגדי ולא כהונה

שלפניו.

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה áøòä'.הגמרא ãò ïäkä àîèå' שוב שנאמר וממה §¨¥©Ÿ¥©¨¨¤
,'ïäk' שיהיהיש הנעשיתBðeäéëaללמוד בפרה אף כהונה, בבגדי לבוש -.úBøBãì Ÿ¥§¦§

הגמרא: øîàcשואלת ïàîì àçéðäש (מב:)לעיל מ'אותה', נעשית úBøBãìשממעטים ¨¦¨§©§¨©§
èBéãä ïäëa,באלעזר רק הקיל øétLולא שלדורות אף שעל ללמד, שצריך מה מובן - §Ÿ¥¤§©¦

כהונה. בבגדי לעשותה יש משה, מפרת øîàcבה ïàîì àlà(שם) ללמד בא ש'אותה' ¤¨§©§¨©
רקúBøBãìש  ìBãb,נעשית ïäëa,להקשות שלדורותàzLäיש ìBãbהחמרנו, ïäk §§Ÿ¥¨©§¨Ÿ¥¨

ïðéòa,הפרה àéòaéîבשחיטת Bðeäéëa שהותר בעבודה שגם ללמד פסוק צריך וכי - §¦¨§¦¦©§¨
בשתי  פחותות אלו עבודות שאין הוא פשוט דבר הרי כהונה, בגדי חיוב יש הדיוט כהן בה

משיבה  כהונה. בגדי וללא הדיוט בכהן וכשרות גדול, כהן ידי על הנעשית מהעבודה דרגות

שגםïéàהגמרא: אלא הוא, פשוט דבר באמת -øîBçå ì÷a àéúàc àúléî דבר - ¥¦§¨§¨§¨§©¨¤
וחומר, בקל ללמדו ÷àøשניתן dì áúëå çøè.במפורש אותו וכתבה טרחה התורה - ¨©§¨©¨§¨

שנדרש  'כהן' משמעות את ומקיים ממשיך שהרי משמע', 'ממילא הוא זה שפסוק הרי

שלפניו. מהפסוק

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה çépäå',הגמרא äøtä øôà úà øBäè Léà óñàå'§¨©¦¨¥¥¤©¨¨§¦¦©
לכתוב  ניתן והיה הקודם, בפסוק כהן נאמר כבר שהרי כהן, היינו טהור' ש'איש לבאר ואין

לדרוש, יש אלא הפרה'. אפר את øfä'ואסף úà øéLëäì ,'Léà'.האפר באסיפת ¦§©§¦¤©¨
äMàä.ו  úà øéLëäì ,'øBäè'¨§©§¦¤¨¦¨

שנאמר çépäì,שרק ללמד בא 'çépäå',ומה úòc Ba LiL éî ולכך לאסיפה. כשר §¦¦©¦¤¥©©§©¦©
,çépäì úòc ïäa ïéàL ïè÷å äèBL Løç eàöé.האפר לאסיפת הם ופסולים ¨§¥¥¤§¨¨¤¥¨¤©©§©¦©

הוכשר  זה ובפסוק כהן, מצריך הקודם שהפסוק משמע', מיד 'מוציא הוא זה שפסוק הרי

בזר. אסיפה

הפרשה: המשך את לדרוש בכדי משנה, מביאה íúäהגמרא ïðz(מ"ד פ"ה ìkä,(פרה §©¨¨©Ÿ
Lc÷ì ïéøLkהאפר על המים את לתת -äãeäé éaø ,ïè÷å äèBL Løçî õeç §¥¦§©¥¥¥¥¤§¨¨©¦§¨

ñBðéâBøcðàáe äMàa ìñBôe ïè÷a øéLëî:הגמרא שואלת אשה]. éàî[-ספק ©§¦§¨¨¥§¦¨§©§§¦©
ïðaøc àîòè.אשה ומכשירים וקטן, שוטה בחרש משום שפוסלים הגמרא: משיבה ©£¨§©¨¨

áéúëc(יז יט úàhçä(במדבר úôøN øôòî àîhì eç÷ìå' אל חּיים מים עליו ונתן ¦§¦§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨ְִִֶַַַָָָ

לפרש, ויש äðäôéñàaּכלי', Cì éìñôc C,וקטן שוטה חרש שהם האפר, באסיפת שנפסלו אלו -Cì éìñtגםðäå ,Lecé÷aE ִֶ¨¨§¨§¦¨©£¦¨¨§¦¨§¦§¨¨
äôéñàa Cì éøLëàc,ואשה זר Cìשהם éøLëàגם.Lecé÷a §©§©¦¨©£¦¨©§©¦¨§¦

הגמרא: äãeäé,שואלת éaøå מכשיר הגמרא:מדוע משיבה באסיפה. הכשרים על נאמר ש'ולקחו' מפרש ואינו בקטן, ïk,קידוש íà §©¦§¨¦¥
'ç÷ìå' àø÷ àîéì,'ואסף' שנאמר כמו יחיד 'eç÷ìå'בלשון éàîללמד רבים, íúäבלשון Cì éìñôc ïè÷ eléôàc,באסיפהàëä ¥¨§¨§¨©©§¨§©£¦¨¨§¨§¦¨¨¨¨¨

ושואלת:øLk.בקידוש הגמרא déìמוסיפה àðî ,äMà,לפסול יהודה דרש לרבי יהודה רבי הגמרא: משיבה באסיפה. כשרה היא הרי ¨¥¦¨§¨¥
שנאמר 'äðúðå',ממה àìå 'ïúðå'.לקידוש פסולה שאשה §¨©§Ÿ§¨§¨

i"yx

ìàåîùì æøà õò ïäëä ç÷ìåxn`c .
da aizk i`ed xfrl`a d`fde dlaw
odka fx` ur zklyd ixeyk`l odk
cin `iven rnyn i`d ied heicd
axle opixn`c ipd lk oke rnyn
i`d ied heicd odka dlaw xyknc
llkn `iven epi`e `linn rnyn
dia azkinl jixhvi`e eiptly `xwn
aizk `le fx` ur gwle azk i`c odk
dvxiy in lk gwle `pin` ded odk
dlawc odk` dil opinwen ded `le
dteb e`le li`ed `pin` jzrc `wlq

:'ekåðåäéëá ïäëä`xw odk i`d .
azkinl dil ded `lc `ed `xizi
`prci `p`e 'ebe eicba qake `l`
jnqnl `l` i`w dia ixii`c `d`c
dpedk icbaay xnelk eicba` odk

:leg icbaa `le ziyrpïäëä àîèå
áøòä ãòziyrpd dxt lr cnll .

:dpedk icba dkixvy zexeclàçéðä
øîàã ïàîìodka zexecl lirl .

mixetkd mein dweg xnb `le heicd
lr cnll `kd odk azkinl jixhvi`

:dpedk icbaa dyrzy zexec lyùéà
øæä øéùëäìdipin lirlc meyn .

xiykdl yi` `kd aizk odka ixii`
dxtd xt` z` sq`e azk i`c xfd z`
ixii` dipin lirlc odk `pin` ded

:yi` `kd azk odkaúà øéùëäì
äùàä`hiyt `nh ihernl i`c .

:`pngx diixw z`hgcùã÷ìzzl .
:qxg ilka xt`d lr minåç÷ìå

àîèìef aizk xedh yi` sq`e xza .
aizke dtiq` xg`y dcear `id
xf dtiq`a mixn`pd mze` egwle

:ohwe dhey yxg `le dy`eë''à.
`dc gwle `nip i`w lirlc` li`ed

:diazk cigi oeyla dtiq` iabäùà
äéì àðîwtq meyn qepibexcp` oke .

:dy`
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aezkde ,ea zbdep exeria zrya d`pda xeq` `nhp m`y ef `xneg
.dnexz hrnn 'epnn'
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xeq` ,ie`xd onfd xg`l xyadn xzepy `l` ,die`x daygna
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dlke`d `nhe ,lren epi` dpnn dpdpd xfe ,`id mipdkl dpzn `l`

.ope`l zxzene ,zxk `le miny icia dzin eyper
:`xnbd dywnäîeøz ,äaøcàd`nhàðèéòîî àìd`pd xeqi`n ©§©¨§¨Ÿ§©¥§¨
,dxeria zryaïkLa ycewn dxenge zexneg rax`ïîéñ 'æ"ôçî' ¤¥¦¨

.mdl
aiig dlke`d `nh odk e` xf :oniqd z` zhxtn `xnbdäúéîicia ¦¨

.minyLîBçitk oileg zexit odkl mlyl aiig bbeya dlke`d xf ± ¤
yneg ztqeza ,lk`y dnexzd zenk(ci ak `xwie)ok oi`y dn ,

xfl yneg aeig oi` ,dlirn ea oi`y mipdkl xzend wlga ,ycewa
.elke`d
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cner `ed m`y ,fphry `idy zeqkdn zepdil,änçaoiekzi `l ©©¨
zeqkd eilr obzyå ,änçä éðtîcner `ed m`,íéîLbaoiekzi `l ¦§¥©©¨§©§¨¦

zeqkd eilr obzy,íéîLbä éðtîxacy oerny iax zrck epiide ¦§¥©§¨¦
.xzen oiekzn epi`yïéòeðväåmnvr miwigxnd mixyk miyp` ± §©§¦

miyael mpi` ,frl mdilr e`ivei zeixady mexbl lekiy xac lkn
`l` ,llk fphryd icba z`ïéìéLôîmze`,ïäéøBçàì ìwna ©§¦¦©©¥©£¥¤

ipyd edvw z`e ,cg`d edvwa lwn lr micbad z` milez ,xnelk
miiqn .mi`lka zerbep mditzk oi`e ,mditzk lr migipn lwnd ly

:eziiyew z` daxàëä àäå,zeqk ixkena ,o`k ixde -øLôàclkl §¨¨¨§¤§¨
mc`ãaòéîì[zeyrl-]ïéòeðvk,lwn iab lr micbad z` liytdle §¤§©©§¦

,fphry yeall llk jxhvi `l df ote`aeíépè÷ éëcéîcdf ote`e ± §¦§©¦¨¥
,dxixb `la mlhlhl xyt`y miphw milqtql dnecåok it lr s` §

ïéekúî àì ék,mdn zepdil ick myaelléøL[xizn-]ïBòîL éaø ¦Ÿ¦§©¥¨¥©¦¦§
myall,älçzëìeàúáeéz`kxit `ed df xac dxe`kl -éaøc §©§¦¨§§¨§©¦

äaø äéîøéxac xizd `l oerny iax mby xn`y dax dinxi iaxl - ¦§§¨©¨
dlekiy dlertdn rpndl zexyt` oi`yk `l` ,oiekzn epi`y

:`xnbd dwiqn .xeqi`l `iadlàúáeézegcpe ,`id `kxit ok` ± §§¨

.ote` lka xizd oerny iax i`ceay ,eixac

äðùî
mipte`d .xehty minrte ,aiigy minrt ,zaya xpd z` daknd

:xeht zaya xpd z` daknd mdaàeäL éðtî øpä úà äaëîä©§©¤¤©¥¦§¥¤
íéøëð éðtî àøéúîmeia mixqe`y ,miiqxtd iptn `xizny oebk - ¦§¨¥¦§¥¨§¦

,mdly dxf dcear zial uegn y` wilcdl mci`åz` daknd ok §
xpd,íéèñéì éðtîoke ,elfebl e`eaie ziaa mc` yiy e`xi `ly ick ¦§¥¦§¦

xpd z` dakndäòø çeø éðtîd`ex epi`y jyegae ,eilr d`ad ¦§¥©¨¨
xpd z` daknd oke ,el gepäìBçä éðtîickøeèt ,ïLéiL. ¦§¥©¤¤¦©¨
xpd z` dakn m` la`ñçk[qg `edyk-]øpä ìòilkd±] §¨©©¥

oke ,y`d meg zngn [xayi-] rwtiy yyegy ,[ea zwlec dliztdy
dakn m`ñçk[qg `edyk-]ïîMä ìòe` ,dlki `lyñçk §¨©©¤¤§¨

[qg `edyk-]äìéútä ìò,dlkz `lyáéiç.z`hg ©©§¦¨©¨
:wleg iqei iaxïleëa øèBt éñBé éaø,mixen`d mipte`d lka ±õeç ©¦¥¥§¨

ïîlr qg `edyk dakndäìéútä,aiigydNBò àeäL éðtî ¦©§¦¨¦§¥¤¨
[dliztd z` dyer-]íçt.df ieaika ¤¨
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ezny in` cenr dk sc ± iyily wxtzekxa

àeä äNò.FA zFaW rnWnC:äNò ïéàå.W`a"C"EtFxUY`l `EdC ,h"ei dgFC £¥§©§©§§¥£¥§¨¥¦§¤§Ÿ
"r`e dUre dUrYbzwlcdCdk`ln h"eiA xpli`Fd ,`id zxYEOdzxradex`W ©£¤©£¥§§©§¨©¥§§¨¨©¤¤¦¦§©§¨©§¨

llMd on `vi `l Ff mB - oixq`p odn oipdp oi`W miWcw:éîc øétL ìBça àä. ¢¨¦¤¥¤¡¦¥¤¤¡¨¦©Ÿ¨¨¦©§¨¨©©¦¨¥
DPin iiEPdzi`l:úàîèpL äîeøzä úà óBøNì äåöî.mEXn :cFre ,Wcwl `incC §¦§©¥¦¨¦§¨¦§¤©§¨¤¦§¥§¨§¨§Ÿ¤§¦

dlTY:epnî ézøòá àì.aizM ipW xUrnA: ©¨¨Ÿ¦©§¦¦¤§©£¥¥¦§¦
àîèa.`nh `EdW oiA `nh ip`W oiA:Lã÷ §¨¥¥¤£¦¨¥¥¤¨¥Ÿ¤

àðèéòîî àì.`xnEg Kdn:ïkL.FA Wi ¨§©¥§¨¥¨§¨¤¥¥
ixnEg,q"krwpteilr oiaiIg .Ffl mB iE`xe §¥§¨©¨©¨¦¨¨

uEg lFk`l zpn lr hgW - lEBiR mEXn¦¦¨©©§¨¤¡
uEg - xzFp mEXnE .FPnfA ENit` lk`e FPnfl¦§©§¨©£¦¦§©¦¨

.dNgYn aWg `le ,WOn FPnfliExweoAxw- ¦§©©¨§Ÿ¨©¦§¦¨§¨¨§¨
WcTW aB lr s`e .dlirn FA Wie*)xzFPd( §¥§¦¨§©©©¤Ÿ¤©¨

zxFY n"n ,dlirn odA oi` mipdM zlik`l©£¦©Ÿ£¦¥¨¤§¦¨©
Wi - od miWcw iWcw m` .DiA `kiiW dlirn§¦¨©§¨¥¦¨§¥¢¨¦¥¥
m`e ,odn dpdPd lkl dwixf iptl dlirn odÄ¤§¦¨¦§¥§¦¨§¨©¤¡¤¥¤§¦
odixEni`A dlirn Wi - od miNw miWcw¢¨¦©¦¥¥§¦¨§¥¥¤
DA zilC dnExY iwER`l ,minC zwixf xg`l§©©§¦©¨¦§©¥§¨§¥¨

llM:úøëå.dnExzE .sEBd z`nEhA DlkF`l §¨§¨¥§§¨§§©©§¨
eini - minW iciA dzinA,mixvwpFpi` la` §¦¨¦¥¨©¦¨¨¦§¨¦£¨¥
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"zlkzd").n sc zegpn(lihnd lk :xfril` x"`
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ïBéãt dì ïéàåm` ,oeict el yi ycew ok oi`y dn ,oilegl d`ivedl §¥¨¦§
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:ztqep dhiy .oaxegd onfa epnn exqgpy,øîà àaà éaø'daeh'Bæ ©¦©¨¨©
úèMe÷î äMàå ,úòöeî ähîdie`xe ,diyrna dpebde zpwezn ± ¦¨©©§¦¨§¤¤

íéîëç éãéîìúì,.oaxegd onfa epnn exqgpy §©§¦¥£¨¦
d`ian 'iytp melyn gpfze' aezkd xe`iaa zncewd dyxcd ab`

:'xiyr'l aygp in zehiy dnk `xnbdìk ,øéLò äæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¨¦Ÿ
,BøLòa çeø úçð Bì LiL,hrn e` ax `ed m` oia ewlga gnyy ¤¤©©©§¨§

.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
ïîéñ,xiyr edfi` eyxity mi`pzd zenyl.ñ"÷ è"î ¦¨

:xiyr edfi` zetqep zerc d`ian `xnbd,øîBà ïBôøè éaøxiyr ©¦©§¥
,`edïéãáBòL íéãáò äàîe ,úBãN äàîe ,íéîøk äàî Bì LiL ìkŸ¤¤¥¨§¨¦¥¨¨¥¨£¨¦¤§¦
ïäa.mdl zkxvpd dceard z` minxkae zecya ± ¨¤

,øîBà àáé÷ò éaø,`ed xiyr.íéNòîa äàð äMà Bì LiL ìk ©¦£¦¨¥Ÿ¤¤¦¨¨¨§©£¦
,øîBà éñBé éaø,`ed xiyrì Ceîñ àqkä úéa Bì LiL ìkBðçìeL ©¦¥¥Ÿ¤¤¥©¦¥¨§§¨

.eilr lke`y
`ziixa d`ian `xnbdwilcdl xeq`y ony ly sqep beq zx`and

:zay xp eaïé÷éìãî ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðzxp ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥©§¦¦
zayéøöa.'shw' enyy urn `veid sxy ± §¢¦

:`xnbd zxxanàîòè éàî:`xnbd zx`an .ea miwilcn oi`øîà ©©£¨¨©
BçéøL CBzî ,äaøaehdóãBð,ea wilcdl exq` ,wegxnl jled ± ©¨¦¤¥¥

epnî ÷tzñé ànL äøæbynzydl zaya xpdn ixv hrn `ivei - §¥¨¤¨¦§©¥¦¤
.'dakn' meyn aiig wlecd xpn ony `ivende ,ea

:`xnbd dywnééaà déì øîà,daxl ¨©¥©©¥
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,xyrnn xnege lwa `nhpy ycewn d`pd xeqi` zeaxl xzei
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.dxeria
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.ixixr
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die`xd dnexz odkl ozil jixvy minkg eyxc,Bìdnexz epiide
,dlk`l lekiy dxedhàìådie`xdBøBàìdnexz `ide ,cala §Ÿ§

zgz dwiqdl `l` odkl die`x dpi`e ,dlik`a dxeq`y d`nh
dnexz yixtdl oi`y aezkd cnlne ,dxe`n zepdil e` eliyaz
mixedhdn yixtdl jixv `l` ,mixedh zexit lr mi`nh zexitn

,wgvi xa ongp ax miiqn .mnvrììkîcnl dz` df herinne ± ¦§¨
cd`nh dnexzàeä BøBà úad`pdle dwqdl odkl zxzen ± ¦©

.dxeria zrya dxe`n
:dpyna epipy'åë øîBà ìàòîLé éaøceak iptn oxhra oiwilcn oi` ©¦¦§¨¥¥

.zayd
:`xnbd zxxanàîòè éàîwilcdl zayd ceakn df oi` recn ± ©©£¨

:`xnbd daiyn .oxhraànL äøæb ,òø BçéøL CBzî ,àáø øîà̈©¨¨¦¤¥¨§¥¨¤¨
äpçépé,rxd egix zngn ,[xpd z`-]àöéå.jeyg mewna lek`l ©¦¤¨§¥¥

:`xnbd zl`eyééaà déì øîà,`axl,àöéåepl ztki` dn ,xnelk ¨©¥©©¥§¥¥
.xpd mewnn `viy

:`xnbd daiyndéì øîà,iia`l `axøð ú÷ìãä ,øîBà éðàL ¨©¥¤£¦¥©§¨©¥
úaMaezcerq mewnaäáBçdaeyg dcerq oi`y ,zayd ceakl `id ©©¨¨

.mei oirk xe` mewna `l`dì éøîàå ,àcáæ áø øa ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨©©©§¨§¨§¦¨
y mixne` yie -øîàz`føð ú÷ìãä ,áø øîà ,àáø øa ïîçð áø ¨©©©§¨©¨¨¨©©©§¨©¥

úaMa,dcerq mewnaïénça íéìâøå íéãé úöéçø ,äáBçmina-] ©©¨¨§¦©¨©¦§©§©¦§©¦
[mingúéáøò,zay ceakl ,zay axra ±.úeLølr wleg ongp ax ©§¦§

,xne`e ax ixacøîBà éðàå`l` zeyx dpi` dvigxdy.äåöî ©£¦¥¦§¨
:`xnbd zxxan,äåöî éàîdvigxd zevnl xewnd edn ,xnelk ©¦§¨

:`xnbd zx`an .zay axraäéä Ck ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¨¨¨
éàòlà øa äãeäé éaø ìL Bâäðîa,úaL áøòeidBì íéàéáî ¦§¨¤©¦§¨©¦§©¤¤©¨§¦¦

äáéøò[dxrw-]äàìîminõçBøå ,ïénçmda,åéìâøå åéãé åéðt £¥¨§¥¨©¦§¥¨¨¨¨§©§¨
ïéðéãña áLBéå óhòúîeozyt lyïéöéieöîäoal ly zeivivy ± ¦§©¥§¥¦§¦¦©§¨¦

,mdizetpka zlkz lye.úBàáö 'ä Càìîì äîBãåiax bdpy jkne §¤§©§©§¨
bdpny ,ok zeyrl devny ixd ,zay axra uegxl i`rl` xa dcedi

.`ed dxez l`xyiåéãéîìz eéäådcedi iax lyïéaçî[mixizqn-] §¨©§¦¨§©¦
,ïúeñë éôðk epnîmax oigadyk .zeiviv oda oi`y d`xi `ly ¦¤©§¥§¨

,mzeqka ziviv mdl oi`y,éða ,ïäì øîàikeíëì éúéðL Ck àì ¨©¨¤¨©Ÿ¨¨¦¦¨¤
(i"n c"t zeicr)m` dl`yd zece` ,ïéãñaiig ozyt lyúéa ,úéöéöa ¨¦§¦¦¥

,ïéøèBt éànL,xnvn `weec miyrp zivivay zlkzd ihegy itl ©©§¦
,['fphry'] mi`lk xeqi` meyn ozyt oicqa mlihdl xeq`eúéáe¥

ïéáéiçî ìläweqtd zekinqn miyxecy ,ziviva oicqd(`i ak mixac) ¦¥§©§¦
ziviv zevn z` cnlnd weqtl ,'fphrW WAlz `l'(ai ak my)milcB' Ÿ¦§©©©§¥§¦¦

zyial ly dyrz `l dgec ziviv ly dyr zevny ,'ebe 'KN dUrY©£¤¨
.fphry.ìlä úéa éøáãk äëìäåziviv milihn mkpi` recn ok m`e ©£¨¨§¦§¥¥¦¥

.mkpicqa
:mdipicqa ziviv elihd `ly micinlzd mrh dxiaqn `xnbd

éøáñ eäðéàåaiig `ziixe`cne lld ziak dkld ok` ,exaq mde - §¦§¨§¦
,ziviv ea lihdl exq` minkg mpn` ,ziviva oicqdíeMî äøéæb§¥¨¦

äìéì úeñkdlill zcgeind zeqka mb ziviv lihi `ny eyygy ± §¨§¨
.devn mewna `ly fphry xeqi`a lykie ,zivivn dxehtd

xp zwlcd zaeg epcnly dn it lr dki`a weqt zyxtn `xnbd
ziad oaxeg onf lr `iapd dinxi zpiwa xn`p :zay ceakl(fi b dki`)

éLð ,éLôð íBìMî çðæzå''äáBè éúdgkype ,iytpn melyd afrp - ©¦§©¦¨©§¦¨¦¦¨
:`xnbd zxxan .daehd ipnnéàîaezkd zpeekíBìMî çðæzå' ©©¦§©¦¨

.'éLôð:`xnbd zx`an,eäáà éaø øîà'mely'øð ú÷ìãä Bæ ©§¦¨©©¦£¨©§¨©¥
,úaMaoi` xp oi`y mewnae ,wilcdl xp el did `l oaxegd onfay ©©¨

.jyega ziaa ezkilda lykpy ,mely
dn :`xnbd zxxan .dki`a weqtd z` x`al dkiynn `xnbd

eppewa dinxi zpeek dzid.'äáBè éúéLð':`xnbd zx`anéaø øîà ¨¦¦¨¨©©¦
,äéîøé'daeh',õçønä úéa Bæ.oaxegd onfa dvigxd epnn drpnpy ¦§§¨¥©¤§¨

:ztqep dhiy[øîà ïðçBé éaø] (ïðçBé éaø øîà)'daeh'úöéçø Bæ ¨©©¦¨¨©¦¨¨¨©§¦©
,ïénça íéìâøå íéãé:ztqep dhiy .oaxegd zrya epnn drpnpyéaø ¨©¦§©§©¦§©¦©¦
,øîà àçtð ÷çöé'daeh',äéìòL íéàð íéìëå äàð ähî Bæ ¦§¨©¨¨¨©¦¨¨¨§¥¦¨¦¤¨¤¨

:ztqep dhiy .oaxegd onfa epnn exqgpy,øîà àaà éaø'daeh'Bæ ©¦©¨¨©
úèMe÷î äMàå ,úòöeî ähîdie`xe ,diyrna dpebde zpwezn ± ¦¨©©§¦¨§¤¤

íéîëç éãéîìúì,.oaxegd onfa epnn exqgpy §©§¦¥£¨¦
d`ian 'iytp melyn gpfze' aezkd xe`iaa zncewd dyxcd ab`

:'xiyr'l aygp in zehiy dnk `xnbdìk ,øéLò äæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¨¦Ÿ
,BøLòa çeø úçð Bì LiL,hrn e` ax `ed m` oia ewlga gnyy ¤¤©©©§¨§

.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
ïîéñ,xiyr edfi` eyxity mi`pzd zenyl.ñ"÷ è"î ¦¨

:xiyr edfi` zetqep zerc d`ian `xnbd,øîBà ïBôøè éaøxiyr ©¦©§¥
,`edïéãáBòL íéãáò äàîe ,úBãN äàîe ,íéîøk äàî Bì LiL ìkŸ¤¤¥¨§¨¦¥¨¨¥¨£¨¦¤§¦
ïäa.mdl zkxvpd dceard z` minxkae zecya ± ¨¤

,øîBà àáé÷ò éaø,`ed xiyr.íéNòîa äàð äMà Bì LiL ìk ©¦£¦¨¥Ÿ¤¤¦¨¨¨§©£¦
,øîBà éñBé éaø,`ed xiyrì Ceîñ àqkä úéa Bì LiL ìkBðçìeL ©¦¥¥Ÿ¤¤¥©¦¥¨§§¨

.eilr lke`y
`ziixa d`ian `xnbdwilcdl xeq`y ony ly sqep beq zx`and

:zay xp eaïé÷éìãî ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðzxp ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥©§¦¦
zayéøöa.'shw' enyy urn `veid sxy ± §¢¦

:`xnbd zxxanàîòè éàî:`xnbd zx`an .ea miwilcn oi`øîà ©©£¨¨©
BçéøL CBzî ,äaøaehdóãBð,ea wilcdl exq` ,wegxnl jled ± ©¨¦¤¥¥

epnî ÷tzñé ànL äøæbynzydl zaya xpdn ixv hrn `ivei - §¥¨¤¨¦§©¥¦¤
.'dakn' meyn aiig wlecd xpn ony `ivende ,ea

:`xnbd dywnééaà déì øîà,daxl ¨©¥©©¥
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zay(ipy meil)

øî àîéì`ed ixva dwlcdd xeqi` mrhy [dax] axd xn`ie ±éðtî ¥¨©¦§¥
óò àeäLxeq` okle ,mxirane ziad ilzeka wacpe ,wlecy zra ¤¨

`ai epenn lr leda mc`y jezne ,ziad z` xirai `ny ,ea wilcdl
.dakn zk`ln lr xearie ,zaya dwilcd z` zeakl

:`xnbd zvxznøîà÷ ãBòå àãçsqep mrh siqedl dax zpeek ± £¨¨¨¨©
,dax zpeek jke ,heytd mrhd lràãçxeq`l yi cg` mrh ± £¨

,ixva dwlcdå .óò àeäL éðtî.epnî ÷tzñé ànL äøéæb ,ãBò ¦§¥¤¨¨§¥¨¤¨¦§©¥¦¤
oeq`a dyrn `xnbd d`ian ,ixva dwlcd zpkqa x`eand ab`

:ezngn mxbpydúlëì dì äàéðñ úåäc àúîç àéäädyrn - ©¦£¨¨©£©©§¨¨§©§¨
,dzindl dzvx dz`py jezne ,dzlk z` z`pey dzidy zenga

,okledì äøîà,dlkl zengdàîñøôàc àçLîa èéLwéà ìéæ- ¨§¨¨¦¦©¦§¦§¨©£©§§¨
,['ixv'd `ede] oenqxt` onya [inyazd] ihywzd iklàìæàdkld ± ©§¨

e dlkdèéLwéà.oenqxt` onyaúúà ék`idyk dlkd dayyk ± ¦§¦¦£©
,znyeandì äøîà,zengdàâøL éìúéà ìéæz` iwilcde ikl ± ¨§¨¨¦¦§¦§¨¨

,xpdàâøL àìúà àìæà,xpd z` dwilcde dlkd dkld ±çôpéà ©§¨©§¨§¨¨¦§©
dzìëàå àøeð daoenqxt`d ony z` wilcde xpdn uevip da gtp - ¨¨©£©§¨

.dlkd dtxype ,ea znyean dzidy
xe`iza :epiipra dyxc `xnbd d`ian oenqxt` onya dyrnd ab`

xn`p oc`xfeap zelbe oey`xd ziad oaxeg(fh ap dinxi),úBlcîe'¦©
'íéáâéìe íéîøëì ,íéçaè áø ïãàøæeáð øéàLä õøàäipan wlg ± ¨¨¤¦§¦§©§£¨©©¨¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦

mibxedd lr xyd didy] oc`xfeap xi`yd mizegtde milcd l`xyi
eynyiy ick ,laal mlbd `le ,l`xyi ux`a [jlnd zevna
`ed 'miabei'e ,'mihwln' oeyl `ed 'minxek'e ,'miabei'e 'minxek'l
minxekd zcear z` zx`an `xnbd .dhigqa miwqery 'awi' oeyln

:miabeideïBîñøôà éèwìî elà ,óñBé áø éðz ,'íéîøBk'rehpd §¦¨¥©¥¥§©§¥£©§§
ïBælç éãéiö elà 'íéáâBé' .àúîø ãòå éãb ïéòîz` mihgeqy] ¥¥¤¦§©¨¨¨§¦¥©¨¥¦¨

,miievnd [zlkzl enc epnn `ivedl oefligdøBö ìL úBîìeqî± ¦¨¤
,'xev' xirl dkilend dxvde ddeabd jxcdn.äôéç ãòå§©¥¨

:`nh lah onya zexp zwlcd oic zx`and `ziixa d`ian `xnbd
a ïé÷éìãî ïéà ,ïðaø eðzonya àîè ìáèd zeniéøö ïéàå ,ìBçC ¨©¨¨¥©§¦¦§¤¤¨¥¦§¥¨¦

øîBìea wilcdl xeq`yïáì èôða ïé÷éìãî ïéà ,Ba àöBik .úaMa ©©©¨©¥¥©§¦¦§¥§¨¨
éøö ïéàå ,ìBça.úaMa øîBì C §§¥¨¦©§©¨

:`xnbd zxxan .`ziixad mrh z` zx`an `xnbdàîìLaoaen - ¦§¨¨
a wilcdl xeq` recn xacdóò àeäL éðtî ,ïáì èôðz` wilcne ¥§¨¨¦§¥¤¨

ziad,àîòè éàî àîè ìáè ìáà.ea wilcdl xeqi`d mrh dn ± £¨¤¤¨¥©©£¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàmipdkl dnexzd zpzn iabl(g gi xacna), ¨©§¨

,oxd` l` 'd xAcie','éúîeøz úøîLî úà Eì ézúð äpä éðàå ©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨
y cnll miax oeyl 'iznExY' dxezd dhwpeézLaipinúBîeøú §Ÿ¨¦§¥§

mipdkl zepzipdúçàå ,äøBäè äîeøz úçà ,øaãî áeúkä©¨§©¥©©§¨§¨§©©
,äàîè äîeøz,epcnll ick dfl df eywedeäøBäè äîeøz äî §¨§¥¨©§¨§¨

,dlik`l mipdkl zpzipdda Eì ïéà,dlik` zekf odkl da oi` ± ¥§¨
,Cìéàå äîøä úòMî àlà,lah zexitd ixde dnxzpy mcew la` ¤¨¦§©£¨¨§¥©

,odkl s` dlik`a mixeq`äàîè äîeøz óàd`pdl odkl zpzipd ©§¨§¥¨
,calada Eì ïéàd`pd xzid,Cìéàå äîøä úòMî àlàcera la` ¥§¨¤¨¦§©£¨¨§¥©

onya xp miwilcn oi` okle .odkl s` d`pda mixeq` mlaha zexitd
.d`pda xeq`y oeik ,`nh lah

lirl d`aedy `ziixad ixacl zxfeg `xnbd(:dk)dwlcd oiprl
:`ziixad ixac jynd z` d`iane ,ixvaïa ïBòîL éaø ,àôeb¨©¦¦§¤

ïé÷éìãî ïéà ,øîBà øæòìàzay xp,éøöaex`azpy minrhdn ¤§¨¨¥¥©§¦¦§¢¦
.lirl,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø äéä ïëåxeqi`l sqep mrh §¥¨¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

dy meyn ,ea dwlcdóøN àlà Bðéà éøö`veidóèwä éöòîmy±] ¢¦¥¤¨§¨¥£¥©§¨
ztfl `ed dnec sxy `l` epi`y oeike ,ixtdn `veid ony epi`e ,[ur

lirl epipyy ,urdn z`veid(:k)dpi`y iptn da miwilcn oi`y
.dliztd xg` zkynpïéà õòä ïî àöBiä ìk ,øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥¨©¥¦¨¥¥

Ba ïé÷éìãî.zayaïé÷éìãî ïéà ,øîBà ä÷Bøa ïa ìàòîLé éaøxp ©§¦¦©¦¦§¨¥¤§¨¥¥©§¦¦
zaya àlàd ony,éøtä ïî àöBioi` oke ,mibc onya `l la` ¤¨§¥¦©§¦

.ixtd on `le ,urd on mi`veid ixve oxhra miwilcnïBôøè éaø©¦©§
.ãáìa úéæ ïîLa àlà ïé÷éìãî ïéà ,øîBà¥¥©§¦¦¤¨§¤¤©¦¦§¨

:`ziixad dkiynna ïðçBé éaø ãîò,øîàå åéìâø ìò éøeð ïixacl ¨©©¦¨¨¤¦©©§¨§¨©
oetxh iaxíäì ïéàL ìáa éLðà eNòi äî,zif onyïîL àlà ©©£©§¥¨¤¤¥¨¤¤¨¤¤
ïéîLîeL.calaíéæBâà ïîL àlà íäì ïéàL éãî éLðà eNòi äîe §§¦©©£©§¥¨©¤¥¨¤¤¨¤¤¡¦

.calaúBðBðö ïîL àlà íäì ïéàL àiøcðñkìà éLðà eNòi äîe©©£©§¥£¤§¨§§¦¨¤¥¨¤¤¨¤¤§

.calaCk àì íäì ïéàL ài÷èBô÷ éLðà eNòi äîe,zif ony `l ± ©©£©§¥¨§¦¨¤¥¨¤Ÿ¨
Ck àìå,mifeb`e oinyneyk zexit x`yn mi`veid mipny `le ± §Ÿ¨

èôð àlàoa opgei iax miiqn .zay xp ewilci `l ike ,mdl yi cala ¤¨¥§
:ixepEì ïéà ,àlàdwlcda xeq`líéîëç eøîàM äî àlà ¤¨¥§¤¨©¤¨§£¨¦

y dpynaïé÷éìãî ïéà,miwilcn mipny x`ya la` ,mdaåok ¥©§¦¦§
,íéâc ïîLa ïé÷éìãîdwlcda xeq`d algl dnecy s`(:k lirl)mbe , ©§¦¦§¤¤¨¦

,ixtdn `vei epi`åmiwilcn ok,ïøèòaztfdn `veiy s`(my lirl) §§¦§¨
dwlcdl dleqtd(my).

:`ziixad dkiynnïîLa ïé÷éìãî ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦¥©§¦¦§¤¤
èôðáe úBòewt.mipny x`ya `le ,cala ©§¥§

:ztqep drc,øNaä ïî àöBiä ìk ,øîBà ñeëîeñ,alg oebkïéà §¥¨©¥¦©¨¨¥
ïîLa àlà ,Ba ïé÷éìãî[onyn ueg-],íéâcxyadn `veiy s`y ©§¦¦¤¨§¤¤¨¦

.ea miwilcn
zhiy :`xnbd dywneðééä ñeëîeñzhiykàn÷ àpzopgei iax ± §©§©¨©¨

minkg epyy el` md dwlcdl mixeq`d mipnydy xn`y ,ixep oa
dpynae ,xeqi`l dpyna(my)ixd ,alga wilcdl xeq`y epipy

itk ,xizn mibc onyae ,xyad on `veia dwlcd xqe` opgei iaxy
dpyna epipyy(:ck lirl).minkg ixaca

:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàoica zehiyd oia lcad yi -áøc ¦¨¥©§§©
,áø øîà àðBøaxn`y(:ck .`k lirl)onyae lyean alga axir m`y §¨¨©©

xaeq mi`pzdn cg`y ,mda miwilcn ,`edy lk xyk ony ,mibc
ipyd `pzde ,mibc ony oiprl eilr wlege alg oiprl `pexa axk

,alg oiprl eilr wlege ,mibc ony oiprl `pexa axk xaeqàìå§Ÿ
éîéiñî.jk xaeqd ine jk xaeqd in mi`pzd ixac jezn xkip oi`e ± §©§¦

edyk s` alga wilcdl xq`y ixep oa opgei iaxy yxtl xyt`y`
dpyna xkfenk] lyean(:k lirl)la` ,envr ipta `weec epiid ,[

onya wilcdl xizdy dne .dwlcda xzen xyk ony zaexrza
,xne`e qekneq wleg el` mipic ipy lre .envr ipta s` epiid mibc
ea miwilcn oi` ,[llka lyean s`e] alg epiide xyadn `veid lky
ici lr ea miwilcny mibc onyn ueg ,xyk ony zaexrza elit`
iaxy ,jtidl yxtl xyt`e .envr ipta `l la` ,xyk ony zaexrz
zaexrza s` [llka lyean s`e] alga wilcdl xq` ixep oa opgei
qekneqe ,xyk ony zaexrza mibc onya wilcdl xizde ,xyk ony
ipta ea miwilcn oi` alg epiide xyad on `veid lky xne`e wleg
ueg ,[lyean algd m`] ea miwilcn xyk ony zaexrza la` ,envr

.ea miwilcn envr ipta s`y mibc onyn
oi` urd on `veid lky ,l`rnyi iax mya `aedy llkd ab`
`veia mitqep millk zx`and `ziixa `xnbd d`ian ,ea oiwilcn
lawnd cbad ly exeriye epina zwqer epiptly `ibeqd .urd on
.` :cbaa d`neh zlaw ly mipte` ipy ex`azi epiptle ,d`neh

dxeza x`eank ,zrxv rbp ea didpy cba `ede ,mirbp z`neh`xwie)

(hp-fn bixaca rbn ici lr eilr d`ay d`neh .a .micba irbp zyxta
.mi`nhnd mixac x`ya e` ,uxya e` ,zna cbad rbpy oebke ,`nh
yly lr yly `ed d`neh zlawl bix` ly exeriy llk jxca
:df xeriy xn`p bix` ipin lka `ly zx`an `ziixad ,zerav`

ìk ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðzxacn ieyrd bix`àöBiä ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨©¥
Ba ïéà ,õòä ïî[d`neh zlaw]ìL' íeMîìL ìò L'L.zerav` ¦¨¥¥¦¨Ÿ©¨Ÿ

å,urd on `veid lk okBa ïéëkñîepi`e ilk dyrp `ly lk ,dkeq §§©§¦
,d`neh lawn,ïzLtî õeçbix` epnn dyr m` ,ur `edy s`y ¦¦§¨
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bix`a l"iiwc xza epiid "yly lr yly ea
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àîéàåyly lr ylyn herni` ik.`l` cban 'irny `l dyly lr dyly i`c .hwp `zlinc `geexdl e"we ,cba llka ied dyly lr dylyc ,zxet axd 'itk rnyn inp o`kn

'it` ,dl zinwen mizyte xnva ± "cbade"c `ieaixc ?micba x`ya yly lr yly zeaxl iziz `kidn ,herin jixv dn .yly lr ylyn herni` ik :jixt i`n k"` ± e"wn

jixhvi` ± "mizyte xnv" aizk `icda axre izya `dc ,e"wa iz` `lc micba x`ya la` .iz` axre izyc e"wn `dc ,mizyte xnva jixhvi` `l dyly lr dylyc .yly lr ylya

edlekl ieaix cge ,aizk `nzq `xwc oeik ,mizyte xnva enk yly lr yly micba x`ya zeaxl yic xaq dywnd `ny ,edine .yly lr ylyl "cbade"n ieaix:

éøúiaizk iherin.e`l i`c ,mizyte xnva `nh yly lr yly k"re "cbade"c `ieaixn wezyl :xn`z m`eopinwen ded "cbade"c `ieaix e`l i`c :l"ie ?il dnl iherin ixz ± ikd

.zeaxl `l` herin xg` herin oi`c ,micba x`ya dyly lr dyly zeaxl ± iherin ixz)dyly lr dyly zeaxl `l` herin xg` herin oi`c xn`p j`idc ,qqdn iale

zeaxl iz`c xninl `kil ,iherin ixz xity inwe`l `ki`c oeik :xnel d`xp xzeie ?micba x`ya(]i"z"cbade"c ieaix aizkc `zyd la` .xedhc `"d mizyte xnva yly lr ylye .[

"cbade"c `ieaixn wezyl izk` :z"`e .lirl ziyixtck ,micba x`ya dyly lr dyly opirci ded herin cge "cbade"n zeaxl i`c .zeaxl e`le ,ihernl iz` iherin ixz jpd k"r

i`n` ± ikd e`l i`c ,yly lr ylya enhin mizyte xnvc inp opircie ?iziz `kidnc ,mirbpa e`nhi `lc micba x`yc `prci `p`e "mizyte xnv" cg `l` azkip `le ,`herin cge

micbaa mirbpc d`neh ikiiyc `xw ol ilbc `zydc :l"ie .`iz` yly lr ylyl i`ce `l` ,axre izyc e"wn opirny dyly lr dylyc ?mizyte xnv cbaa llk d`neh `pngx azk

,rbp jiiy `l cbaa la` ,axre izya `l` rbp jiiy oi`c :`"de ,cbaa d`neh jiiyc e"wn opitli ded `l micba z`neh aizki` e`l i` la` .axre izyc e"wa xity xeriyd opitli ±

llk rbp ea `ai `l `nyc:
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.ãçàøéác àpz ,ïøîàc àä Y øæòìà ïa ïBòîL 'ø' ¤¨¦§¤¤§¨¨¨©£©©©¨§¥

éáã éðúc Y àéä éàî ìàòîLéøìéàBä :ìàòîLé ' ¦§¨¥©¦§¨¥§¥¦§¨¥¦
,íúñ äøBza íéãâa eøîàðåèøôeïäî ãçàa áeúkä Eì §¤¤§§¨¦©¨§¨¨©§©¨§¤¨¥¤

øîö","íézLôeY ìk óà ,íézLôe øîö Y ïläl äî ¤¤¦§¦©§©¨¤¤¦§¦©Ÿ
ìL :øîà àáø .íézLôe øîöìL ìò äLíéãâa øàLa äL ¤¤¦§¦¨¨¨©§¨©§¨¦§¨§¨¦

éác àpúì ,déì úéà øæòìà ïa ïBòîL 'øc ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¦§¤¤§¨¨¦¥§©¨§¥
øìL úäéî àîìò éleëc .déì úéì Y ìàòîLé 'ìò L ¦§¨¥¥¥§¥¨§¨¦©¨©

ìL'ãâa' :àéðúc ?ïìðî ,íéòâða ànhéî íézLôe øîöa L ¨§¤¤¦§¦¦©¥¦§¨¦§¨©§©§¨¤¤
ìL ,ãâa àlà éì ïéàìL ìò L?ïépî L:ì"ú'.'ãâaäå ¥¦¤¨¤¤¨©¨¦©¦§©¤¤

ìL úBaøì àîéàåìL ìò äLåàì !äLå"÷àzLä ?àeä §¥¨§©§¨©§¨¨¨§¨
ìL ,ànhéî áøòå éúLìL ìò äL,éëä éà àéòaéî äL §¦¨¥¤¦©¥§¨©§¨¦©§¨¦¨¦

ìLìL ìò L"÷a éúéì éîð L!åìL :àlàìL ìò äLäL ¨©¨©¦©§¦§¤¨§¨©§¨
ìL ,å"÷a éúà Y íéiðòì ïéa íéøéLòì ïéa eæçcìò L ©£¥©£¦¦¥©£¦¦¨¥§¨©

ìLàeä íéiðòì Y Lçcéúà àì ,ïééæç àì íéøéLòì ,ïééæ ¨©£¦¦§©§¨©£¦¦¨©§¨¨¨¥
àì Y àø÷ déáúk àì àä ,àø÷ déáúëc àîòè .å"÷a§©§¨¦§©¥§¨¨¨§©¥§¨¨

ìL úBaøì :àîéàå ,å"÷a ïðéøîbìL ìò äLøàLa äL ¨§¦©§§¥¨§©§¨©§¨¦§¨
àø÷ øîà !íéãâaíézLôe øîö ãâa ,"íézLôe øîö ãâa" §¨¦£©§¨¤¤¤¤¦§¦¤¤¤¤¦§¦

ìMî Y èeòîéà ék :àîéàå .àì Y éðéøçà écéî ,ïéà YL ¦¦¥©£¦¥¨§¥¨¦¦§¦¨
ìL ìòìL ìáà ,LìL ìò äLéøz !ànhéî Y äL ©¨£¨§¨©§¨¦©¥§¥

éáéúk éèeòéî] Bà øîö ãâa"ãâáaY ãç ,"íézLt [ ¦¥§¦¦¤¤¤¤§¤¤¦§¦©
ìMî éèeòîììL ìò LìMî éèeòîì Y ãçå ,Lìò äL §©¥¦¨©¨§©§©¥¦§¨©

ìLìL :øîàc ,àáøìe ,äLìL ìò äLíéãâa øàLa äL §¨§¨¨©£©§¨©§¨¦§¨§¨¦
,eäééðéa àkéà"áùøìàéaø éác àpúì ,déì úéà Y ¦¨¥©§§¦¥§©¨§¥©¦

ìL ,déì úéì Y ìàòîLéìL ìò äLíéãâa øàLa äL ¦§¨¥¥¥§¨©§¨¦§¨§¨¦
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zay(ipy meil)

éáã àðúå øæòìà ïa ïBòîL éaøly eyxcn zian `pzde ±éaø ©¦¦§¤¤§¨¨§¨¨§¥©¦
,ãçà øác eøîà ,ìàòîLé:iia` x`an .cg` xacl enikqd xnelk ¦§¨¥¨§¨¨¤¨

ïøîàc àä ,øæòìà ïa ïBòîL éaøenyn epxn`y dn `ed ± ©¦¦§¤¤§¨¨¨©£©¨
,yly lr ylya d`neh zlaw ea oi` urd on `veid lky ,`ziixaa
lecb xeriya s`e llk d`neh zlaw ea oi`y ezpeeky iia` xaeqe
epi` 'urd on `veid lk' xfrl` oa oerny iax hwpy dn oke ,xzei
iax zrcly ,mifir ly dvep oebk ,micba x`ya mb `ed oky ,`weeca

oa oerny.d`neh lawn ozytn e` xnvn cba wx xfrl`éác àðz̈¨§¥
eøîàðå ìéàBä ,ìàòîLé éaø éác éðúc ,àéä éàî ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥©¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥¦§¤¤§

'íéãâa'zeiyxt dnkaíúñ äøBza,cbad oin z` hxtl `la - §¨¦©¨§¨
ïäî ãçàa áeúkä Eì èøôedxeza mixen`d 'micba'dn cg`a ± ¨©§©¨§¤¨¥¤

n ieyr cbady [mirbp z`neh zyxta]íézLôe øîöe` xnvn ± ¤¤¦§¦
xn`py ,ozytn(fn bi `xwie)xnv cbaA ,zrxv rbp Fa didi iM cbAde'§©¤¤¦¦§¤¤©¨¨©§¤¤¤¤

z` llekd mzq 'cba' xn`p weqtd zligzay ixd ,'miYWR cbaA F`§¤¤¦§¦
dcine .mizyte xnv cba `weec aezkd hxt jk xg`e ,micbad lk
llek llkd oi`y cnln ,'llk' xg` xn`py 'hxt'y dxeza `id
ieyrd cbaa `l` zbdep mirbp z`neh oi`y ixd ,'hxt'ay dn `l`
xn`py 'cba' x`yl mirbpn 'a` oipa' micnle .ozytn e` xnvn

,dxezaïläl äîn ieyrd `weec epiid 'cba' ,mirbpay myk ±øîö ©§©¨¤¤
ìk óà ,íézLôeieyrd `weec `ed ,mzqa dxeza xen`d 'cba' ¦§¦©Ÿ

n.íézLôe øîöiax iac `pze xfrl` oa oerny iax zrcy ixd ¤¤¦§¦
lawn ozytn e` xnvn cba wxy mixaeq mdipyy ,dey l`rnyi

.d`neh
ote`a xfrl` oa oerny iax zhiy z` yxtne ,iia` lr wleg `ax

:xg`,øîà àáøxeriya rbn z`neh zlaw oicìLìL ìò äLäL ¨¨¨©§Ÿ¨©§Ÿ¨
migthøàLaipiníéãâa,ozyte xnv calneäééðéa àkéà`ed ± ¦§¨§¨¦¦¨¥©§

.l`rnyi iax iac `pzl xfrl` oa oerny iax oia yiy lcaddéaøc§©¦
déì úéà øæòìà ïa ïBòîL,df xeriya d`neh mda yiy xaeq ± ¦§¤¤§¨¨¦¥

`weec epiide ,'yly lr yly' meyn mda oi`y yexita xn` ixdy
lr dyly' xeriya la` ,miiprl `l` ie`x oi`y ,dfk ohw xeriya

e .d`neh milawn mipind lk mixiyrl mb ie`xd 'dylyéác àðúì§¨¨§¥
déì úéì ìàòîLé éaøxnvn ueg micba x`ya d`neh zlaw oi` ± ©¦¦§¨¥¥¥

.lecb xeriya s` ozyte
zerav` yly lr yly ly bix`y jkl xewnd z` zx`an `xnbd

:mirbpa `nhin ozyt e` xnvnúäéî àîìò éleëcmipt lk lr ± §¥¨§¨¦©
bix` ,mi`pzd ipy zrcl `axl oiae iia`l oia epiide ,zehiyd lkl

lyìLìL ìò LLzerav`,íéòâða ànhéî ,íézLôe øîöalke ¨Ÿ©¨Ÿ§¤¤¦§¦¦©¥¦§¨¦
zrcl yie ,mipin x`yn bix`a wx `ed oecipdïìðîmby cnlp oipn ± §¨¨

.`nhp dfk ohw xeriy
:`xnbd daiyn,àéðúczrxv ipica dxeza xn`p(my)iM cbAde' §©§¨§©¤¤¦

xn`p did eli` :`ziixad zx`an ,'zrxv rbp Fa didiãâa'didi ik ¦§¤¤©¨¨©¤¤
,xne` iziid 'ebe 'eaéì ïéàmirbp z`neh oic ea `diyãâa àlà ¥¦¤¨¤¤
ly bix` la` ,mlyìLìL ìò LL,cala zerav`ïépî`nhpy ¨Ÿ©¨Ÿ¦©¦

,mirbpa'ãâaäå' øîBì ãeîìzbix` mb zeaxl ,`"de e"`e ztqeza ©§©§©¤¤
.d`neh zlawl df

:`xnbd dywnàîéàåaezkd zpeeky xn`p `nye ±úBaøìbix` wx §¥¨§©
ea yiyìLìL ìò äLäLmewn lkn mly cba epi`y s`y ,migth §Ÿ¨©§Ÿ¨

,zerav` yly lr yly wx ea yi m` la` ,mixiyrl s` `ed aeyg
.`nhp epi` ,miiprl `l` aeyg epi`y

ike :`xnbd daiynàeä øîBçå ì÷ åàìlr dyly ea yiy bix`y ¨©¨¤
,mirbpa `nhp migth dylyàzLäiheg zrwty zrk ±áøòå éúL ©§¨§¦¨¥¤

,zerav` yly lr yly xeriya bix` bex`l ick da yiyànhéî¦©¥
ly bix` ,mirbpaìLìL ìò äLäL,migthàéòaéîjixv ike ± §Ÿ¨©§Ÿ¨¦©§¨

gxkda `l` .`ed xnege lw `lde ,mirbpa `nhpy epcnll weqtd
lr yly wx ea yiy bix` mby epcnll `a 'cbade' zaiza xezid

.mirbpa `nhp zerav` yly

:`xnbd dywnéëä éàdyly lr dyly ly bix`y dny ok m` ± ¦¨¦
ly bix` ,axre izyn xnege lwa micnl mirbpa `nhp migthìLL ¨Ÿ

ìL ìòLzerav`éúéì énð[epcnlp mb-]øîBçå ì÷a,axre izyn ©¨Ÿ©¦¥¥§©¨¤
bex`l ick da yiy lk ,ebx`p `l oiicry miheg ly zrwt m`y
ea yiy bix`y oky lk ,mirbpa z`nhp zerav` yly lr yly

.xzein 'cbade'n cenild ok m`e ,`nhp df xeriy
:`xnbd zvxznìL ,àlàìL ìò äLäL,migtheæçc[miie`xy±] ¤¨§Ÿ¨©§Ÿ¨©£

éúà ,íéiðòì ïéa íéøéLòì ïéamz`neh zcnlp ±øîBçå ì÷aizyn ¥©£¦¦¥©£¦¦¨¥§©¨¤
la` ,axreìLìL ìò LLwxy oeik ,zerav`ïééæçc àeä íéiðòì± ¨Ÿ©¨Ÿ©£¦¦§©§¨

la` ,md miie`x,ïééæç àì íéøéLòìmdipira miaeyg oi`y ©£¦¦Ÿ©§¨
,mripvdløîBçå ì÷a éúà àìmiheg ly zrwt oky ,axre izyn Ÿ¨¥§©¨¤

mb daeyg zerav` yly lr yly ly bix` mdn bex`l xyt`y
aeyg oi`y yly lr yly bix`l dpnn cenll oi`e ,mixiyr ipira

,okle ,miiprl wxàø÷ déáúëc àîòèweqta daxzpy zngn wx ± ©£¨§©§¥§¨
,z`f zrcl yi ,`nhp yly lr yly mby 'cbade'déáúk àì àä̈Ÿ©§¥

àø÷,weqta azkp did `l eli` j` -ïðéøîb àìepiid `l ±micnl §¨Ÿ¨§¦©
z`føîBçå ì÷amicba irbp z`nehy ,`vnp mekiql .axre izyn §©¨¤

yly zegtd lkl ea yiy ozyt e` xnvn bix`a `l` zbdep dpi`
z`neh mda zbdep oi` micba ipin x`y la` .zerav` yly lr

.llk mirbp
:`xnbd dywnàîéàå`a 'cbade' weqta xezidy ,xn`p `nye ± §¥¨

úBaøìly bix`ìLìL ìò äLäLmigthíéãâa øàLaieyrd - §©§Ÿ¨©§Ÿ¨¦§¨§¨¦
oicde .mirbp z`neh `dz ea mby ,ozyte xnv caln mipin x`yn
izyn xnege lwa cnlp ,`nhp yly lr yly mb ozyte xnvay

.dfk xeriya mi`nhpy axre
:`xnbd zvxznàø÷ øîàyexita,'íézLôe øîö ãâa'cnlne ¨©§¨¤¤¤¤¦§¦

y ['cbade'] llkd lr hxtdïéà íézLôe øîö ãâallka `ed ixd ± ¤¤¤¤¦§¦¦
,'cbade'éðéøçà éãéî,xg` oinn cba ±àì,'cbade' llka epi` ± ¦¦©£¦¦Ÿ

cenll xyt` i`e .lecb xeriy ea yiyk s` mirbpa `nhp epi`e
`l` ,micba ipin x`ya dyly lr dylyl 'cbade' zaiza xezidn
,ozyt e` xnv cbaa zerav` yly lr yly zeaxl `ay gxkda
`xnba x`azpy itk ,axre izyn xnege lwa z`f cenll oi`y oeik

.lirl
d dywn aeyzeaxl `a 'cbade' zaiza xezid zn`ay xyt` :`xnb

,mirbpa mi`nhpy micba ipin x`ya dyly lr dylyék ,àîéàå§¥¨¦
èeòîéà,'mizyte xnv' hxtd ici lr 'cbade'n micba ipin x`y ¦§

`weecìMîìL ìò LLxnva `l` `nhp epi` df xeriyy ,ehrnzp ¦¨Ÿ©¨Ÿ
,cala ozyteìL ìáàìL ìò äLànhéî äLoeik ,mipin x`ya mb £¨§Ÿ¨©§Ÿ¨¦©¥

.'cbade' zaizay xezidn daxzpy
:`xnbd daiynéáéúk éèeòéî éøzdxeza azkp minrt izy - §¥¦¥§¦¦

herindéèeòîì ãç ,íézLt [ãâáa] Bà øîö ãâa`a cg` weqt ± ¤¤¤¤§¤¤¦§¦©§©¥
micba x`y hrnlîly bix`a mirbp z`nehìMìL ìò LL ¦¨Ÿ©¨Ÿ

,zerav`éèeòîì ãçåmicba x`yîly bix`a mirbp z`nehìMäL §©§©¥¦§Ÿ¨
ìL ìòäLzaizay xezidn cenll oi`y gxkda ok m`e ,migth ©§Ÿ¨

epcnll `a xezid `l` ,micba ipin x`ya mirbp z`neh 'cbade'
axre izyn xnege lwne ,yly lr ylya mb mi`nhp ozyte xnvy
axre izy ok oi`y dn ,miiprl `l` aeyg oi`y oeik ,z`f zrcl oi`

.mixiyrl mb aeyg zerav` yly lr yly xeriya
:`ax zhiyl xfrl` oa oerny iax ly exewn z` zxxan `xnbd

øîàc àáøìeea yiy bix`a rbn z`neh zlaw oicyìLìò äL §¨¨§¨©§Ÿ¨©
ìLäLthmigíéãâa øàLa,ozyte xnv calneäééðéa àkéà`ed ± §Ÿ¨¦§¨§¨¦¦¨¥©§

,l`rnyi iax iac `pzl xfrl` oa oerny iax oia yiy lcadd
ydéì úéà øæòìà ïa ïBòîL éaøìe ,dfa d`neh zlaw yi ±àðúì §©¦¦§¤¤§¨¨¦¥§¨¨

déì úéì ìàòîLé éaø éácyi ezrc itle .dfa d`neh zlaw oi` ± §¥©¦¦§¨¥¥¥
ea yiy bix`a rbn z`neh zlaw ,xxalìLìL ìò äLäL,migth §Ÿ¨©§Ÿ¨

íéãâa øàLa,ozyte xnv caln ¦§¨§¨¦
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zay(iyily meil)

déì àðî.xfrl` oa oerny iaxl el oipn ± §¨¥
eixacl :`xnbd daiynà÷ôðdf oic cnlp ±'ãâá Bà'îxn`pd ¨§¨¥¤¤

.ieaixl zxzein 'e`' zaizy ,mivxy z`nehaàéðúcepipyy itk - §©§¨
mivxy z`neh iabl xn`p ,`ziixaa(al `i `xwie)eilr lRi xW` lke'§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨

,`ziixad zx`an .'ebe 'cba F` ur ilM lMn ,`nhi mznA mdn¥¤§Ÿ¨¦§¨¦¨§¦¥¤¤
,'ãâa',xne` iziid ,'ebe 'cbae ur ilk lkn' xn`p did eli` ,xnelk ¤¤

éì ïéàuxyn d`neh lawiyãâa àlàmicnly ,ozyt e` xnvn ¥¦¤¨¤¤
ly bix` la` ,el` mipinn ieyrd epiid 'cba'y mirbpn a` oipaa

ìLìL ìò äLäLmigthíéãâa øàLa,ozyte xnv calnïéépî §Ÿ¨©§Ÿ¨¦§¨§¨¦¦©¦
.d`neh lawiy,'ãâá Bà' øîBì ãeîìzd`a zxzeind 'e`' zaize ©§©¤¤

mipin x`yn cba mby epcnll.d`neh lawn
:`xnbd zl`eyééaàåoa oerny iax zrcy xaeqe ,`ax lr wlegd §©©¥

mpi` micba ipin x`yy ,l`rnyi iax iac `pz zrck xfrl`
,dyly lr dylya s` d`neh mey milawnéàî 'ãâá Bà' éàä©¤¤©

déì ãéáò.mivxya xn`pd 'e`' ieaix mr dyri dn ± ¨¦¥
iia`l :`xnbd daiyndéì éòaéîick xezid jxvp ±úBaøìbix` ¦¨¥¥§©

lyìLìL ìò LLzerav`,íéöøLa ànhîc ,íézLôe øîöa ¨Ÿ©¨Ÿ§¤¤¦§¦§¦©¥¦§¨¦
dyly lr dyly ea yiy bix`y `l` cenll oi` 'cba' aezkdny
yly lr yly ea yiy bix` mby epcnll 'e`' jxvpe ,`nhp migth

.`nhp zerav`
:iia` yxcy oicd z` `ax yxc oipn zx`an `xnbdàáøå,xaeqélb §¨¨©¥

íéòâð éab àðîçøe` xnvn] bix` mby ,mirbp iabl dxezd dzlib ± ©£¨¨©¥§¨¦
lirl eyxcy itk ,`nhp zerav` yly lr yly ea yiy [ozyt(:ek)

,'cbade' zaiza xezidnì ïécä àeäå,íéöøLmirbpn micnly §©¦¦§¨¦
e`' xzeine ,zerav` yly lr yly ea yiy bix` mb llek 'cba'y
mipin x`yn migth dyly lr dyly ly bix` mby epcnll ,'cba

.mivxyn `nhp
mivxyl mirbpn cenll oi`y xaeq iia` recn zx`an `xnbd

:zerav` yly lr ylya mb mi`nhp ozyte xnvyàåééa,xaq §©©¥
Cøôéîì àkéày ,mirbpn cenild z` jextl yi ±íéòâðl äî ¦¨§¦§©©¦§¨¦

mixengdïkLiheg,íäa ànhî áøòå éúLmb mixeng md okle ¤¥§¦§¥¤¦©¥¨¤
mivxya ok oi`y dn ,zerav` yly lr yly ea yiy bix` oiprl
lr dyly ea yiy bix` `weecy xyt` ,mdn `nhp axre izy oi`y
mda zeaxl 'cba e`'n cenild jxvp jkle .mdn `nhp migth dyly
cba mi`nhn eidiy cnll xzein epi`e ,ozyte xnvn yly lr yly

.mipin x`yn
:iia` ly ezprh lr `ax dpri dn zx`an `xnbdCãéàå`axe ± §¦¨

oicn mivxyn mi`nhpy ozyte xnva yly lr yly oic cneld
,xaeq ,mirbp z`nehCzòc à÷ìñ éày jzrca dler m` ±íéòâð ¦¨§¨©§¨§¨¦

éøéîçmivxyl mirbpn cenll xyt` i` okle ,mivxyn mixeng ± £¦¦
jixv jkitle ,mdn `nhp zerav` yly lr yly ea yiy bix` mby

ok m` ,mivxya xen`d 'cba e`' xezin z`f cenllàðîçø áBzëì¦§©£¨¨
mi`nhp ozyte xnvy ieaixd z` aezkl dkixv dxezd dzid ±

['cba e`'] zerav` yly lr ylyaíéöøL éab,calaíéòâð eúéìå ©¥§¨¦§¥§¨¦
eäéépéî'cbade' zaiza xezid jxvp `le ,mivxyn mirbp oic cnlpe ± ¦©§

xen`d 'cba e`'y gxkda `l` .z`f epcnll mirbpa xn`pd
bix`l cnll `a epi` mivxyaxnvn zerav` yly lr yly

lr yly oice ,micba x`yn migth dyly lr dylyl `l` ,ozyte
.mirbpn cnlp ozyte xnvn zerav` yly

:`ax ly ezprh lr iia` dpri dn zx`an `xnbdCãéàåzrcle ± §¦¨
zerav` yly lr yly ly bix` mby yecigd azkp eli` ,iia`

,mivxy z`neha wx ,`nhp ozyte xnvneúà àì íéöøMî íéòâð§¨¦¦§¨¦Ÿ¨
,micnlp eid `l ±Cøôéîì àkéàc,jextl yiy ±l äîíéöøL §¦¨§¦§©©¦§¨¦
,mirbpn mixengyïkLuxydànèîs`axeriyäLãòk,cegl ¤¥§©¥§©£¨¨

yly lr yly ly bix` mi`nhny df oiprl mb mixeng okle
`ed `nhl mxeriyy mirbp ok oi`y dn ,ozyt e` xnvn zerav`
yly lr yly wx ea yiy bix`y xnel okzi ,qixbk xeriya

mb df oic cnll dxezd dkxved okle ,mda `nhp epi` zerav`
xg` cvny iptn ,mivxyl mirbpn cenll oi` mewn lkne .mirbpa
jxvp okl ,mda mi`nhp axre izy mby ,mivxyn mixeng mirbp
`nhpy ozyte xnva yly lr yly zeaxl 'cba e`'n cenild
migth dyly lr dyly zeaxl dyxc epl oi` aeye .mivxyn

.mivxyn mi`nhpy mipin x`yn
lirl(:ek)micnly ,l`rnyi iax ly eyxcn zian `ziixa d`aed

e` xnvn ieyrd `weec `ed dxeza xn`pd mzq 'cba'y mirbpn
`ian iia` .d`neh mey lawn epi` mipin x`yn cba okle ,ozyt
lr zwleg `id ezrcle ,yxcn zia eze`a dzpypy ztqep `ziixa

:lirl z`aend `ziixadàpz éàä ,ééaà øîàz-]e`aedy df `p ¨©©©¥©¨¨
[lirl eixacéaø éác àðz Cãéàî ÷étî ,ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥©¦¥¦¨¨¨§¥©¦

ìàòîLézia eze`a epyp eixac mby xg` `pz zxaqn `iven - ¦§¨¥
,ipyd `pzd ixac z` `ian iia` .eixac lr wleg xnelk ,yxcn

,ìàòîLé éaø éác éðúcmivxy z`neh iabl xn`p(al `i `xwie)lke' §¨¥§¥©¦¦§¨¥§Ÿ
x`an ,'ebe 'cba F` ur ilM lMn ,`nhi mznA mdn eilr lRi xW £̀¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨¦¨§¦¥¤¤

,`pzd,'ãâa'iziid ,'ebe 'cbae ur ilk lkn' xn`p did eli` ,xnelk ¤¤
,xne`éì ïéàmivxyn d`neh lawiy cenllãâa àlàlyøîö ¥¦¤¨¤¤¤¤

miyakecba,íézLtllka el` mipinn cba wx mirbpay myk ¦§¦
,'cba'úBaøì ïéépîly cba s`,íéáðøà øîöå ,íélîb øîöeäöBð ¦©¦§©¤¤§©¦§¤¤©§¨¦¨

[xnv-]ïéøéMäå ,íéfò ìL,iynd xwirn ieyrd lirn ±Cìkäå± ¤¦¦§©¦¨¦§©¨¨
,iynd zleqtn ieyrd cbaïé÷éøqäåoipn ,jxd iynn ieyrd cba ± §©§¦¦

vxyn mi`nhp el` micba s`y,mi,'ãâá Bà' øîBì ãeîìzzaize ©§©¤¤
lirl `ziixaa `pzdy `vnpe .micba ipin lk zeaxl d`a 'e`'
mzq 'cba' dxeza xn`py mewn lkl mirbpn a` oipaa yxecd
,mivxyn mi`nhp el` mipin wxe ,ozyt e` xnvn cbal wx dpeekdy
micba x`y mby 'e`' zaizn daxnd ,ef `ziixaa `pzd lr wleg

.mivxyn mi`nhp
mdixac epypy mi`pzd ipy ixac z` deyne iia` lr wleg `ax

:l`rnyi iax ly eyxcn ziaaàðz Cäì déì úéì ék ,øîà àáø̈¨¨©¦¥¥§©¨¨
[oey`xd `pzl oi` eay ote`d-]ìàòîLé éaø éácd`neh zlaw §¥©¦¦§¨¥

uxyníéãâa øàLamda yia wx epiid ,ozyte xnv calnìLìò L ¦§¨§¨¦¨Ÿ©
ìLL'cba'y ,mirbpn a` oipaa micnl df oiprly ,cala zerav` ¨Ÿ

x`yn bix`a la` ,ozyte xnvn `ed m` wx d`neh lawn df lceba
ea yiy mipinìùìL ìò äLäLmigthdéì úéàxaeq df `pz mb ± §Ÿ¨©§Ÿ¨¦¥

oia zwelgn oi`y `vnpe .'e`' xezin daxzpy ,d`neh zlaw yiy
yly lr yly wx ea yiy bix` mdipy zrcly ,mi`pzd ipy
yiy bix`e ,ozyte xnvn `ed m` `l` uxyn `nhp epi` zerav`
x`yn ieyr `ed m` mb uxyn `nhp migth dyly lr dyly ea

.mipin
`ax xn` cvik :`xnbd ddnz .`ax ixac oia dxizq dywn `xnbd
dyly lr dyly ,oey`xd l`rnyi iax iac `pz ixacl mby

,uxyn `nhp mipin x`yn migthøîàc àeä àáø àäå`ax ixde ± §¨¨¨§¨©
lirl xn` envr(:ek)ly mivxy z`neh zlawyìLìL ìò äLäL §Ÿ¨©§Ÿ¨

migthíéãâa øàLa,mi`pzd zwelgna dielz ozyte xnv caln ¦§¨§¨¦
ydéì úéà øæòìà ïa ïBòîL éaøìe ,`nhp ±éaø éác àðúì §©¦¦§¤¤§¨¨¦¥§¨¨§¥©¦

déì úéì ìàòîLé.`nhp epi` ± ¦§¨¥¥¥
:`xnbd daiynàéääî àáø déa øãäxn`y dnn `ax ea xfg ± £©¥¨¨¥©¦

oa oerny iaxe l`rnyi iax iac `pzy iia`k xaeq `ed mbe ,dligz
,mdixac zpada iia` lr wlegy `l` ,cg` xac exn` xfrl`
`l` dxn`p `l d`neh lky mixaeq mi`pzd ipy iia` zhiyly
mpn` ,mi`pzd ipy ixacl ,`ax zrcle .cala ozyt e` xnvn cbaa
,mivxya la` .cala ozyt e` xnvn cba `l` `nhp oi` mirbpa
ieyr `ed m` wx `nhp ,cala zerav` yly lr yly ea yiy bix`
`nhp ,migth dyly lr dyly ea yiy bix` j` ,ozyt e` xnvn

.mipin x`yn ieyr `ed m` mb
:xg` uexizàîéà úéòaéàåxfg `l `ax ,xen` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
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המשך בעמוד ג

ezny in` cenr fk sc ± iyily wxtzekxa

Bàîãâá.`Ed `iEAix - "F`" .mivxWA aizkC:àéðúcb"likid - `id `zipzn i`C . ¥¤¤¦§¦¦§¨¦¦¨§©§¨§¦©§¦¨¦¥¦
lr dylW" `icdA ipY `PY `d ,ylW lr ylWl Dil `irAin :xn`e iiA` Dlr bilR̈¥£¨©©¥§¨©¦©§¨¥§¨Ÿ©¨Ÿ¨©¨¨¥§¤§¨§Ÿ¨©

`id `axC `yxC `N` ."oiiPn micbA x`WA dylW:íéòâða àðîçø élb.DiiAxCon §Ÿ¨¦§¨§¨¦¦©¦¤¨§¨¨§¨¨¦©¥©£¨¨¦§¨¦§©§¥¦
d"de ,"cbAde".mivxWla` oipaA opitli DiPin ,mzd iM "cbA" odA aizkC oeikC: §©¤¤§¦§¨¦§¥¨¦§¦¨¤¤¤¦¨¨¦¥¨§¦©§¦§©¨

ïäa ànhî áøòå éúL ïéà íéöøL.cbaC §¨¦¥§¦¨¥¤¦©¥¨¤§¤¤
axr `le izW `le ,EdA aizM:éà Cãéàåã"ñ. §¦§§Ÿ§¦§Ÿ¥¤§¦¨¦

dylW lr dylWl KigxM lr :Kl xn` `axe§¨¨¨©¨©¨§¥¦§Ÿ¨©§Ÿ¨
ENi`C ,`z` micbA x`WAblr 'bxnvA ' ¦§¨§¨¦¨¨§¦©§¤¤

mirbp i`C .sili mirbPn - mivxWA miYWtE¦§¦¦§¨¦¦§¨¦¨¥§¦§¨¦
mivxWA `iEAix i`d `pngx aFYkl - ixing£¦¦¦§©£¨¨©¦¨¦§¨¦

wFYWle"cbAd"C `iEAixn`N` ,mirbpA §§§¦¦¨§©¤¤¦§¨¦¤¨
`z` izixg` `Wxcl:äLãòëa.mirbpE ¦§¨¨©£¦¦¨¨§©£¨¨§¨¦

qixbM opirA:Cãéàî ÷étî.`vEn :xnFlM ¨¥©¦§¦©¥¥¦¨§©¨
`EdzxaQnogMW`C ,Dilr biltC `PY Kci` ¦§¨©¦¨©¨§¨¥£¥§©§©©

mivxW z`nEhl micbA x`W iAxnC:ìL ¦§©¥§¨§¨¦§§©§¨¦¤
íéfò.oiffFB oi`W mW lr ,dvFp ixwmzF` ¦¦§¦¨©¥¤¥§¦¨
`N`oihxFn:déì úéì ék øîà àáø.`Pzl ¤¨§¦¨¨¨©¦¥¥§©¨

mivxWA micbA x`WA `WixCbb lr 'cnliC ' §¥¨¦§¨§¨¦¦§¨¦©§¦§©
dylW lr dylW la` .WxFtnd on mEzq̈¦©§¨£¨§Ÿ¨©§Ÿ¨

EAxzi`C ,EdA Dil zi` mivxWAF`"n"cba: ¦§¨¦¦¥§§¦§©¥¤¤
àéääî àáø déa øãä.iAx iaC `PzC xn`e £©¥¨¨¥©¦©£©§©¨§¥©¦

l`rnWi"ayxee`le .cg` xaC Exn` ` ¦§¨¥§¨§¨¨¤¨§¨
EdiiexzlC `N` ,iiA`Mz`nEh micbA x`WA §©©¥¤¨¦§©§©§¦§¨§¨¦§©

bb lr '`Mi` - dylW lr dylW ,`Mil - ': ©¥¨§Ÿ¨©§Ÿ¨¦¨
àä àîéà úéòaéàå.e`l - `tiqC `zrnW §¦¨¥¥¨¨§©£¨§¥¨¨

inwF`l ,Dxn` `RR ax `N` ,Dxn` `aẍ¨£©¨¤¨©©¨£©¨§§¦
,iccdM l`rnWi iAxC i`PY ixY EdiiexY©§©§§¥©¨¥§©¦¦§¨¥©£¨¥
z`nEh WiC `WixC `PY dcFnC xninlE§¥©§¤©¨§¥¨§¥§©

micbA x`WA mivxW:b"d :øîà àtt áøc §¨¦¦§¨§¨¦§©©¨¨©
ìk óàééezàìíéàìk.`WixC `PzC lM s` ©Ÿ§©¥¦§©¦©Ÿ§©¨§¥¨

- "miYWtE xnv mzq micbA lM s`" xn`wC§¨¨©©¨§¨¦§¨¤¤¦§¦
`w d`nEhC minEzq micbA iWExtl e`l̈§¨¥§¨¦§¦§§¨¨
x`W E`OHn i`Ce d`nEh x`WaC ,iz`̈¥§¦§¨§¨©©¦©§§¨

EAxzi`C ,micbAF`"niWExtl `N` ."cba §¨¦§¦§©¥¤¤¤¨§¨¥
mi`lM cbaE" mzq mi`lkA xEn`d cbA¤¤¨¨§¦§©¦§¨¤¤¦§©¦

`RR axl ,KMld .'ebe "fphrW*i`d wiRn `l ©©§¥¦§¨§©©¨¨©¥©
`tiqC `wExiR Kde .`PY i`dC DizNin `PY©¨¦§¥§©©¨§¨¥¨§¥¨
Dil Yxn`cM xnzi` `le ,Dxn` Edi ¦̀£©¨§¨¦§©¦§¨§©§¥

oiA biltnC `axC `AiN`bb lr 'dylWl ' ©¦¨§¨¨§©§¦¥©¦§Ÿ¨
lM s`C ,`PY Kci`n `PY i`d wiRn `l :xn` `RR ax ,xnzi` ikd `N` ,dylW lr©§Ÿ¨¤¨¨¦¦§©©©¨¨©¨©¥©©¨¥¦¨©¨§©Ÿ

d ikC .mi`lM iiFY`llM s`C oeikC ,ibEltl Kixv ded `axM Dil opinwFn de §©¥¦§©¦§¦£¨§¦©¥§¨¨£¨¨¦¦§¥§¥¨§©Ÿ
EdpihFrnl lM s` KigxM lr - `z` inp mivxW z`nEhloicM ylW lr ylXn §§©§¨¦©¦¨¨©¨§¥©Ÿ§©¦§¦¨Ÿ©¨Ÿ§¦

,mirbpF`"emicbA x`W EOhn `lC aB lr s`e ,dylW lr dylW iiEAxl "cba §¨¦§¤¤§©¥§Ÿ¨©§Ÿ¨§©©©§¨§©§¨§¨¦
ol irAin `l `RR axl la` .mivxWA EAxzi` - ihErin ixzA Ehrnzp `dC ,mirbpA¦§¨¦§¨¦§©£¦§¥¦¥¦§©¦§¨¦£¨§©©¨¨¦¨¥¨

EAxz`C oeikC ,ibEltloiA ,miYWtE xnv zxFY lkl EAxzi` - mivxWl micbA x`W ¦§¥§¥¨§¦§©§¨§¨¦¦§¨¦¦§©§¨©¤¤¦§¦¥
dylWl oiA ylWl:déa éáéúk àéãäa.`l" ,miYWtE xnvWAlz'ebe "fphrW: §¨Ÿ¥¦§Ÿ¨§¤§¨§¦¦¥¤¤¦§¦Ÿ¦§©©©§¥
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à÷ôð'ek cba `ipzc cba e`n dil.`ziixa i`c "`ipzc" opiqxb `lc :qxhpewa yxit

x`y zeaxl `z` "e`"c dcen iia` `dc ,`id `kxit e`le ?iia` bilt ikid ± `id

diteb `ziixa `idd epiide .jenqa diteb iia` xn`ck ,l`rnyi iax iac `pz jci`l micba

`ail` epiid ± dil ciar i`n "e`" i`d :iia`l xn`wc `de .`ax dxviwy `l` ,onwlc

la` .l`rnyi iax iac `pz jide ,`"ayxc

zeaxl "e`" `z` l`rnyi 'x iac `pz jci`l

'yixtck yly lr ylyl 'it` micba x`y

iax iac `pz jci`c xn`c `axle .lirl

dylyl `l` micba x`y daxn `l l`rnyi

iax iac `pz i`d witn `l ± dyly lr

:`kd `irainl ivn dedc p"de .jci`n l`rnyi

i`n l`rnyi 'x iac `pz jdl "e`" i`d `axe

`ail` `l` `axe iia` ibilt `lc ?dil ciar

enke .`"ayxcyxcnl jixv ok ± iia` yxecy

`kdc l`rnyi 'x iac `pz `ail` `ax:

ãåîìúcba e` xnel.wxta onwlc :dniz

"d`vei dy` dna"):bq sc(opiyxc

`niz ike .`nh `edy lk bix`c "cba e`"n

iia`e" jixt ik n"n ,mdipy e`eaie md milewy

jixhvi`c `nil "dil ciar i`n cba e` i`d

mixtq my wgnp m` 'it`e !`edy lk bix`l

cbaa e`"n silic qexbipe "cba e`" oda aezkc

silic ± `axl `gipd ,mirbp iab aizkc "mizyt

oiprl d"de ,`pngx ilbc ici lr mirbpn mivxy

xninl `ki` i`n iia`l `l` .`edy lk bix`?

äîoda `nh axre izy oky mirbpl.la`

"dy` dna" wxta xn`ck ,`l mivxya)onwl

.cq sc:(z`e milagd z` daxn ip`y leki

s` ± bix`e ieeh wy dn ,"wy" l"z ± zegiynd

bix`e ieeh lk:éàixing mirbp c"q.i`ce `d

c"q i` :w"dc m"xd 'xtn `l` ixing mirbpc

xnva 'b lr 'b zeaxl "cba e`"c zxn`wck

ixing mirbp `dc mizyte:

ïëùdycrka `nhn.`kxitc b"r` ,`axe

ied `lc ,dil aiyg `l ± `id dxenb

mirbpa `pngx ilbc `nlra `zlin ielib `l`

oicd `ede ,mizyte xnva cba iexw 'b lr 'bc

,yecwd l"iiaxewn awri x"d dywde .mivxya

mivxya xedhc axre izy dn :[ikd] e"w `nipe

,egikei milkc :xnel yie !mirbpa `nhy oic epi` ± mivxya `nhy 'b lr 'b ,mirbpa `nh ±

oi` oky ± milkl dn :`niz ike .'b lr 'b `ia` ip` s` ,mirbpa `le mivxya `nhny

gzet dia zilc oeik ,ld` dyrp oi` inp 'b lr 'bc xaegna znd ld` oiyrp oi`e oi`nhn

,mirbpa `le mivxya `nhy ,gikei ieb cbae reav cba inp i` gikei wy :inp i` .gth

yixa migqta :i"xl dnize .qixbkn zegt ied dycrc rnyn `kdc :z"`e .k"za xn`ck

"mixac el`"):fq 'c(lra ,daxc` dnixte drixt oerh oky ixw lran xeng rxevn :xn`w

rnyn .dn`d it znizgk xn`c ,ozp iaxk dil xaq .edyna `nhn oky xeng ixw

oky ,uxyn xeng af :xn`w dipin lirl mzde .qixbkn zegt ied `l dn`d it znizgc

:jextil ,dn`d it znizgne ,qixbn zegt ied dycrk i`e .etebn eilr d`vei d`nehxninl `ki`c ,zeywdl oi` `xaqn dizrnyn `l i` ,edine !dycrka `nhn oky uxyl dn

qixbn ith dagx ied dl ccxnck ,dar `idy dycrkc:

ïééðîmilnb xnv zeaxl.oke .milnb xnv `l` mzq xnv ixwi` `l milnb ly la` ,miyak ly `ed xnv mzqc :l"ie ?ieaix jixv dne ,xnv llka ied `l i`n` milnb xnv :z"`e

"zetxh el`"a xn`ck .ieaix jixhvi` ± ieel my mdl yic li`ede ,xnv x`y):aq sc oileg:(zilgek aef` `le "aef`":äöåðåmifr ly.ly dvepl ieaix jixhvi` i`n :dniz

"dy` dna" wxta gkenck ,mifrd on `ad xacn ied wye ,`xwa `icda wy aizk `d ,mifr):cq sc onwl!(one .dvep `le xry ixwin `idde ,mifr ly xryd on ied wyc :i"x uxize

"fbd ziy`x" wxta rnyn okc :i"xe`e .dvep dil ixw oilebpxzd zvep enk dze` oihxeny my lre .wy `le ,micba miyer dvep ixwi`c wcd).flw sc oileg(epi` fbd ziy`xc xn`wc
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rbn z`neh zlaw oiprl mpn` .ziviv zevnn mixeht mipin x`yn
d`neh milawn micba ipin lky mivxya xen`d 'cba e`'n micnl

.zerav` yly lr ylya s`
l`rnyi iax iac `pz zrca `tt ax ly eyexit lr ddnz `xnbd

oiprl `lde :oey`xdáéúk àéãäa ,úéöéöaezk yxetn ±ak mixac) ¦¦§¤§¨§¦
(`iíézLôe øîö ,æðèòL Laìú àì','eiCgiáéúëeweqta Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨§¦

,eixg`lyCl äNòz íéìãb'zekinqne ,'ebe 'LzEqM zFtpM rAx` lr §¦¦©£¤¨©©§©©§§§
,eiptly weqta mixen`d mipinn micbaly ,cenll yi miaezkd
micba ipin x`y la` ,milicb dyrz mdl ,ozyt e` xnvn epiide

.mirbpn z`f cenll jixv recne ,mixeht
:`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrc lr dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨

,ziviva aiigd cbad oin lr epcnll d`a `l miaezkd zekinqy
e` xnvn zeidl mikixv mnvr zivivd ihegy epcnll d`a `l`

e ,ziviva miaiig micbad ipin lk mpn` ,ozytàáøãkyxcy itke ± ¦§¨¨
,`axéîø àáøc,miweqtd oia dxizq dywd ±áéúk(gl eh xacna) §¨¨¨¥§¦

zviv lr Epzpe ,mzxcl mdicba itpM lr zviv mdl EUre'ðkäó §¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨§¨§©¦¦©¨¨
itpk lr' xn`p xak ixdy ,zxzein 'spkd' zaize ,'zlkY lizR§¦§¥¤
`l` ,'zlkz lizt zivivd lr epzpe' aezkl ic dide ,'mdicba

n `weec `dz zivivdy cnll d`a 'spkd' zaizy gxkdaïéîdðkó ¦¨¨
,zlhen `id eilryejci`náéúk(`i ak mixac)fphrW WAlz `l' §¦Ÿ¦§©©©§¥

,'åécçé íézLôe øîö,'KN dUrY milcB' xn`p eixg`ly weqtae ¤¤¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨
'mizyte xnv'n ,micbad ipin lkay cenll yi miweqtd zekinqne
,cbad oinn ziyrp zivivd oi`y ixd ,zivivd iheg z` 'jl dyrz'

,ozyt e` xnvn `l`ãöék àäjk `l` ,mixacd eayiizi cvik ± ¨¥©
n miheg ,maeyii `edïéøèBt íézLôe øîöziviv zaegïðéîa ïéa ¤¤¦§¦§¦¥§¦¨

e ,ozyte xnv icbaa ±ïðéîa àlL ïéadf oice ,xg` oinn micbaa ± ¥¤Ÿ§¦¨
n miheg j` ,miaezkd zekinqn yxcp,ïéøèBt ïðéîa ,ïéðéî øàL§¨¦¦§¦¨§¦

j` ,mixhet mlerl spkd oinn mihegy 'spkd' xezin yxcpy itk
ïðéîa àlL,xg` oinn micba ±.ïéøèBt ïéà,`xnbd zniiqnà÷ìñ ¤Ÿ§¦¨¥§¦¨§¨

Czòcmiaezkd yexcl jzrca dler did ±,àáøãkmb zeaxle ©§¨¦§¨¨
,ziviv zaegl micba ipin x`yïì òîLî à÷iac `pz eprinyn ± ¨©§©¨

zevna xen`d 'cba'y mirbpn a` oipaa micnly ,l`rnyi iax
mixeht mipin x`yn micba la` ,ozyt e` xnvn `l` epi` ziviv
itk dyxecl xyt`y oeik ,miweqtd zekinqa ic oi`y .zivivn

.mirbpn cenill jixv okle ,`ax dyxcy
micnl l`rnyi iax iac `pz zrcly ,`vnp wgvi xa ongp ax itl
oiprl jci`ne ,miaiig mizyte xnv icba wxy ziviv oiprl mirbpn
x`y mby mivxya xen`d 'cba e`'n micnl mivxy z`neh zlaw

:`xnbd dywn .mi`nhp micba ipináøì àáøc déøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥§¨¨§©
ìàòîLé éaø éác àðúì ,éMàz` wgvi xa ongp ax yxity dn itl ©¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

,eixacäàîeè ïéðòì àðL éàî,zivivn mivxy z`neh dpey dna ± ©§¨§¦§©§¨
mivxy z`neha xen`d 'cba'y cenll yi mirbpn a` oipany s`y

,ozyt e` xnvn ieyrd cba `weec `edéaøîcdaxn ok it lr s`e ± ¦§©¥
mby df `pzíéãâa øàLzngn ,mi`nhp,'ãâá Bà' áéúëcmiyxece §¨§¨¦¦§¦¤¤

,micba x`y zeaxl 'e`' zaizénð àëä,ziviv iabl o`k mb ± ¨¨©¦
xn`py(ai ak mixac)xW` LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB'§¦¦©£¤¨©©§©©§§§£¤

,'DA dQkYàîéì`pzd [xn`i±]íéãâa øàL úBaøìe` xnvl sqepa §©¤¨¥¨§©§¨§¨¦
,ziviv aeigl ozytîzeaizd'da äqëz øLà'.dyxcl zexzeind ¥£¤§©¤¨

:`xnbd zvxznàeää'da dqkz xy`' xezid -úeñk ééeúàì ©§¨¥§
àúàc àeä àîeñ.ecbaa ziviv lihdl aiig xeiry zeaxl `a - ¨©£¨

.ziviv aeigl micba x`y zeaxl xzein epi` ok m`e,àéðúcxn`p §©§¨
ziviv zevna(hl eh xacna)úeñëì èøt ,'Búà íúéàøe'zcgeind §¦¤Ÿ§¨¦§

l,äìéìzxxan .zi`xp zivivd oi` dlila ixdy ,zivivn dxehty ©§¨
,`ziixadøîBà äzà'eze` mzi`xe'n yexcl,äìéì úeñëì èøt ©¨¥§¨¦§©§¨

Bðéà Bàhrnl `a epi`y okzi ixd -,àîeñ úeñëì èøt àlà ¥¤¨§¨¦§¨
,`ziixad daiyn .zivivd z` ze`xl leki epi`yàeäLk§¤

[aezkdyk-]øîBà(ai ak mixac)'da äqëz øLà'daxn df xeziy ¥£¤§©¤¨
,sqep cbaøeîà àîeñ úeñk éøä,aeiglíéi÷î éðà äî àäxen`d £¥§¨¨¨¨£¦§©¥

,'Búà íúéàøe'cnll `a `edy gxkda,äìéì úeñëì èøt`idy §¦¤Ÿ§¨¦§©§¨
,`ziixad zl`ey .zivivn dxehtúBaøì úéàø äîedqkz xy`'n ¨¨¦¨§©

'daàîeñ [úeñk],aeiglàéöBäìeziviv aeignäìéì úeñk §¨§¦§©§¨
dqkz xy`'n ,jtidl yexcl xyt` `lde ,'eze` mzi`xe' xn`pdn
.`neq zeqk hrnp 'eze` mzi`xe'ne ,dlil zeqk aeig daxp 'da

,`ziixad daiynéðà äaøî'da dqkz xy`'n,àîeñ úeñkoi`y ©§¤£¦§¨
'eze` mzi`xe' xen`d z` jka xwer ip`LixddðLizivivd ¤¤§¨

íéøçà ìöà äéiàøaipy miniiwzne ,`neqd ziviv z` mi`exd ¦§¦¨¥¤£¥¦
,miweqtdäìéì úeñk éðà àéöBîe,'eze` mzi`xe'nLokdðéà ¦£¦§©§¨¤¥¨

äéiàøas`,íéøçà ìöàm`e ,dlila mi`ex mpi` mlerd lk ixdy ¦§¦¨¥¤£¥¦
.xwrp 'eze` mzi`xe' weqtd `vnp ,'da dqkz xy`'n ef zeqk daxp
,`neq zeqk zeaxl `a 'da dqkz xy`'y oipn :`xnbd zl`ey

àîéàå`ay xn`p `nye ±øàL úBaøìipiníéãâaxnv caln §¥¨§©§¨§¨¦
.zivivn xeht `neq la` ,ziviv aeigl ozyte

:`xnbd daiyn,àøazñîxy`' xezid xn`p eay weqtdy oeik ¦§©§¨
'da dqkzéà÷wqer ±acbaíézLôe øîöyi oky ,lirl x`eank] ¨¥§¤¤¦§¦

,[miaezkd zekinqn cenlläaøîn ztqep zeqk xezidøîö §©¤¤¤
,íézLôeike ,el` mipinn dieyrd `neq zeqk epiideéà÷wqeryk ± ¦§¦¨¥

weqtdäaøî ,íézLôe øîöaxezid,íéãâa øàLi`ce ,dinza §¤¤¦§¦§©¤§¨§¨¦
.ok xazqn oi`y

lirl epipy(.ek)meyn ozyta jkql lqet xfrl` oa oerny iaxy
:ok xaeqd sqep `pz `ian iia` .mirbp z`neh lawny,ééaà øîà̈©©©¥

,ãçà øác eøîà ñeëîeñå øæòìà ïa ïBòîL éaøenikqd ,xnelk ©¦¦§¤¤§¨¨§§¨§¨¨¤¨
epi`y s` jekiql leqt mirbp z`neh lawnd xacy ,cg` xacl

.[`nhp epi` ,uxy e` zn ea rbp m` oebk] ze`neh x`y lawnéaø©¦
ïøîàc àä ,øæòìà ïa ïBòîL,`ziixaa lirl enya epxn`y dn ± ¦§¤¤§¨¨¨©£¨¨

mb jekiql lqty ixd ,'ozyt cba' xn` `le ,'ozyt'a oikkqn oi`y
`ly ozyt iheg oke ,mihegl deehp `le utepy ozyt ly zeceb`
oke .ze`neh x`y `le ,mirbp z`neh wx zkiiy mdae ,cbal ebx`p

xaeqàéðúc ,ñeëîeñ,`ziixaadëkéñ ,øîBà ñeëîeñjkiq ± §§©§¨§¥¦§¨
dkeqdaozytéeåè,mihegl.íéòâða äànènL éðtî ,äìeñt §¨§¨¦§¥¤¦©§¨¦§¨¦

:`xnbd zx`anïàîk`nhp ieeh ozyty qekneq xn` in zrck ± §©
,izyd iheg s`e ,oeail mcew mb mirbpaàpz éàä ékiax] df `pzk ± ¦©©¨

.ok xn` ,[xi`nïðúc(g"n `"it mirbp)iheg ly zrwt ,,áøòå éúL ¦§©§¦§¥¤
,ozyt e` xnvnãiî íéòâða ànhî,diehd xg`.øéàî éaø éøác ¦©¥¦§¨¦¦¨¦§¥©¦¥¦

éúMä ,øîBà äãeäé éaøå`nhinäìMiMîeze` e`iveiyn ± §©¦§¨¥©§¦¦¤¦¨¤
,epall ick da eze` milyany dxeidnáøòäå`nhinïéðeàäå .ãiî §¨¥¤¦¨§¨¦

zeceb`e ±ïzLt ìLmi`nhin ,dehp `ly utepneðaìúiLîici lr ¤¦§¨¦¤¦§©§
cin `nhin izyd mby xi`n iaxk xaeq qekneqe .xepza mnenig

.jekiql elqt okle ,diehd xg`

äðùî
nd,zaya dwlcdl zeleqtd zelizt hxtl dkiynn epiptly dpy

:mild` z`neh iabl dnec llk d`ian ok ab`e,õòä ïî àöBiä ìk̈©¥¦¨¥
,qeapwn ieyrd cbae qeapw oebkBa ïé÷éìãî ïéàepnn miyer oi` ± ¥©§¦¦

zelizta dti dler dpi`e zkqkqn y`dy iptn ,zay xpl dlizt
,el`ïzLt àlàxpl dliztl xyk ,ur `edy s`y ,ozytn ueg ± ¤¨¦§¨

.zay
sqep oic `xnbd d`ian ,zay xpl dlizt oiprl xen`d llkd ab`
on envr ld`d mb `nhp zn ea `vnpy ld` .df llk xn`p eay

zn z`nehn dxdhd oipra dxeza xn`py itk ,znd(gi hi xacna),
mby ixd ,'mW Eid xW` zFWtPd lre milMd lM lre ld`d lr dGde'§¦¨©¨Ÿ¤§©¨©¥¦§©©§¨£¤¨¨
dxn`p mild` el`a zx`an dpynd .d`fd oerh envr ld`d
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zay(iyily meil)

`l` `a epi`ééeúàì[lr cnll ,xnelk ,`iadl-],úéöéöxn`py §¨¥¦¦
(gl eh xacna)wxy mirbpn micnle ,'mdicba itpM lr zviv mdl EUre'§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤

micba la` ,ziviva miaiige 'cba' llka md ozyt e` xnvn micba
rbn z`neh zlaw oiprl mpn` .ziviv zevnn mixeht mipin x`yn
d`neh milawn micba ipin lky mivxya xen`d 'cba e`'n micnl

.zerav` yly lr ylya s`
l`rnyi iax iac `pz zrca `tt ax ly eyexit lr ddnz `xnbd

oiprl `lde :oey`xdáéúk àéãäa ,úéöéöaezk yxetn ±ak mixac) ¦¦§¤§¨§¦
(`iíézLôe øîö ,æðèòL Laìú àì','eiCgiáéúëeweqta Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨§¦

,eixg`lyCl äNòz íéìãb'zekinqne ,'ebe 'LzEqM zFtpM rAx` lr §¦¦©£¤¨©©§©©§§§
,eiptly weqta mixen`d mipinn micbaly ,cenll yi miaezkd
micba ipin x`y la` ,milicb dyrz mdl ,ozyt e` xnvn epiide

.mirbpn z`f cenll jixv recne ,mixeht
:`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrc lr dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨

,ziviva aiigd cbad oin lr epcnll d`a `l miaezkd zekinqy
e` xnvn zeidl mikixv mnvr zivivd ihegy epcnll d`a `l`

e ,ziviva miaiig micbad ipin lk mpn` ,ozytàáøãkyxcy itke ± ¦§¨¨
,`axéîø àáøc,miweqtd oia dxizq dywd ±áéúk(gl eh xacna) §¨¨¨¥§¦

zviv lr Epzpe ,mzxcl mdicba itpM lr zviv mdl EUre'ðkäó §¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨§¨§©¦¦©¨¨
itpk lr' xn`p xak ixdy ,zxzein 'spkd' zaize ,'zlkY lizR§¦§¥¤
`l` ,'zlkz lizt zivivd lr epzpe' aezkl ic dide ,'mdicba

n `weec `dz zivivdy cnll d`a 'spkd' zaizy gxkdaïéîdðkó ¦¨¨
,zlhen `id eilryejci`náéúk(`i ak mixac)fphrW WAlz `l' §¦Ÿ¦§©©©§¥

,'åécçé íézLôe øîö,'KN dUrY milcB' xn`p eixg`ly weqtae ¤¤¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨
'mizyte xnv'n ,micbad ipin lkay cenll yi miweqtd zekinqne
,cbad oinn ziyrp zivivd oi`y ixd ,zivivd iheg z` 'jl dyrz'

,ozyt e` xnvn `l`ãöék àäjk `l` ,mixacd eayiizi cvik ± ¨¥©
n miheg ,maeyii `edïéøèBt íézLôe øîöziviv zaegïðéîa ïéa ¤¤¦§¦§¦¥§¦¨

e ,ozyte xnv icbaa ±ïðéîa àlL ïéadf oice ,xg` oinn micbaa ± ¥¤Ÿ§¦¨
n miheg j` ,miaezkd zekinqn yxcp,ïéøèBt ïðéîa ,ïéðéî øàL§¨¦¦§¦¨§¦

j` ,mixhet mlerl spkd oinn mihegy 'spkd' xezin yxcpy itk
ïðéîa àlL,xg` oinn micba ±.ïéøèBt ïéà,`xnbd zniiqnà÷ìñ ¤Ÿ§¦¨¥§¦¨§¨

Czòcmiaezkd yexcl jzrca dler did ±,àáøãkmb zeaxle ©§¨¦§¨¨
,ziviv zaegl micba ipin x`yïì òîLî à÷iac `pz eprinyn ± ¨©§©¨

zevna xen`d 'cba'y mirbpn a` oipaa micnly ,l`rnyi iax
mixeht mipin x`yn micba la` ,ozyt e` xnvn `l` epi` ziviv
itk dyxecl xyt`y oeik ,miweqtd zekinqa ic oi`y .zivivn

.mirbpn cenill jixv okle ,`ax dyxcy
micnl l`rnyi iax iac `pz zrcly ,`vnp wgvi xa ongp ax itl
oiprl jci`ne ,miaiig mizyte xnv icba wxy ziviv oiprl mirbpn
x`y mby mivxya xen`d 'cba e`'n micnl mivxy z`neh zlaw

:`xnbd dywn .mi`nhp micba ipináøì àáøc déøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥§¨¨§©
ìàòîLé éaø éác àðúì ,éMàz` wgvi xa ongp ax yxity dn itl ©¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

,eixacäàîeè ïéðòì àðL éàî,zivivn mivxy z`neh dpey dna ± ©§¨§¦§©§¨
mivxy z`neha xen`d 'cba'y cenll yi mirbpn a` oipany s`y

,ozyt e` xnvn ieyrd cba `weec `edéaøîcdaxn ok it lr s`e ± ¦§©¥
mby df `pzíéãâa øàLzngn ,mi`nhp,'ãâá Bà' áéúëcmiyxece §¨§¨¦¦§¦¤¤

,micba x`y zeaxl 'e`' zaizénð àëä,ziviv iabl o`k mb ± ¨¨©¦
xn`py(ai ak mixac)xW` LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB'§¦¦©£¤¨©©§©©§§§£¤

,'DA dQkYàîéì`pzd [xn`i±]íéãâa øàL úBaøìe` xnvl sqepa §©¤¨¥¨§©§¨§¨¦
,ziviv aeigl ozytîzeaizd'da äqëz øLà'.dyxcl zexzeind ¥£¤§©¤¨

:`xnbd zvxznàeää'da dqkz xy`' xezid -úeñk ééeúàì ©§¨¥§
àúàc àeä àîeñ.ecbaa ziviv lihdl aiig xeiry zeaxl `a - ¨©£¨

.ziviv aeigl micba x`y zeaxl xzein epi` ok m`e,àéðúcxn`p §©§¨
ziviv zevna(hl eh xacna)úeñëì èøt ,'Búà íúéàøe'zcgeind §¦¤Ÿ§¨¦§

l,äìéìzxxan .zi`xp zivivd oi` dlila ixdy ,zivivn dxehty ©§¨
,`ziixadøîBà äzà'eze` mzi`xe'n yexcl,äìéì úeñëì èøt ©¨¥§¨¦§©§¨

Bðéà Bàhrnl `a epi`y okzi ixd -,àîeñ úeñëì èøt àlà ¥¤¨§¨¦§¨
,`ziixad daiyn .zivivd z` ze`xl leki epi`yàeäLk§¤

[aezkdyk-]øîBà(ai ak mixac)'da äqëz øLà'daxn df xeziy ¥£¤§©¤¨
,sqep cbaøeîà àîeñ úeñk éøä,aeiglíéi÷î éðà äî àäxen`d £¥§¨¨¨¨£¦§©¥

,'Búà íúéàøe'cnll `a `edy gxkda,äìéì úeñëì èøt`idy §¦¤Ÿ§¨¦§©§¨
,`ziixad zl`ey .zivivn dxehtúBaøì úéàø äîedqkz xy`'n ¨¨¦¨§©

'daàîeñ [úeñk],aeiglàéöBäìeziviv aeignäìéì úeñk §¨§¦§©§¨
dqkz xy`'n ,jtidl yexcl xyt` `lde ,'eze` mzi`xe' xn`pdn
.`neq zeqk hrnp 'eze` mzi`xe'ne ,dlil zeqk aeig daxp 'da

,`ziixad daiynéðà äaøî'da dqkz xy`'n,àîeñ úeñkoi`y ©§¤£¦§¨
'eze` mzi`xe' xen`d z` jka xwer ip`LixddðLizivivd ¤¤§¨

íéøçà ìöà äéiàøaipy miniiwzne ,`neqd ziviv z` mi`exd ¦§¦¨¥¤£¥¦
,miweqtdäìéì úeñk éðà àéöBîe,'eze` mzi`xe'nLokdðéà ¦£¦§©§¨¤¥¨

äéiàøas`,íéøçà ìöàm`e ,dlila mi`ex mpi` mlerd lk ixdy ¦§¦¨¥¤£¥¦
.xwrp 'eze` mzi`xe' weqtd `vnp ,'da dqkz xy`'n ef zeqk daxp
,`neq zeqk zeaxl `a 'da dqkz xy`'y oipn :`xnbd zl`ey

àîéàå`ay xn`p `nye ±øàL úBaøìipiníéãâaxnv caln §¥¨§©§¨§¨¦
.zivivn xeht `neq la` ,ziviv aeigl ozyte

:`xnbd daiyn,àøazñîxy`' xezid xn`p eay weqtdy oeik ¦§©§¨
'da dqkzéà÷wqer ±acbaíézLôe øîöyi oky ,lirl x`eank] ¨¥§¤¤¦§¦

,[miaezkd zekinqn cenlläaøîn ztqep zeqk xezidøîö §©¤¤¤
,íézLôeike ,el` mipinn dieyrd `neq zeqk epiideéà÷wqeryk ± ¦§¦¨¥

weqtdäaøî ,íézLôe øîöaxezid,íéãâa øàLi`ce ,dinza §¤¤¦§¦§©¤§¨§¨¦
.ok xazqn oi`y

lirl epipy(.ek)meyn ozyta jkql lqet xfrl` oa oerny iaxy
:ok xaeqd sqep `pz `ian iia` .mirbp z`neh lawny,ééaà øîà̈©©©¥

,ãçà øác eøîà ñeëîeñå øæòìà ïa ïBòîL éaøenikqd ,xnelk ©¦¦§¤¤§¨¨§§¨§¨¨¤¨
epi`y s` jekiql leqt mirbp z`neh lawnd xacy ,cg` xacl

.[`nhp epi` ,uxy e` zn ea rbp m` oebk] ze`neh x`y lawnéaø©¦
ïøîàc àä ,øæòìà ïa ïBòîL,`ziixaa lirl enya epxn`y dn ± ¦§¤¤§¨¨¨©£¨¨

mb jekiql lqty ixd ,'ozyt cba' xn` `le ,'ozyt'a oikkqn oi`y
`ly ozyt iheg oke ,mihegl deehp `le utepy ozyt ly zeceb`
oke .ze`neh x`y `le ,mirbp z`neh wx zkiiy mdae ,cbal ebx`p

xaeqàéðúc ,ñeëîeñ,`ziixaadëkéñ ,øîBà ñeëîeñjkiq ± §§©§¨§¥¦§¨
dkeqdaozytéeåè,mihegl.íéòâða äànènL éðtî ,äìeñt §¨§¨¦§¥¤¦©§¨¦§¨¦

:`xnbd zx`anïàîk`nhp ieeh ozyty qekneq xn` in zrck ± §©
,izyd iheg s`e ,oeail mcew mb mirbpaàpz éàä ékiax] df `pzk ± ¦©©¨

.ok xn` ,[xi`nïðúc(g"n `"it mirbp)iheg ly zrwt ,,áøòå éúL ¦§©§¦§¥¤
,ozyt e` xnvnãiî íéòâða ànhî,diehd xg`.øéàî éaø éøác ¦©¥¦§¨¦¦¨¦§¥©¦¥¦

éúMä ,øîBà äãeäé éaøå`nhinäìMiMîeze` e`iveiyn ± §©¦§¨¥©§¦¦¤¦¨¤
,epall ick da eze` milyany dxeidnáøòäå`nhinïéðeàäå .ãiî §¨¥¤¦¨§¨¦

zeceb`e ±ïzLt ìLmi`nhin ,dehp `ly utepneðaìúiLîici lr ¤¦§¨¦¤¦§©§
cin `nhin izyd mby xi`n iaxk xaeq qekneqe .xepza mnenig

.jekiql elqt okle ,diehd xg`

äðùî
nd,zaya dwlcdl zeleqtd zelizt hxtl dkiynn epiptly dpy

:mild` z`neh iabl dnec llk d`ian ok ab`e,õòä ïî àöBiä ìk̈©¥¦¨¥
,qeapwn ieyrd cbae qeapw oebkBa ïé÷éìãî ïéàepnn miyer oi` ± ¥©§¦¦

zelizta dti dler dpi`e zkqkqn y`dy iptn ,zay xpl dlizt
,el`ïzLt àlàxpl dliztl xyk ,ur `edy s`y ,ozytn ueg ± ¤¨¦§¨

.zay
sqep oic `xnbd d`ian ,zay xpl dlizt oiprl xen`d llkd ab`
on envr ld`d mb `nhp zn ea `vnpy ld` .df llk xn`p eay

zn z`nehn dxdhd oipra dxeza xn`py itk ,znd(gi hi xacna),
mby ixd ,'mW Eid xW` zFWtPd lre milMd lM lre ld`d lr dGde'§¦¨©¨Ÿ¤§©¨©¥¦§©©§¨£¤¨¨
dxn`p mild` el`a zx`an dpynd .d`fd oerh envr ld`d
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zay(iriax meil)

àëä áéúk ,ïkLnîld` z`neha o`k xn`p ±(ci hi xacna)úàæ' ¦¦§¨§¦¨¨Ÿ
áéúëe ,'ìäàa úeîé ék íãà äøBzäíúäznwda my xn`pe ± ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤§¦¨¨

epiax dyn ici lr okynd(hi n zeny),'ïkLnä ìò ìäàä úà Nøôiå'©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©©¦§¨
,dey dxifbdn micnle ,okynd iabl 'ld`' oeyl ep`vn ok m`eäî©

ïläl`weec ,okynay myk ±ìäà éeø÷ ïzLt ìLmixac x`y `le §©¨¤¦§¨¨Ÿ¤
urd on mi`veid mixac x`y okyna did `ly ,urd on mi`veid

xn`py enk ,ozyt caln(` ek my)zrixi xUr dUrY oMWOd z`e'§¤©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ
,'ebe 'xfWn WWïàk óàld` wx ,mild` z`nehaéeø÷ ïzLt ìL ¥¨§¨©¨¤¦§¨¨

,ìäà.urd on mi`veid mixac x`yn ieyrd ld` `le Ÿ¤
:`xnbd zl`eyéàz`neh `nhpd 'ld`'d edn okynn micnl m` ± ¦

mb cnlp ,mild`ïläì äîmdn eyry ozytd iheg okynay myk ± ©§©¨
eid zerixid z`äML ìeôk ïèeçå ïéøeæLieyr did heg lk - §¦§¨¨¦¨

,eicgi milzetne mixefyd miheg dyynïàk óà,mild` z`neha ± ©¨
ozyt ihegn ieyry ld` wx,äML ìeôk ïèeçå ïéøeæLlawi §¦§¨¨¦¨

.mild` z`neh
:`xnbd daiynøîBì ãeîìzzn z`neh zyxta(hi xacna)'ìäà' ©§©Ÿ¤

'ìäà'e ,minrt dnkäaéø,mixefy eiheg oi`y ld` mby aezkd jka Ÿ¤¦¨
.mild` z`neha `nhp ,dyy letk heg lk oi`e

:`xnbd zl`eyéà[m`-]äaéø 'ìäà' 'ìäà'ok m` ,mild` x`y ¦Ÿ¤Ÿ¤¦¨
énð éléî ìk eléôàmiieyrd mild` s`e ,xac lk mb daxp - £¦¨¦¥©¦

:`xnbd zvxzn .okyna eid `ly mipinnïk íà,lkd daxp m` ± ¦¥
äåL äøéæbokynn 'ld`' 'ld`'déì éðäà éàî`lde ,dlired dn ± §¥¨¨¨©©£¥¥

oin wxy zcnln dey dxifbdy gxkda `l` .melk zhrnn dpi`
mewn lkny epcnln ieaixde ,mild` z`neh `nhp okyna didy

.okyna didy itk ynn ieyr zeidl jixv ld`d oi`
:`xnbd dywnàîéàå,xn`p `nye ±ïläl äî,okynay myk ± §¥¨©§©¨

íéLø÷okynde ,miyxwn eid okynd zeptc ixdy ,ld` e`xwp §¨¦
,ld` `xwpïàk óàn ld` mb ,mild` z`neha ±íéLø÷aygi ©¨§¨¦

ueg] urdn `veid xacn ieyrd ld` lky epipy recne ,ld`l
.`nhp epi` [ozytn

:`xnbd daiynàø÷ øîà(eh ek zeny),úéNòå'd z`,'ïkLnì íéLø÷ ¨©§¨§¨¦¨¤©§¨¦©¦§¨
y ,rnyn 'okynl miyxw' weqtd oeylne,ïkLî éeø÷ ïkLîoebk ¦§¨¨¦§¨

mda xn`py xfyn yy zerixi xyr(` ek my),'okyn'íéLø÷ ïéàå§¥§¨¦
.ïkLî ïééeø÷epivny oeik ,ld` `xwpd `ed okyn `xwpd wxe §¦¦§¨

xn`py ,'ld`' `xwp okyny weqta(a n my).'crFn ld` oMWn z`'¤¦§©Ÿ¤¥
:`xnbd dywnäzòî àlàwiicl yi 'okynl miyxw' oeyldny ¤¨¥©¨

ok m` ,okynl miynyn wxe ,'okyn' mi`xwp mnvr miyxwd oi`y
xn`py dn(ci ek my)ìäàì äñëî úéNòå'minC`n mli` zxr §¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ¥¦§¨¨¦

,'dlrnln miWgY zxr dqknEénð éëäzernyny wiicp jkn mb - ¦§¥ŸŸ§¨¦¦§¨§¨¨¦©¦
y `id 'ld`l'äñëîzexerdéøwéà àì`xwp epi` ±,ìäàepi`y ¦§¤Ÿ¦§¥Ÿ¤

z`neh `nhp epi` zexern ld` df itle ,'ld`l' dqkn `l`
yw ,`ed ok ok`y xn`z m`e .mild`,déòác àä àlàdn ± ¤¨¨§¨¥

wtzqdyúnä ìäàa ànhiL eäî äàîè äîäa øBò ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨§¥¨§¥¨©¤¦©¥§Ÿ¤©¥
,[mild` z`neh]àzLäm` ,denzl yi dzrn -äøBäè äîäa øBò ©§¨§¥¨§¨

[minc`n mili` zexer oebk] okyna didyànhî àìz`neha Ÿ¦©¥
n ld` ,ld`l dqkn wx `l` 'ld`' `xwp epi` ixdy ,mild`øBò

àéòaéî ,äàîè äîäawtzqd recne ,`nhp epi`y xnel jxvp ike ± §¥¨§¥¨¦©§¨
.xfrl` iax dfa
:`xnbd zvxzníúä éðàL,zexerd dqkn iabl ,my xacd dpey ± ¨¦¨¨

,envra 'ld`' aygp `ed c"nl ze`d ztqeza 'ld`l' xn`py s`y
oeikàø÷ déøcäà øãäc,ld` llkl aezkd exifgdy ±áéúëc± ©£©©§§¥§¨¦§¦

xacna zerqnd onfa miield zcear iabl dxeza azkpy(dk c xacna)

äñëîe ,eäñëî ,ãòBî ìäà úàå ,ïkLnä úòéøé úà eàNðå'§¨§¤§¦Ÿ©¦§¨§¤Ÿ¤¥¦§¥¦§¥
,'åéìò øLà Lçzädidy oezgzd dqknd epiid 'oMWOd zrixi'e ©©©£¤¨¨§¦Ÿ©¦§¨

lr eidy mifird zerixi epiid 'crFn ld`' ,xnve ozyt zerixinŸ¤¥
mili`d zexer epiid 'WgYd dqknE Edqkn'e ,okynd zerixi¦§¥¦§¥©©©
lk z` eicgi xikfdy df weqte .mifird zerixi lrn eidy miygzde

,miqkndLéwîdqknïBéìò,zexern ieyrdïBzçzìieyrd ©¦¤§©©§
,epcnll ,mifir zerixin,ìäà éeø÷ ïBzçz äîo`k e`xw ixdy ©©§¨Ÿ¤

,'cren ld`' aezkd.ìäà éeø÷ ïBéìò óàxern ieyrd ld` mb okle ©¤§¨Ÿ¤
.mild` z`neh `nhp

`xnbd .d`nh dnda xer oiprl xfrl` iax ly ewitq xkfed lirl
:wtqd iccv z` zx`anàôebxfrl` iax ixac mvrl aeyp ± ¨

,mx`apeúàîeè ànhiL eäî ,äàîè äîäa øBò ,øæòìà éaø éòä¥©¦¤§¨¨§¥¨§¥¨©¤¦©¥§©
.ïéìäà:`xnbd zxxandéì àéòaéî÷ éàîiax ly ewitq did dn ± Ÿ¨¦©¨¦©§¨¥

wxy okynn dey dxifb micnly x`ia envr `ed `lde ,xfrl`
dqkne ,mild` z`neh oiprl ld`k miaygp my eidy mipind
el` zexer wx ok m`e ,dxedh dnda xern did my didy zexerd

:`xnbd daiyn .ld` z`neha mi`nhp,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨
,äLî éîéa äéäL 'Lçz',okynl oeilrd dqknd dyrp epnny ©©¤¨¨¦¥Ÿ¤

déì àéòaéî÷oin m`d ,xfrl` iax wtzqd ea -,äéä àîè`vnpe ¨¦©§¨¥¨¥¨¨
dnda xer mby jkn cenll yie ,d`nh dnda xer did okynay

,mild` z`neh iabl 'ld`'l aygp d`nhBàoin `ny,äéä øBäè̈¨¨
z`neh oiprl s` jkle ,d`nh dnda xer okyna ep`vn `l ok m`e

.ld` llka epi` mild`
:wtqd z` zhyet `xnbddéì éòaéz éàî ,óñBé áø øîàrecn ± ¨©©¥©¦¨¥¥

`lde ,dfa xfrl` iax wtzqdàðéðz,`ziixa epipy ±eøLëeä àì §¦¨Ÿ§§
.ãáìa äøBäè äîäa øBò àlà ,íéîL úëàìîìi`cea oky oeike ¦§¤¤¨©¦¤¨§¥¨§¨¦§¨

oin [miny zk`ln `edy] okynl dqknd dyrp exerny ygzd
z`neh oiprl 'ld`' aygp epi` d`nh dnda xer df itle .did xedh

.mild`
:`xnbd dywn,àaà éaø áéúî,xedh oin ygzdy zxn` cvik ¥¦©¦©¨

okynd zk`lna xn`p `ld(ci ek zeny)zxr ld`l dqkn ziUre'§¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ
mi`pz ewlgpe ,'dlrnln miWgY zxr dqknE ,minC`n mli ¥̀¦§¨¨¦¦§¥ŸŸ§¨¦¦§¨§¨

,df weqt yexita `ziixaaúBàñëî éðL ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥¦§¨
[miqkn-]úBøBò ìL ãçàå ,íéîcàî íéìéà úBøBò ìL ãçà ,eéä̈¤¨¤¥¦§¨¨¦§¤¨¤

,äéä ãçà äñëî ,øîBà äéîçð éaø .íéLçzieyr did eivg §¨¦©¦§¤§¨¥¦§¤¤¨¨¨
,dingp iax jiynn .miygz zexern eivge ,minc`n mili` zexern

äîBãåygzd didïìéà àìz ïéîk[lezgl dnecd] d`nh dig oin ± §¤§¦§¨¦¨
,eziiyew z` `a` iax miiqn .miax mirava zxnepneàäåixde ± §¨

ïìéà àìzoin,àeä àîè,el dnec ygzdy dingp ax ixacle §¨¦¨¨¥
.`nh oin did ygzd mb dxe`kl

:`xnbd zvxznøîà÷ éëäygzd ,dingp iax xn` jk ±àìz ïéîk ¨¦¨¨©§¦§¨
,àeä ïìéàjkaBa LiL[exera-]äaøä ïéðååb,edenkåmle`àì ¦¨¤¤§¨¦©§¥§Ÿ
ïìéà àìz,`ed ynníúä eléàcoin ,oli` `lz eli`y ±àîè,`ed §¨¦¨§¦¨¨¨¥

àëäåoin ygzde ±øBäè.did §¨¨¨
:uexizl zriiqn `xnbdéëä éà ,óñBé áø øîà,`ed ok m` ± ¨©©¥¦¨¦

reav exery jka oli` `lzl dnec ygzdy dingp iax zpeeky
,mipeeb dnkaïðéîbøúîc eðééä'ygz' minbxzn ep`y dn edf ± ©§¦§©§§¦©

,dxeza xen`d,'àðBbññ'oeyln `edeLygzdäaøä ïéðååâa NO± ¨§¨¤¨¦§¨¦©§¥
.exer irav ieaix zngn eiteia gny

epi` d`nh dnda xer df itle ,did xedh oin ygzdy hyt sqei ax
:zwleg drc d`ian `xnbd .mild` z`neh `nhpøBò ,øîà àáø̈¨¨©

äàîè äîäa,ld`l e`yryúnä ìäàa ànhîclawny-] §¥¨§¥¨§¦©¥§Ÿ¤©¥
heytl yi ,[mild` z`nehàëäî,o`kn ±àéðúcxn`p ,`ziixaa ¥¨¨§©§¨

mirbpa mi`nhpy mipind oia micba irbp zyxta(gn bi `xwie)F`'
e`' xnel aezkd leki dide ,'xFra'øBòazke ,z"ia `la,'øBòá Bà' §§

äaéøaezkdäàîè äîäa øBò,mirbpa `nhpyåcba daix ok ¦¨§¥¨§¥¨§
ïäk ãéa ä÷lLm` ewcal odkd ly ecil ribdyk rbp ea clepy ± ¤¨¨§©Ÿ¥

.odkd e`nhn ,rbp ea did `l okl mcewy it lr s`y ,rbp ea yi
:`ziixad dkiynnïlekî õö÷xnv] weqta exkfedy mipind lkn ± ¨©¦¨

oxaige ,[xere ozyte,ïäî úçà äNòå,cg` cba mdn dyr ,xnelk §¨¨©©¥¤
ïépî,mirbpa `nhpyøîBì ãeîìzweqtd jyndaúëàìî ìëa Bà' ¦©¦©§©§¨§¤¤

.'øBò
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קלה

המשך בעמוד קסה

ezny in` cenr gk sc ± iyily wxtzekxa

ïkLnî.WW zFrixi xUr" aizkcM ,oYWR `N` urd on `vFi mEW DiA ded `lC ¦¦§¨§¨£¨¥¥¦¨¥¤¨¦§¨§¦§¦¤¤§¦¥
"xfWn:ïéøeæL."xfWn" aizkC ,f"rlA y"xehc:ïèeçåäML ìeôk.`A" 'tA opixn`cM ¨§¨§¦§©©¦§¦¨§¨§¨¨¦¨¦§¨§¦©§¤¨

xcqC "Fl`nFi)sC`r::(oeiM ,`iWw i`e .dXW lEtM ohEg - WW odA xn`PW mixaC §¥¤¨©§¨¦¤¤¡©¨¤¥¨¨¦¨§¦©§¨¥¨
zgYW mc`e milM ,oMWOn siliColpn - oMWnl EnC `lC mild` x`W lke ziAd bB §¨¥¦¦§¨¥¦§¨¨¤©©©©©¦§¨§¨Ÿ¨¦§Ÿ¨§¦§¨§¨¨

?EOHnCx`W zFUrl oiPn :`ipY ixtQA §¦©©¦§¦©§¨¦©¦©£§¨
lTd rxFvO dn :Yxn` ,ld`M milid`Od©©£¦¦§Ÿ¤¨©§¨©§¨©©

'ek lid`Od lM FA dUr:ïàk óàíéLø÷. ¨¨¨©©£¦©¨§¨¦
ld` ixwi` inp urC `ni`e:éeø÷ ïkLî §¥¨§¥©¦¦§¦Ÿ¤¦§¨¨

ïkLî.oMWnE ,xfWn WW zFrixi xUr oFbM ¦§¨§¤¤§¦¥¨§¨¦§¨
aizkC ,ld` ixwi`)hl zFnW(oMWn z`" ¦§¦Ÿ¤¦§¦§¤¦§©

"crFn ld`:éîð éëä.dqknCe`l zFxFr Ÿ¤¥¨¦©¦§¦§¥¨
lAwn `l inp d`nEh oiprlE ,ld`:àzLä Ÿ¤§¦§©§¨©¦Ÿ§©¥¨§¨

äøBäè äîäa øBò.mili` oFbMminC`n:äî §¥¨§¨§¥¦§¨¨¦©
ïBzçz.lr ld`l miGr zFrixi dxUr iYWr ©§©§¥¤§¥§¦¦¦§Ÿ¤©

zFrixi xUr Epiid oMWnC ,oMWOd©¦§¨§¦§¨©§¤¤§¦
zFxAEgndiqxwAld` odn dlrnln .adf ©§¨§©§¥¨¨¦§©§¨¥¤Ÿ¤

zFxFrd dqkn odn dlrnlE ,miGr zFrixi: §¦¦¦§©§¨¥¤¦§¥¨
éàîéòaéî÷déì.Dl xnB oMWOn `dx' ©¨¦¨¥¥¨¦¦§¨§©¨

)*xfril`(dxFdh mzde ,oiYrnW WixA lirl ¡¦¤¤§¥§¥§©§¦§¨¨§¨
iedC `idoMWn zk`lnl:äéä ãçà äñëî. ¦§¨¥¦§¤¤¦§¨¦§¤¤¨¨¨

.miWgY lW Fivge mili` lW Fivg"dlrnl"E ¤§¤¥¦§¤§¤§¨¦§©§¨
oiA mili` oiaC ,aizM EdiiexY` - `xwC¦§¨©©§©§§¦§¥¥¦¥
ld`l dlrnln cg` dqkn did miWgY§¨¦¨¨¦§¤¤¨¦§©§¨§Ÿ¤

miGrd zFrixi:ïìéà àìz.,`id d`nh dIg §¦¨¦¦§¨¦¨©¨§¥¨¦
zxOEpnEoipeebA:éëä éà.`id `YriIq:NOL. §¤¤¦§¨¦¦¨¦¦©§¨¦¤¨

oipeebA FitFiA gnVW:øBòá Bà øBò.iAB ¤¨¥©§§¦§¨¦¨©¥
F`" aizM mirbp,"xFraF`" aYknl ivn dede §¨¦§¦¨©£¨¨¥§¦§©

"xFr:ä÷lLåïäk ãéa.Ed`xdXnodM ciA §¤¨¨§©Ÿ¥¦¤¤§¨§©Ÿ¥
dUrprbp did `l dNgYnE ,rbp:õö÷ ©£¨¤©¦§¦¨Ÿ¨¨¤©¨©
ïlekî.,wEqRA mixEn`d lMnoxAigecgi: ¦¨¦¨¨£¦©¨§¦§¨©©

mirbpE ,ziGkA znE dWcrkA oi`Ohn mivxW§¨¦§©§¦§©£¨¨¥§©©¦§¨¦
,qixbkAziGMn zFgR `Ede:àéáà éðà óà §¦§¦§¨¦©©¦©£¦¨¦
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mifr zerixi ziyre" aizkck ,ld` ixwi`c `icda `pgky`c mifr zerixi

lr" mifr zerixi epiidc ± "ld`d z` yextie" :`xwc dihyt rnyn oke "okynd lr ld`l

yie ."xfyn yy zerixi xyr dyrz okynd z`e" aizkck .xfyn yy epiidc ± "okynd

,okynd znwda aizk `xwc meyn wiicc :xnel

mipc` ozp dlgznc oznwd xcqa lirl aiyge

)micenr k"g`e()(`aizke ,miyxwd jk xg`e

epiid rnyn "ld`d z` yextie" miyxwd xg`

zlgz mdc xfyn yy mdy zepezgzd zerixi

okync `dn sili `l i`n`c dnize .dyxtd

okynd z`e" aizkck ,xfyn yy zerixi epiid

z`" aizkc ,ld` ixwi` okyne "'ebe dyrz

jinq `xw i`d` `nye ?"cren ld` okyn:íà
dil ipd` i`n y"b ok.gzet lk" xn`c `de

,rxevnn e"wn epiid ± "d`nehd z` `ian gth

ikide :z"`e .qxhpewa 'xitcke ixtqa silick

z`neh `l` `nhi `ly rxevnk eic :`nip ,sili

,xaer `le ayeia e` cnera `weece ,axr

w"tae ,dl iziine mirbp zkqna `ipzck

oiyecwc):bl 'c:(xedhe ,oli`d zgz ayei `nh

`zlin ielib `l` epi`c :l"ie !'ek `nh xaer

ld` slinl ol zilc ,rxevnc e"wn `nlra

x`ya d`neh z`ad hrnl oiprl okynn ld`

`l` okynn opitli `le .ozyt e`lc mild`

egn elit` ,envr z`nehl`le ozyt `wecc ,xa

icia ieyr epi`y ld` oiprle .urd on `vei x`y

dkeqc a"ta dcedi iaxl ,mc`)mye .`k sc(

dia ogky` `le ,rxevnn slinl opivn `lc

zeaxl `le hrnl `l `xw)(aieyr epi`y ld`

mc` icia:éà'ek miyxw oldl dn.yxit

:`"aixl dywe .ld` iexw `di ur s`c :qxhpewa

'qknd `l` ld` zeiexw oi` zeptc `dc

dn i` :w"dc 'tne .ld` iexw `ed dlrnlny

z`neha o`k s` ± ozyt icda miyxw oldl

ld` ld`c b"r`e ,ozyt icda miyxw ld`

,dyy letkle mixefy opira `lc oiprl ± daix

,mzd ik cgi mizyte xnv opira `lc oiprl oke

iedilc jixt n"n .xnv `le mizyt elit` `l`

mr iexw ld` mzqc ,mizyt icda miyxw

zeptcd mre ieqikd:ïéàåmiexw miyxw

okyn.icv lr gexq didi" aizk `d :i"xl dywe

"wxefd"a onwl xn`e ,"ezeqkl dfne dfn okynd
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okyn `le ,ixwi` okynd icvc :xnel yie:

äáéød`nh dnda xer.:l`eny epiax yxit

,d`nh dnda xer iieaxl jixhvi` ikdlc

k"za ipzwck)rixfz 't(oin `l` il oi` "xnv"

`wec `edy xnvc `inec ,'ek lk`pe dwc dnda

oi`e dwc dnda xer zeaxl oipn .miyak ly

cr ,zlk`p oi`e zlk`p dqb dnda ,zlk`p

lk ld` z`neh oiprl opitli oizrnya `dc ,`xw `ira `l idi`c ,hwp ipixg` ab` ± zlk`p dqb dnda hwpc `dc d`xpe ."xera" "xera" xnel cenlz ± mivxy zexer daxn `dzy

mili`n dxedh oin:ä÷ìùåodk cia.rbp ea dzid `l m`c rnync "odkd l` d`xde 'ebe zrxv rbp ea didi ik cbade" aizkc meyn iieaxl jixhvi`c l`eny epiax inp yxtn

xedh ± odkl ed`xdy mcew:ïëùoda `nh axre izy.dna" wxta ol `wtpck ,zna ok oi`y dn"dy`).cq sc onwl(:àìà`ipzc mivxyn xnb

dxedh dnda ly xer `l` il oi` xer.onwle k"za gkenck ,lk`pe dwc dnda oin wy dn `"de wy aizk `kdc ,mirbpa enk :xnel yie ?dxedh dnda xera `xw ixii`c olpn :z"`e

epiidc ,wyc zernynl `l` xer dywed `lc `pin` ded d"t` ± `nh xac `edy xifgn `ad wy s` daxn k"zac b"r` .lk`pe dwc dnda oin ± xer s` ,mifrd on `ad xac ied wyc

zxet axd .ieaix jixhvi` jkl ± wya iaxnc i`nl ywed `le ,mifr ly:äîmivxyl.dywe .ipiqn dynl dkld md mixeriy lk `dc .e"wn dycrka zn `nhiy :jxtinl `kile

!"dy` dna" wxta onwl xn`ck ,xere cbac dey dxifba mivxyn zn slipe :i"xl)my f"b(y"bc :l"i cere .ieaix jixhvi` jkl ,dl dxzq okynn ld` ld`c y"bc meyn :i"x xne`e
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àéúàmifr ly dvepn e"wa.`nhn epi`e mirbpa `nhny ,gikei axre izy `nip :z"`e

`xw jixhvi` i`n` :dyw cere .'ek d`nh dnda xer `ia` ip` s` ± zna

`nhin mirbpa `nhin oi`y mifr ly dvepn e"wa izil ?d`nh dnda xerl mivxya

e"wa d`nh dnda xer slinl `kil mivxya `xw aizk ded `l i`c :l"ie !mivxya

`ki`c .znd ld`a `le mivxya `l ,mirbpn

aizkc `zyd la` .gikei axre izy :xninl

mirbpn e"wa xity opitli mivxya d`neh

axre izy xninl `kile .znd ld`a `nhiy

`nhn epi` oky ± axre izyl dnc ,gikei

`nhny d`nh dnda xera xn`z ,'ivxya

znd ld`a `nhi inp ikd ± mivxya:

é"øåxne`.gikei axre izy xninl `kilc

oi`y mifr ly dvep dne :e"w ciar ikdc

ieyrd ilkk znd ld`a `nhn mirbpa `nhn

`nhy d`nh dnda xer ,mifr ly dvepn

.eilkk znd ld`a `nhiy oic epi` ± mirbpa

gikei axre izy xninl jiiy `l `zydc

axre izyc ± znd ld`a `le mirbpa `nhny

urd on `veid lkc xnel oi`e ,ilk ea jiiy oi`

± zna `nhn epi`e mirbpa `nhny gikei mvre

`l` ,envr zngn epi` mirbpa `nhny dnc

xn` mirxfa ekkiqy zia `dc .ziad zngn

dvep la` .mirbpa `nhnc "ahexde xerd"a

r zngn `nhn ± xerde:azk m"xdne .env

izyl dnc ± gikei axre izy xninl `kilc

xn`z f"ya `le zna `l oi`nhn oi` oky axre

zna aizk `dc ,`nhnc d`nh dnda xera

dn jixt ik lirle ."xer ilk lke cba lk" f"yae

,gikei f"ye zn zribp xninl `kil ± mivxyl

zn zribpc .zifkn zegt oky edlekl dnc

,dn`d it znizga e` ,edyna f"ye ,dxeryka

)iwet`l mivxya `xw jixhvi`c :'iz `ede

wyc ywidn(oiprl mbc k"rc ,d`xp oi` dfe

lk lr d`neh `iadl zifka exeriy ied ld`

edfc urd on `vei 'it` ,onvr lre milkd

xninl llk jiiy `lc l"pe .`ianc l"iiw ,yelz

`l` slinl `piz` `lc oeik ± gikei yelz ld`

'itlic i`n `l` `nhn `lc xaegnd ld` oiprl

iab zegpnc w"ta `ki` `peeb i`d ike ,okynn

opitli `lc ,xyekd zry dl dzidy dtixh

dna 'it` ,xyekd zry dl dzid `ly dtixhn

[i"z] cvd:

ied i`n" jenqa ira i`n :ivewn xyd dywde

± did xedhc dil wetiz ?"ygzc dlr

dnda xer `nhl 'ivxya `xw jixhvi`cn

,mivxya `xw wezyl ± did `nh i`c .d`nh

izy xninl `kil `zydc .mirbpn e"wa izize

oi`nhn oi` oky axre izyl dnc ± gikei axre

`nhinc d`nh dnda xera xn`z ± znd ld`a

`kdnc :l"ie !did `nh ygzc oeik ,znd ld`a

did `nh elit`c ,did xedhc hytinl `kil

azke gxh e"wa `iz`c `zlinc ,mivxya aizk

ez` `l mivxyc :i"yx xne` cere `xw .dl

xer ilk iheyt jxtinl `ki`c ,mirbpn e"wn

mivxya `le mirbpa `nhnc ,gikei:éàîì
`zkld.ygzc opirny`l xninl ira `l

d`xed jxev mey opirny`l `z`c rnync did xedh:ïéìéôúeda aizk `icda

'ebe didz ornl.jpd lke weqtd on yxecy dn zepyl `ziixal oi` ike :i"xl dniz

e` cg` `xen` exn` dfy itl `ziixad zepyl sqei axl dil zil ike ,jenqa iziinc

'irny`l iz` ded `d i`e ,eda aizk `icda oilitz :jixt ikdc wgvi epiax xne`e !`ziixa

"jita xzend on"c dyxce ,'irny`l `z` izixg` `zlin k"r` ,`xw iiez`l dil ded

ly oiy ;iia` xn`de ,oxerl `l` xn`we .'irny`l jixhvi` `le ,dheyt dziddyxcc ,dxedh dnda xer irac xity opirci dede ,xninl sqei axl dil ded oeyld dfae .'ek oilitz

`z` `zixg` `zlinc n"y ± "oxrya zekxkpe" `pyil i`da sqei ax ipzw `lcn .'ek `ipzc ,n"ld inp `d ± dxedh dnda jixv oxrya okxekl `l` .dheyt `id "jita xzend on"c

citwdl `ed `xaqc ,dvivwd enk zexedh ediy opirac oky lk ± dvivwd enk zexegy zerevxd ediy jixvnc oeike ,n"ld zexegy zerevx wgvi x"`de ± odizerevxl `l` ,opirny`l

± ixinb in zexedh ,zexegy ixinbc idp :ipyne .zexedhe zexegy ,izxz dpin opirny dedc ,zexegy eidiy ± opirnyil 'irny`l sqei ax `z` `d i`e .zexgyd lrn dxdhd lr

zexedh xnbinl `kil zexegync:àìoxrya okxekl `l` `kixv.dizlina xer hwp i`n` ,'irny`l `z` `d i` :`"ayxl dyw?
`ax
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å"÷a àéúàäöåpîànhî Y íéòâða ànhî ïéàL íéfò ìL ¨§¨§¦Ÿ¨¤¦¦¤¥¦©¥¦§¨¦¦©¥
Bðéà Y íéòâða äànhnL äàîè äîäa øBò ,únä ìäàa§Ÿ¤©¥§¥¨§¥¨¤¦©§¨¦§¨¦¥
:óñBé áø éðúc àä àlàå .únä ìäàa äànhnL ïéc¦¤¦©§¨§Ÿ¤©¥§¤¨¨§¨¥©¥
äøBäè äîäa øBò àlà íéîL úëàìîa eøLëeä àìŸ§§¦§¤¤¨©¦¤¨§¥¨§¨
áéúk àéãäa !?ïéléôz .ïéléôúì ?àúëìä éàîì ,ãáìa¦§©§©¦§§¨¦§¦¦§¦¦§¤§¨§¦

eäaúøBz äéäz ïòîì"äéôa 'éôa øúBnä ïî Y "E.E §§©©¦§¤©§¦¦©¨§¦
.ïøBòì àlà"éL :ééaà øîàäåïïéléôz ìLàlà Y !î"ìä ¤¨§¨§¨¨©©©¥¦¤§¦¦¤¨

ïëøåëìïøòNaïøôåúìeY .ïãéâaéîð àä,àeä î"ìä §Ÿ§¨¦§¨¨§Ÿ§¨§¦¨¨©¦
úBòaeøî ïéléôz :àéðúc,î"ìäåëøëðúåøtúðå ïøòNa ' §©§¨§¦¦§¨¦§¨Ÿ¦§¨¨§¦§¨Ÿ

åòeöøì àlà Y .ïãéâa.'"àäåúBøBçL úåòeöø :÷çöé ø §¦¨¤¨¦§Ÿ§¦§¨§Ÿ§
Y .î"ìäéàî ?éøéîb éî úBøBäè Y úBøBçL éøéîâc éäð§¦¦§¦¦§§¦§¦¦©
dìò éåäLçúc?äùî éîéa äéäLø"àøîà àòìà ¨¥£¨§©©¤¨¨¦¥Ÿ¤¤§¨¨©
,ì"áùøäéä øîBàäiøa äLî éîéa äéäL Lçz :î"ø ¥¨¨©©¤¨¨¦¥Ÿ¤§¦¨

àeä äiç ïéî íà íéîëç da eòéøëä àìå ,äéä dîöò éðôa¦§¥©§¨¨¨§Ÿ¦§¦¨£¨¦¦¦©¨
äòL éôìe ,Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷å ,àeä äîäa ïéî íà¦¦§¥¨§¤¤©©¨§¨§¦§§¦¨¨

ïkLî epnî äNòå ,äLîì Bì ïncæðïø÷ øîà÷cî .æðâðå ¦§©¥§Ÿ¤§¨¨¦¤¦§¨§¦§©¦§¨¨©¤¤
Y Bçöîa Bì äúéä úçà:äãeäé ø"àc ,äéä øBäè î"ù ©©¨§¨§¦§¨¨¨§§¨

,Bçöîá Bì äúéä úçà ïø÷ ïBLàøä íãà áéø÷äL øBL¤¦§¦¨¨¨¦¤¤©©¨§¨§¦§
øîàpLáèéúå"'äìøåMîïéø÷î øt."ñéøôî'ïéø÷î' ¤¤¡©§¦©©¦Ÿ¨©§¦©§¦©§¦

øîà !òîLî ézøzð"ø.áéúk 'ïøwî' :÷çöé øaèåLôéìå ©§¥©§©£©©¦§¨¦¤¤§¦§¦§Ÿ
,àeä äiç ïéîc Lø÷ àkéàc ïåék !àeä äîäa ïéîc dépéî¦¥§¦§¥¨¥¨§¦¨¤¤§¦©¨
.àeä äiç ïéî øîéîì àkéà Y ïø÷ àãç àlà déì úéìå§¥¥¤¨£¨¤¤¦¨§¥©¦©¨

'éðúîúìéútdìté÷L ãâaäàìå,dáäáäà"ø:øîBà §¦©©¤¤¤¦§¨§Ÿ¦§£¨¥
,da ïé÷éìãî ïéàå àéä äàîèàéä äøBäè :à"òøïé÷éìãîe §¥¨¦§¥©§¦¦¨§¨¦©§¦¦

.da'îâ:øáñ à"øc éâéìt àäa Y äàîeè ïéðòì àîìLa ¨¦§¨¨§¦§©§¨§¨§¦¦§¨©
,ìéòBî Bðéà ìeté÷déúléîáe.àîéé÷ àúéén÷"øå:øáñ ò ¦¥¦§¦§¥©¨§¨¨§¨§¨©

ìéòBî ìeté÷éleháeïéðòì àlà .ìéèa÷ìãä?éâéìt éàîa ' ¦¦©¥¨¥¤¨§¦§©©§¨¨§©§¦¦
ø"àøæòìàø"àïëå ,àéòLBàø"ààëä :äáäà øa àcà ¤§¨¨©§¨§¥©¨©©£¨¨¨

ìò 'âaâ,ïðé÷ñò úBîöneöî '"éáeèúBéäì ìçLù"ò §©§§¨¨§¦©§¤¨¦§
íéìëa ïé÷éqî :øîàc ,äãeäé 'øc eäì úéà ò"ëc ,ïðé÷ñò̈§¦©§¦§§§¨§¨©©¦¦§¥¦

ïé÷éqî ïéàåéøáLaøîàc ,àleòc eäì úéà ò"ëãe ,íéìë §¥©¦¦§¦§¥¥¦§¦§§¨§¨©
:àleòéøö ÷éìãnä.àöBiä áBøa ÷éìãiL Cà"ø:øáñ ¨©©§¦¨¦¤©§¦§©¥¨©

déì àéåä Y àzøet déa ÷éìãàc ïåéëå ,ìéòBî Bðéà ìeté÷¦¥¦§¥¨§©§¦¥§¨¨§¨¥
Y ÷éìãî à÷ éëå ,éìk øáLøáLaéìk.÷éìãî÷ò"øå ¤¤§¦§¦¨©§¦§¤¤§¦¨©§¦§

Y ÷éìãî÷ éëå ,åéìò éìk úøBz ïéàå ,ìéòBî ìeté÷ :øáñ̈©¦¦§¥©§¦¨¨§¦¨©§¦
.÷éìãî÷ àîìòa õòa" àðéðúc eðééä :óñBé áø øîàâìò ' §¥§¨§¨¨©§¦£©©¥©§§¨¥¨©

â.àúëìä éàîì àðòãé àìå "úBîöneöî 'à÷cîeõøúî §§¨§¨¨©£¨§©¦§§¨¦§¨§¨¥
î"ù Y äãeäé 'øc àaélà äáäà øa àcà áø"øké;ì"ñ ©©¨©©£¨©¦¨§§¨§

éîe?éëä äáäà øa àcà ø"à"àäåø:äáäà øa àcà ¦©¨©©£¨¨¦§©¨©©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zay(iriax meil)

àéúàcnlp ±íéfò ìL äöBpî øîBçå ì÷acba dn ,[mifir xnv-] ¨§¨§©¨¤¦¨¤¦¦
mifr ly dvepn ieyrd,íéòâða ànhî ïéàL,ld` epnn dyr m` ¤¥¦©¥¦§¨¦

,únä ìäàa ànhî'ld`' dey dxifba micnl mild` z`neh ixdy ¦©¥§Ÿ¤©¥
ok m`e ,mifir zerixin did okyna ld`d xwire ,okynn 'ld`'øBò

äàîè äîäajka mifir ly dvepn dxengy,íéòâða äànhnLike §¥¨§¥¨¤¦©§¨¦§¨¦
L ïéc Bðéàld` dpnn dyr m`.únä ìäàa äànhn ¥¦¤¦©§¨§Ÿ¤©¥

lirl(`"r)xyked dxedh dnda xer wxy ,`ziixa sqei ax `iad
okynay ygzdy cnll `ziixad zpeeky ,x`iae .miny zk`lnl
z`neh `nhp dxedh dnda xer wxy jkn epcnle ,xedh oin did
zxxan ,`nhp d`nh dnda xer mby `ax ycigy zrk j` .mild`

:`xnbd zl`ey .epcnll `ziixad d`a dn `xnbdàlàåok m` ± §¤¨
,mild` z`neha `nhp d`nh dnda xer mby,óñBé áø éðúc àä̈§¨¥©¥

éàîì ,ãáìa äøBäè äîäa øBò àlà íéîL úëàìîa eøLëeä àìŸ§§¦§¤¤¨©¦¤¨§¥¨§¨¦§¨§©
àúëìäxnel oi`y .`ziixad z`f dxn` dkld efi` jxevl ± ¦§§¨

did okyna didy ygzdy oiprd mvr z` epcnll `ziixad zpeeky
.ef dricin epl `vei dne ,did didy dn ixdy ,xedh oin

epcnll d`a `ziixad :`xnbd daiynìoipr,ïéléôzmd mby §§¦¦
.dxedh dnda xern `weec zeidl mdilre ,miny zk`ln

:`xnbd ddnzeäa áéúk àéãäa ,ïéléôzmda azkp yxetn `ld ± §¦¦§¤§¨§¦§
(h bi zeny),Lipir oiA oFxMflE ,Lci lr zF`l Ll dide'äéäz ïòîì §¨¨§§©¨§§¦¨¥¥¤§©©¦§¤

éôa 'ä úøBz,'Ezeidl dkixv ''d zxez'y minkg eyxceøzenä ïî ©§¦¦©¨
éôaE,'d zxez md oilitzd zeiyxty oeike ,dlik`a xzend oinn ± §¦

,dxedh dnda xern zeidl oilitzd lry epcnl weqtdn xak ok m`
iixade.z`f ycgl dkixv dpi` `z

:`xnbd daiynàlàepcnll d`a `ziixadïøBòìoilitzd izal ± ¤¨§¨
dnda xer `l` mziiyrl xyked `ly ,zeiyxtd migpen mday

.'d zxez mpi`y oeik ,'LitA 'd zxFY'n z`f cenll oi`y ,dxedh©§¦
:`xnbd dywnïéléôz ìL ï"éL ,ééaà øîàäåo"iy ze` zxev ± §¨¨©©©¥¦¤§¦¦

n `ed df oic ,y`x ly ziad lr miyery,éðéqî äLîì äëìäoke £¨¨§Ÿ¤¦¦©
ly drevxae ,z"lc ze` oink y`x ly drevxd zxiywa miyer
my md eicgie ,c"ei ze` zxeva dtetk drevx z`vei ci ly oilitz
xer ihnwn zazkp 'd myn o"iy ze`dy oeike .'d ly eizenyn 'icy'
jixv ziad s`y 'LitA 'd zxFY'n cenll yi aey ,envr ziad©§¦
.`ziixad dycig df oicy xnel oi`e ,dxedh dnda xern zeyrdl

:xg` ote`a `ziixad z` x`al dqpne da zxfeg `xnbd,àlà¤¨
oiprl exn`p mixacdïøòNa ïëøBëìoilitzd zeiyxt z` jexkl ± §§¨¦§¨¨

dnda ly epiide ,slwd z` miyer epnny oinn dnda ly xriya
,cala dxedhåokïãéâa ïøôBúìmiciba oilitzd iza z` xetzl ± §§§¨§¦¨

yzenda ly miciba epiide ,slwd miyer epnny oinn dnda l
`ziixad dkixv ok lre ,'d zxez oi` el` mixacay ,cala zexedh

.dxedh dndan wx miyrp md s`y ycgl
:`xnbd dywnénð àäzexryn eyri dxitzde dkixkdy oicd mb ± ¨©¦

,zexedh zenda ly micibe,àéðúc ,àeä éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©§©§¨
úBòaeøî ïéléôzxewnd ,miraexn zeidl mikixvy oilitzd iza - §¦¦§¨

`ed jkl,éðéqî äLîì äëìäoilitzdy ipiqn dkld dlawzp oke £¨¨§Ÿ¤¦¦©
ïãéâa úBøtúðå ïøòNa úBëøëðlyn epiide ,oilitzd oin ly ¦§¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨

.zexedh zenda
dwiqn .xg` ote`a `ziixad zpeek zx`ane da zxfeg `xnbd

:`xnbdàlàepcnll d`a `ziixadúBòeöøìjixvy ,oilitzd ¤¨¦§
.dxedh dnda xern mzeyrl

:`xnbd dywnúBòeöø ,÷çöé éaø øîàäåzekixvy oilitzd §¨¨©©¦¦§¨§
dpiidzy,úBøBçL`ed jkl xewnd,éðéqî äLîì äëìäoicy oeike §£¨¨§Ÿ¤¦¦©

xern eidiy oicd mby xazqn ,ipiqn dynl dklda xqnp zerevxd
.`ziixad dycig df oicy xnel oi`e ,my xqnp zexedh zenda

:`xnbd daiynéøéîâc éäðipiqn dynl dkld dxqnp mpn` ± §¦¦§¦¦
zerevxd eidiy,úBøBçLzenda ly mxern eidiy la`éî úBøBäè §§¦

éøéîb.z`f ycgl `ziixad dkxved okle ,ok dklda xqnp ike ± §¦¦

`l` miny zk`lnl exyked `l' `ziixad ixac `pwqnly xg`n
`l` ,okynd zk`ln oiprl exn`p `l ,'cala dxedh dnda xer
iax ly ewitq z` dpnn heytl oi` ok m` ,oilitzd zerevx oiprl

xfrl`(`"r lirl).`nh e` xedh oin did okynay ygzd m`d
zxxan .okyna didy ygzd ly ezedna oecl zxfeg `xnbd

:`xnbdLçúc dìò éåä éàîygzd oipra `pwqnd `id dn ±äéäL ©¨¥£¨§©©¤¨¨
,äLî éîéa.`nh oin e` did xedh oin m`d ¦¥Ÿ¤

:`xnbd daiynøîBà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àòlà éaø øîà̈©©¦¦¨¨¨©©¦¦§¤¨¦¥
,äéä dîöò éðôa äiøa ,äLî éîéa äéäL Lçz ,øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦©©¤¨¨¦¥Ÿ¤§¦¨¦§¥©§¨¨¨
,àeä äîäa ïéî íà ,àeä äiç ïéî íà íéîëç da eòéøëä àìå§Ÿ¦§¦¨£¨¦¦¦©¨¦¦§¥¨

äLîì Bì ïncæð äòL éôìe ,Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷åjxevl §¤¤©©¨§¨§¦§§¦¨¨¦§©¥§Ÿ¤
,okl mcew ievn did `le ,okyndepnî äNòådqkn z` dyn §¨¨¦¤

då ,ïkLîaey,æðâð,`rl` iax giken .cer ievn epi`eøîà÷cî ¦§¨§¦§©¦§¨¨©
,xi`n iax [xn`y dnn-]Bì äúéä úçà ïø÷ygzlòîL ,Bçöîa ¤¤©©¨§¨§¦§§©

dpéîy jkn gken ±áéø÷äL øBL ,äãeäé áø øîàc ,äéä øBäè ¦¨¨¨¨§¨©©§¨¤¦§¦
eze`ïBLàøä íãà,'dl oaxwøîàpL ,Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷ ¨¨¨¦¤¤©©¨§¨§¦§¤¤¡©

(al hq mildz),'ñéøôî ïø÷î øt øBMî 'äì áèéúå'oxw oeyl 'oixwn'e §¦©©¦¨©§¦©§¦
,`id dxedh dy`xa zg` oxw dl yiy dixady ixd .`ed cigi
oxw el dzidy ygzdy o`kne ,'dl oey`xd mc` daixwd `ldy

.did xedh oin egvna zg`
mc` aixwdy xeyy dcedi ax ly ezyxc lr dywn `xnbd

`lde :zg` oxw el dzid oey`xdézøz 'ïéø÷î'miipxw izy lra ± ©§¦©§¥
,òîLîilra md mixeey mzqe ,miipxw lra exe`ia 'oixwn' ixdy ©§©

:`xnbd daiyn .miipxw izy,áéúk 'ïø÷î' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§©§¦
el dzidy rnyne ,jk e`xwl xyt` c"ei `la azkpy oeik ,xnelk

.cala zg` oxw
mc` aixwdy xey iabl xen`dn zhyty myk :`xnbd dywn

,`ed xedh ygzdy ,oey`xddépéî èBLôéìå,mb jkn heytz ± §¦§¦¥
àeä äîäa ïéîcy`xd mc` aixwdy xeyd i`cea ixdy ,ygzdoe §¦§¥¨

iax xn` recne ,dig `le gafnl daxw `id wxy ,dnda oin did
.dnda oin e` dig oin ygzd m` minkg erixkd `ly xi`n

:`xnbd zvxznàkéàc ïåékenyy ig lra yiy oeik ±ïéîc ,'Lø÷' ¥¨§¦¨¤¤§¦
äiçdxedhïø÷ àãç àlà déì úéìå ,àeäzg` oxw `l` el oi`e ± ©¨§¥¥¤¨£¨¤¤

jkitl ,egvn lrøîéîì àkéàygzd s`y [xnel yi-]äiç ïéî ¦¨§¥©¦©¨
,àeäygzd m`d wtzqdl oi` la` .minkgd dfa ewtzqd okle

ly xey epiide ,zg` oxw zlra dndad oiay oeik ,`nh e` did xedh
mipin ,'yxw' epiide ,zg` oxw zlra digd oiae ,oey`xd mc`
i`cea ,zg` oxw ygzl dzidy xi`n iax xn`y oeike ,md mixedh

.did xedh oin

äðùî
,dliztl eltiwy bix`a zay xp zwlcd oica dpc epiptly dpynd
zlaw oiprl ef dlizt oic dpynd zx`an ok ab`e .aedad `la

:d`nehdìtéwL ãâaä úìéútjxck dltiwy cba zkizg ± §¦©©¤¤¤¦§¨
,dlizt milcebydáäáä àìåewlgp ,y`a dliztd y`x jxg `le ± §Ÿ¦§£¨

,mipic ipy iabl dpica mi`pz,øîBà øæòéìà éaøyly da yi m` ©¦¡¦¤¤¥
,zerav` yly lràéä äàîè,cbak d`neh zlawn `id ixd ± §¥¨¦

,dilr cba zxez oiicr ,dadad `ly lk ,dliztl dltiwy s`y
da ïé÷éìãî ïéàå.`xnba x`eaiy mrhdn ,zay xpàáé÷ò éaø §¥©§¦¦¨©¦£¦¨

àéä äøBäè ,øîBàdliztl letiwdy oeik ,d`neh zlawn dpi` ± ¥§¨¦
,cba my dpnn lhanda ïé÷éìãîe.zay xp ©§¦¦¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .epzpyna zwelgnd mrh z` zx`an `xnbd

àîìLaxacd oaen ±ïéðòìzlawéâéìt àäa ,äàîeèdfay ± ¦§¨¨§¦§©§¨§¨§¦¦
,ewlgpìeté÷ ,øáñ øæòéìà éaøcdliztlìéòBî Bðéàdlhal §©¦¡¦¤¤¨©¦¥¦

,cba zxeznàîéé÷ àúéén÷ déúléîáedcnrna zcner oiicre ± §¦§¥©©§¨©§¨
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zay(iriax meil)

àéúàcnlp ±íéfò ìL äöBpî øîBçå ì÷acba dn ,[mifir xnv-] ¨§¨§©¨¤¦¨¤¦¦
mifr ly dvepn ieyrd,íéòâða ànhî ïéàL,ld` epnn dyr m` ¤¥¦©¥¦§¨¦

,únä ìäàa ànhî'ld`' dey dxifba micnl mild` z`neh ixdy ¦©¥§Ÿ¤©¥
ok m`e ,mifir zerixin did okyna ld`d xwire ,okynn 'ld`'øBò

äàîè äîäajka mifir ly dvepn dxengy,íéòâða äànhnLike §¥¨§¥¨¤¦©§¨¦§¨¦
L ïéc Bðéàld` dpnn dyr m`.únä ìäàa äànhn ¥¦¤¦©§¨§Ÿ¤©¥

lirl(`"r)xyked dxedh dnda xer wxy ,`ziixa sqei ax `iad
okynay ygzdy cnll `ziixad zpeeky ,x`iae .miny zk`lnl
z`neh `nhp dxedh dnda xer wxy jkn epcnle ,xedh oin did
zxxan ,`nhp d`nh dnda xer mby `ax ycigy zrk j` .mild`

:`xnbd zl`ey .epcnll `ziixad d`a dn `xnbdàlàåok m` ± §¤¨
,mild` z`neha `nhp d`nh dnda xer mby,óñBé áø éðúc àä̈§¨¥©¥

éàîì ,ãáìa äøBäè äîäa øBò àlà íéîL úëàìîa eøLëeä àìŸ§§¦§¤¤¨©¦¤¨§¥¨§¨¦§¨§©
àúëìäxnel oi`y .`ziixad z`f dxn` dkld efi` jxevl ± ¦§§¨

did okyna didy ygzdy oiprd mvr z` epcnll `ziixad zpeeky
.ef dricin epl `vei dne ,did didy dn ixdy ,xedh oin

epcnll d`a `ziixad :`xnbd daiynìoipr,ïéléôzmd mby §§¦¦
.dxedh dnda xern `weec zeidl mdilre ,miny zk`ln

:`xnbd ddnzeäa áéúk àéãäa ,ïéléôzmda azkp yxetn `ld ± §¦¦§¤§¨§¦§
(h bi zeny),Lipir oiA oFxMflE ,Lci lr zF`l Ll dide'äéäz ïòîì §¨¨§§©¨§§¦¨¥¥¤§©©¦§¤

éôa 'ä úøBz,'Ezeidl dkixv ''d zxez'y minkg eyxceøzenä ïî ©§¦¦©¨
éôaE,'d zxez md oilitzd zeiyxty oeike ,dlik`a xzend oinn ± §¦

,dxedh dnda xern zeidl oilitzd lry epcnl weqtdn xak ok m`
iixade.z`f ycgl dkixv dpi` `z

:`xnbd daiynàlàepcnll d`a `ziixadïøBòìoilitzd izal ± ¤¨§¨
dnda xer `l` mziiyrl xyked `ly ,zeiyxtd migpen mday

.'d zxez mpi`y oeik ,'LitA 'd zxFY'n z`f cenll oi`y ,dxedh©§¦
:`xnbd dywnïéléôz ìL ï"éL ,ééaà øîàäåo"iy ze` zxev ± §¨¨©©©¥¦¤§¦¦

n `ed df oic ,y`x ly ziad lr miyery,éðéqî äLîì äëìäoke £¨¨§Ÿ¤¦¦©
ly drevxae ,z"lc ze` oink y`x ly drevxd zxiywa miyer
my md eicgie ,c"ei ze` zxeva dtetk drevx z`vei ci ly oilitz
xer ihnwn zazkp 'd myn o"iy ze`dy oeike .'d ly eizenyn 'icy'
jixv ziad s`y 'LitA 'd zxFY'n cenll yi aey ,envr ziad©§¦
.`ziixad dycig df oicy xnel oi`e ,dxedh dnda xern zeyrdl

:xg` ote`a `ziixad z` x`al dqpne da zxfeg `xnbd,àlà¤¨
oiprl exn`p mixacdïøòNa ïëøBëìoilitzd zeiyxt z` jexkl ± §§¨¦§¨¨

dnda ly epiide ,slwd z` miyer epnny oinn dnda ly xriya
,cala dxedhåokïãéâa ïøôBúìmiciba oilitzd iza z` xetzl ± §§§¨§¦¨

yzenda ly miciba epiide ,slwd miyer epnny oinn dnda l
`ziixad dkixv ok lre ,'d zxez oi` el` mixacay ,cala zexedh

.dxedh dndan wx miyrp md s`y ycgl
:`xnbd dywnénð àäzexryn eyri dxitzde dkixkdy oicd mb ± ¨©¦

,zexedh zenda ly micibe,àéðúc ,àeä éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©§©§¨
úBòaeøî ïéléôzxewnd ,miraexn zeidl mikixvy oilitzd iza - §¦¦§¨

`ed jkl,éðéqî äLîì äëìäoilitzdy ipiqn dkld dlawzp oke £¨¨§Ÿ¤¦¦©
ïãéâa úBøtúðå ïøòNa úBëøëðlyn epiide ,oilitzd oin ly ¦§¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨

.zexedh zenda
dwiqn .xg` ote`a `ziixad zpeek zx`ane da zxfeg `xnbd

:`xnbdàlàepcnll d`a `ziixadúBòeöøìjixvy ,oilitzd ¤¨¦§
.dxedh dnda xern mzeyrl

:`xnbd dywnúBòeöø ,÷çöé éaø øîàäåzekixvy oilitzd §¨¨©©¦¦§¨§
dpiidzy,úBøBçL`ed jkl xewnd,éðéqî äLîì äëìäoicy oeike §£¨¨§Ÿ¤¦¦©

xern eidiy oicd mby xazqn ,ipiqn dynl dklda xqnp zerevxd
.`ziixad dycig df oicy xnel oi`e ,my xqnp zexedh zenda

:`xnbd daiynéøéîâc éäðipiqn dynl dkld dxqnp mpn` ± §¦¦§¦¦
zerevxd eidiy,úBøBçLzenda ly mxern eidiy la`éî úBøBäè §§¦

éøéîb.z`f ycgl `ziixad dkxved okle ,ok dklda xqnp ike ± §¦¦

`l` miny zk`lnl exyked `l' `ziixad ixac `pwqnly xg`n
`l` ,okynd zk`ln oiprl exn`p `l ,'cala dxedh dnda xer
iax ly ewitq z` dpnn heytl oi` ok m` ,oilitzd zerevx oiprl

xfrl`(`"r lirl).`nh e` xedh oin did okynay ygzd m`d
zxxan .okyna didy ygzd ly ezedna oecl zxfeg `xnbd

:`xnbdLçúc dìò éåä éàîygzd oipra `pwqnd `id dn ±äéäL ©¨¥£¨§©©¤¨¨
,äLî éîéa.`nh oin e` did xedh oin m`d ¦¥Ÿ¤

:`xnbd daiynøîBà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àòlà éaø øîà̈©©¦¦¨¨¨©©¦¦§¤¨¦¥
,äéä dîöò éðôa äiøa ,äLî éîéa äéäL Lçz ,øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦©©¤¨¨¦¥Ÿ¤§¦¨¦§¥©§¨¨¨
,àeä äîäa ïéî íà ,àeä äiç ïéî íà íéîëç da eòéøëä àìå§Ÿ¦§¦¨£¨¦¦¦©¨¦¦§¥¨

äLîì Bì ïncæð äòL éôìe ,Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷åjxevl §¤¤©©¨§¨§¦§§¦¨¨¦§©¥§Ÿ¤
,okl mcew ievn did `le ,okyndepnî äNòådqkn z` dyn §¨¨¦¤

då ,ïkLîaey,æðâð,`rl` iax giken .cer ievn epi`eøîà÷cî ¦§¨§¦§©¦§¨¨©
,xi`n iax [xn`y dnn-]Bì äúéä úçà ïø÷ygzlòîL ,Bçöîa ¤¤©©¨§¨§¦§§©

dpéîy jkn gken ±áéø÷äL øBL ,äãeäé áø øîàc ,äéä øBäè ¦¨¨¨¨§¨©©§¨¤¦§¦
eze`ïBLàøä íãà,'dl oaxwøîàpL ,Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷ ¨¨¨¦¤¤©©¨§¨§¦§¤¤¡©

(al hq mildz),'ñéøôî ïø÷î øt øBMî 'äì áèéúå'oxw oeyl 'oixwn'e §¦©©¦¨©§¦©§¦
,`id dxedh dy`xa zg` oxw dl yiy dixady ixd .`ed cigi
oxw el dzidy ygzdy o`kne ,'dl oey`xd mc` daixwd `ldy

.did xedh oin egvna zg`
mc` aixwdy xeyy dcedi ax ly ezyxc lr dywn `xnbd

`lde :zg` oxw el dzid oey`xdézøz 'ïéø÷î'miipxw izy lra ± ©§¦©§¥
,òîLîilra md mixeey mzqe ,miipxw lra exe`ia 'oixwn' ixdy ©§©

:`xnbd daiyn .miipxw izy,áéúk 'ïø÷î' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§©§¦
el dzidy rnyne ,jk e`xwl xyt` c"ei `la azkpy oeik ,xnelk

.cala zg` oxw
mc` aixwdy xey iabl xen`dn zhyty myk :`xnbd dywn

,`ed xedh ygzdy ,oey`xddépéî èBLôéìå,mb jkn heytz ± §¦§¦¥
àeä äîäa ïéîcy`xd mc` aixwdy xeyd i`cea ixdy ,ygzdoe §¦§¥¨

iax xn` recne ,dig `le gafnl daxw `id wxy ,dnda oin did
.dnda oin e` dig oin ygzd m` minkg erixkd `ly xi`n

:`xnbd zvxznàkéàc ïåékenyy ig lra yiy oeik ±ïéîc ,'Lø÷' ¥¨§¦¨¤¤§¦
äiçdxedhïø÷ àãç àlà déì úéìå ,àeäzg` oxw `l` el oi`e ± ©¨§¥¥¤¨£¨¤¤

jkitl ,egvn lrøîéîì àkéàygzd s`y [xnel yi-]äiç ïéî ¦¨§¥©¦©¨
,àeäygzd m`d wtzqdl oi` la` .minkgd dfa ewtzqd okle

ly xey epiide ,zg` oxw zlra dndad oiay oeik ,`nh e` did xedh
mipin ,'yxw' epiide ,zg` oxw zlra digd oiae ,oey`xd mc`
i`cea ,zg` oxw ygzl dzidy xi`n iax xn`y oeike ,md mixedh

.did xedh oin

äðùî
,dliztl eltiwy bix`a zay xp zwlcd oica dpc epiptly dpynd
zlaw oiprl ef dlizt oic dpynd zx`an ok ab`e .aedad `la

:d`nehdìtéwL ãâaä úìéútjxck dltiwy cba zkizg ± §¦©©¤¤¤¦§¨
,dlizt milcebydáäáä àìåewlgp ,y`a dliztd y`x jxg `le ± §Ÿ¦§£¨

,mipic ipy iabl dpica mi`pz,øîBà øæòéìà éaøyly da yi m` ©¦¡¦¤¤¥
,zerav` yly lràéä äàîè,cbak d`neh zlawn `id ixd ± §¥¨¦

,dilr cba zxez oiicr ,dadad `ly lk ,dliztl dltiwy s`y
da ïé÷éìãî ïéàå.`xnba x`eaiy mrhdn ,zay xpàáé÷ò éaø §¥©§¦¦¨©¦£¦¨

àéä äøBäè ,øîBàdliztl letiwdy oeik ,d`neh zlawn dpi` ± ¥§¨¦
,cba my dpnn lhanda ïé÷éìãîe.zay xp ©§¦¦¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .epzpyna zwelgnd mrh z` zx`an `xnbd

àîìLaxacd oaen ±ïéðòìzlawéâéìt àäa ,äàîeèdfay ± ¦§¨¨§¦§©§¨§¨§¦¦
,ewlgpìeté÷ ,øáñ øæòéìà éaøcdliztlìéòBî Bðéàdlhal §©¦¡¦¤¤¨©¦¥¦

,cba zxeznàîéé÷ àúéén÷ déúléîáedcnrna zcner oiicre ± §¦§¥©©§¨©§¨
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המשך בעמוד קקק



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zay(iying meil)

÷÷çL éøëðxeriya leaw zia aeh meiaá÷,[yai zcin-]úòwaa± ¨§¦¤¨©©©©©©
,aeh meia ilkl ziyrpy s` ,ur zkizga.áBè íBéa d÷éqî ìàøNé¦§¨¥©¦¨§

,dziiyew z` zniiqn `xnbdåiaxk dad` xa `c` ax xaeq m` §
,dcediéànà`lde ,dwiqdl xzen,àeä ãìBðdzid aeh mei axray ©©¨

.yinyzl die`xe ilk ziyrp eiykre ,cala dwqdl die`xe ,zrwa
iaxk epzpyn z` dad` xa `c` ax cinrdy dn :`xnbd zvxzn

,aeh meia clepa wiqdl xqe`d dcediíäéøáãìmzhiyl ±éaøc §¦§¥¤§©¦
déì øîà÷ àáé÷ò éaøå øæòéìàyxtl jxc oi`y d`xy ,z`f xn` ± ¡¦¤¤§©¦£¦¨¨¨©¥

,dcedi iaxk mixaeq mdy xn`p m` `l` mzwelgn z`åmle`déì §¥
déì àøéáñ àìiaxk ezrc `l` ,z`f xaeq epi` envr `c` ax ± Ÿ§¦¨¥

dwwgy zrwaa wiqdl xizd jkle ,clepa wiqdl xizny oerny
.aeh meia ixkp

oiprle d`neh oiprl `aiwr iaxe xfril` iax ewlgp epzpyna
lirle .zay xp zwlcd(:gk)dad` xa `c` ax ly exe`ia `aed

oiprl zwelgnd z` zxg` jxca x`an `ax .el` zewelgna
:zay xp zwlcdøæòéìà éaøc àîòè eðééä ,øîà àáøxq`y ¨¨¨©©§©£¨§©¦¡¦¤¤

,dadad `le dltiwy cbad zlizta wilcdléôìxaeqyïéàL §¦¤¥
ïé÷éìãîzay xpïðéàL ïéèeèøîña àìå ,úëøBçî dðéàL äìéúôa ©§¦¦¦§¦¨¤¥¨§¤¤§Ÿ¦§©§¦¤¥¨

,ïéëøBçîzay axr lka wilcdl xq` okle ,dti miwlec mpi`y oeik §¨¦
wilcdl xzeny xaeqe wleg `aiwr iaxe .dadad `ly dlizta

.zkxegn dpi`y dlizta
lirl(:gk)dpyn eizeaxn dpyy ,sqei ax ixac z` `xnbd d`iad

xa `c` ax ly exe`ia itle ,'zenvnevn zerav` yly lr yly'
`xnbd .epzpyn iabl dxn`p ef dpyn ,epzpyna zwelgna dad`
zxxan .`ax ly exe`ia itl ef dpyn dxn`p dn oiprl zxxan

:`xnbdàlà,`ax ly exe`ia itlóñBé áø éðúc àäeizeaxnìL'L ¤¨¨§¨¥©¥¨Ÿ
ìL ìòàúëìä éàîì ,'úBîöîeöî L.z`f epipy ©¨Ÿ§§¨§©¦§§¨

zipyp ef dpyn :`xnbd daiynïðúc .äàîeè ïéðòì(f"n g"kt milk), §¦§©§¨¦§©
ìLìL ìò LLzerav`eøîàL,d`neh zlawl cba ly exeriyl ¨Ÿ©¨Ÿ¤¨§

epiidììnä ïî õeçmicbad ixtez jxcy hrend wlgd caln ± ¦©§¨
,dxitzd mewnl aiaq dxitzd mcew letkl.ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§

,íéøîBà íéîëçåa icìLìL ìò LLzerav`úBðeeëî,zewiiecn ± ©£¨¦§¦¨Ÿ©¨Ÿ§¨
`di `l dxitzd xg`ly it lr s`e ,llnd xeriy siqedl jixv oi`e
ax dpyy dne .cbal aygp df xeriya bix` mby ,yly lr yly ea
jka icy `id dpeekd ,'zenvnevn yly lr yly' eizeaxn sqei

.minkg zrcke ,d`neh zlawl
ixaya aeh meia y` miwiqn oi`y dcedi iax ixac exkfed lirl
mi`pzd mb `axe dad` xa `c` ax ixacle ,meia ea exaypy milk

:df oipra oecl zxaer `xnbd .ok mixaeq epzpynaäãeäé áø øîà̈©©§¨
ïé÷éqî ,áø øîàaeh meiaíéìëalehlhl miie`xy oeiky ,minly ¨©©©¦¦§¥¦

,mda wiqdl xzen ,myinyz jxevlíéìë éøáLa ïé÷éqî ïéàå§¥©¦¦§¦§¥¥¦
,'clep' zngn md mivweny ,aeh meia exaypy.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

øézî ïBòîL éaøå.aeh meia exaypy milk ixaya mb wiqdl §©¦¦§©¦
,ztqep zwelgnïé÷éqîaeh meia,ïéøîúalehlha mixzen ixdy ©¦¦¦§¨¦

m` la` .dwqda mb md mixzen jkle ,mzlik` jxevlïìëàmeia £¨¨
,aeh,ïäéðéòøâa ïé÷éqî ïéàmei axray ,'clep' zngn md mivweny ¥©¦¦§©§¦¥¤

dlik`l micnerd mixnzdn wlgk eaygp aehmd ixd zrke ,
,cala dwqdl `l` micner mpi`y ,mipirxbéaøå .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦

øézî ïBòîL,ztqep zwelgn .mipirxba s` wiqdlïé÷éqîaeh meia ¦§©¦©¦¦
ïìëà .íéæBâàa,aeh meia,ïäéúBtéì÷a ïé÷éqî ïéàmd mivweny ¤¡¦£¨¨¥©¦¦¦§¦¥¤

micnerd mifeb`dn wlgk eaygp aeh mei axray ,'clep' zngn
,cala dwqdl zecnery ,zetilw md ixd zrke ,dlik`léaø éøác¦§¥©¦

øézî ïBòîL éaøå .äãeäé.zetilwa s` wiqdl §¨§©¦¦§©¦
dyly ax mya eprinydl dcedi ax jxved recn zx`an `xnbd

:ef zwelgna mipte`àëéøöez` eprinydl dcedi ax jixve ± §¦¨
,mipte`d zylyàúéén÷ ïðéòîLà éàcwx eprinyn did m`y ± §¦©§§¦©©©§¨

wx ,xne` iziid ,milk ixay iabl dpey`xd zwelgnd z`àéääa§©¦
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ñçkäNBò àeäL éðtî ,äìéútä ïî õeç ,ïleëa øèBt éñBé éaø .áéiç Y äìéútä ìòíçt. §¨©©§¦¨©¨©¦¥¥§¨¦©§¦¨¦§¥¤¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zay(iying meil)

m`e :xne`e `ler jiynn,àñôewa Bçépädrya elhep myne ¦¦©§¨
,ugxnd ea wewtl jixvyàîè ìkä éøáciptn ,d`neh lawn ± ¦§¥©Ÿ¨¥

jxhvi m`e ,eilr ezrc oiicry ezrc dlib dqtewa exnyny jkay
lha `l rexb yinyzl ecgiy s` okle ,ea ynzyi i`lh zeyrl

.cba my epnn
:`ler miiqne÷ìçð àìmi`pzdàlàote`aãBâna BàìzLczia ± Ÿ¤§§¤¨¤§¨©¨

,ziad lzekay,úìcä éøBçàì BçépäL Bàel` zenewn ipyy ¤¦¦©£¥©¤¤
xzei aeyg cebnd mpn` .dqtewn zegte dty`n xzei miaeyg
wewtl oebk ,eyinyzl jixvyk elhep el` zenewnne .zlcd ixeg`n

.ugxnd z`
,`id zwelgnd xe`iaeî ,øáñ øæòéìà éaødnB÷øæ àìcbix`l ©¦¡¦¤¤¨©¦§Ÿ§¨

,ätLàac gkendéåléò dézòc,eipira aeyg `ede eilr ezrcy ± ¨©§¨©§¥¦¨¥
cgein `ed dzry s` okle ,i`lhl ea ynzyie jlniy okzie
iax xn`y dne .d`neh lawne ,eilr cba my oiicr rexb yinyzl
epiid 'okend on' ,'`nh okend on oi`y oiae okend on oia' xfril`
gpend e` cebna ielzd epiid 'okend on `ly'e ,`qtewa gpend

.zlcd ixeg`déì éø÷ éàîebix`l xfril` iax `xw recne ± ©¨¥¥
zlcd ixeg`e cebna `vnpd,'ïëenä ïî àlL'zenewn ezrcly s` ¤Ÿ¦©¨

meyn ,cbad ly d`neh zlaw oiprl md miaeygéaâìc[itlky-] ¦§©¥
a gpendàñôe÷gpend ,['okend on' exn`a xfril` iax xikfdy] §¨

el` zenewna.àeä ïëeî åàì̈¨
,øáñ òLBäé éaøå,zlcd ixeg` egipd oiae cebna e`lz oiaîdn §©¦§ª©¨©¦

,àñôewa Bçépä àìcy d`xpdéìha éìehaixdy ,cbak ynyln §Ÿ¦¦©§¨©¥©§¥
i`ceae ,aeyg epi`y mewna egipd s`e aeyg epi`y yinyzl ecgii
iax xn`y dne .d`neh lawn epi` okle ,i`lh ezeyrl jlni `ly
on epiid 'okend on' ,'xedh okend on `ly oiae okend on oia' ryedi

.dty`n epiid 'okend on `ly'e ,zlcd ixeg`n e` cebndéø÷ éàîe©¨¥
déìzlcd ixeg` e` cebna gpenl ryedi iax `xw recne ±,'ïëeî' ¥¨

meyn ,d`neh lawn epi`e lha my gpend cbad eixacly s`éaâìc¦§©¥
ätLà,['okend on `ly' exn`a ryedi iax dxikfdy].àeä ïëeî ©§¨¨

àáé÷ò éaøå,dfa zirvn` dhiy el yiéaøk øáñ ãBâna Bàìúa §©¦£¦¨¦§¨©¨¨©§©¦
,øæòéìàjlniy okzie ,eipira aeygy ixd dty`l ewxf `ly oeiky ¡¦¤¤

,rexb yinyzl ecgiy jka cba zxezn lha epi` okle ,i`lh epyrie
e .d`neh lawne,úìcä éøBçà Bçépäaaeyg zegt mewn `edy §¦¦£¥©¤¤

,cebnn,òLBäé éaøk dì øáñ,cebna e` `qtewa egipd `ly oeiky ¨©¨§©¦§ª©
jlni `le eipira aeyg cbad oi` ,aeyg epi`y yinyzl ecgii s`e
on' `aiwr iax xn`y dne .d`neh zlawn elhiae ,i`lh ezeyrl
`lye' ,cebndn epiid 'okend on' ,'xedh okend on `lye `nh okend

.zlcd ixeg`n epiid 'okend on
itl epzpyna zwelgnd yexit z` x`al miiqn `pepnd ax

:`pepnd ax siqen .milka dpyna zwelgnddéa øãäåea xfge ± ©£©¥
,òLBäé éaøc déaâì àáé÷ò éaø`ly lky ,eixack ixnbl xaeqe ©¦£¦¨§©¥§©¦§ª©

epi`e ,cba zxezn elhia rexb yinyzl ecgiy oeik `qtewa egipd
.d`neh lawn

egipd e` cebna e`lzy cbaa xaecny ,epizpyna zwelgnd efe
ea ynzydl eltiw jk xg`e ,rexb yinyzl ecgie ,zlcd ixeg`
ezhiyk d`neh lawny epzpyna xfril` iax xn` jkle ,dliztk
iaxk xaqe xfgy xg`] ezhiyk xn` `aiwr iaxe ,milka dpyna

.d`neh lawn oi`y [ryedi
:`xnbd zxxanéànîiaxk xaeqe ,`aiwr iax ea xfgy epl oipn ± ¦©

wxy ,milka dpyna eixack xaeq oiicry xyt` `lde ,ryedi
ote`a zwqer epzpyne ,cba zxezn lha zlcd ixeg` egipda
lawn oi`y epzpyna `aiwr iax xn` jkle ,zlcd ixeg` egipdy

.d`neh
:`xnbd daiynéðz÷cî ,àáø øîàepzpyna azkpy jkn ± ¨©¨¨¦§¨¨¥

ãâaä úìéút',wcwcl yie ,'dltiwyéðúc àéøéà éàîhwp recn ± §¦©©¤¤©¦§¨§¨¥
`weec `pzd,'ãâaä úìéút',mly envr cbad ltiwy rnyny §¦©©¤¤

,letiwd xg` s` 'cba' `ed oiicreéðúéì`pzd dpyiy ±ìL äìéút' ¦§¥§¦¨¤
,'ãâaepi` xak dzry epiide ,dliztl ektde cba lhpy rnyn f`y ¤¤

`l` .eipira aeyg epi`e 'cba'éàî[ezpeek dn-],'ãâaä úìéút' ©§¦©©¤¤
àeä ãâa ïééãòce`lzy epiide ,cba zeaiyg zvw el yi oiicry - ©£©¦¤¤

epiide ,d`neh lawln xedhy `aiwr iax xn` mewn lkne ,cebna
lawn epi` cebna e`lzy ote`a mby xaeqd ryedi iax zrck

.d`neh

äðùî
mr ilk eciva cinrdl ozip ,xpd zxira onf jyn z` jix`dl ick
el`a zhxtn epzpyn .xpd zxiral lirei eay onydy ote`a ,ony
zx`an dpynd .exizd el`ae ,ok zeyrl minkg exq` mipte`
yiy ote`a ,xpd iab lr ony da yiy dvia ly dtilw zzl xeq`y

:dviad ztilway onya ynzyiy yygáBwé àì[awpi-]íãà Ÿ¦¨¨
äöéa ìL úøôBôL,dlelg dvia ztilw -äpðzéå ,ïîL äpàlîéå §¤¤¤¥¨¦©§¤¨¤¤§¦§¤¨

zay axraøpä ét ìò,zayl ewilcnyúôhðî àäzL ìéáLa ©¦©¥¦§¦¤§¥§©¤¤
`ny dxifb ,daexn onf welciy ick ,xpd jezl ony [zththn-]
zk`ln lr xearie ,zxtetyay onydn zaya [ynzyi-] wtzqi

:dpynd dtiqen .dakneléôàåm`àéädlelg zxtety,ñøç ìL ©£¦¦¤¤¤
qe`n dyrp qxg ly oyi ilky it lr s`e ,xpd it lr dppzi `l
xeq` mewn lkn ,ea ynzydln mirpnpe epnn milca miyp`e

.day onydn wtzqi `ny ,xpd it lr dzizl
:lirl xen`d lr wleg dcedi iaxøézî äãeäé éaøåzxtety zzl §©¦§¨©¦

oi` ezrcly meyn ,dvia ly zxtety `id m` elit`e ,xpd it lr
.onydn wtzqdl `aiy yyg

:dpynd dtiqen .minkg zrcl xzend ote`døöBiä døaç íà ìáà£¨¦¦§¨©¥
älçzîxpl zxtetyd z` xaig xpd z` dyry one`d m` - ¦§¦¨

,eziiyr zligznøzeîdzizle onya dze`lnl minkg zrcl mb ¨
,xpd it lràeäL éðtî[xpde zxtetyd-],ãçà éìkyyg oi` okle ¦§¥¤§¦¤¨

.zaya onydn wtzqi `ny
:onydn wtzqi `ny minkg ea exfby sqep ote`íãà àlîé àìŸ§©¥¨¨

øpä ãöa äpðzéå ,ïîL ìL äøò÷,zayl ewilcdyïzéåz`Làø §¨¨¤¤¤§¦§¤¨§©©¥§¦¥Ÿ
äìéútäxpd lydëBúa,xpd cvay dxrwd jeza ±àäzL ìéáLa ©§¦¨§¨¦§¦¤§¥
dliztdúáàBLdxrway onydn`ny dxifb ,onf xzei xraz jke , ¤¤

.dxrway onydn zaya wtzqi
:o`k mb wleg dcedi iaxøézî äãeäé éaøådliztd y`x z` zzl §©¦§¨©¦

`eaiy yyg oi` ezrcly meyn ,xpd cvay dxrwd jeza xpd ly
.dxrway onydn wtzqdl

àøîâ
ly zxtety zpizp oica dcedi iaxe minkg ewlgpy dpyna epipy
.mday onydn wlci xpdy ote`a ,dxrw e` ,qxg ly e` ,dvia
dylya zwelgnd z` hxtl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:el` mipte`àëéøöemipte` dylya ewlgpy eprinydl dpynd §¦¨
,el`ïðéòîLà éàca ewlgpy [epl drinyn dzid-]ìL úøôBôL §¦©§§¦©§¤¤¤

äöéa`weecy ,mixne` epiid ,calaïðaø éøîà÷ àäaexn` dfa - ¥¨§¨¨¨§¦©¨¨
,xpd it lr dzizl xeq`y minkgàñéàî àìc ïåéëcoi`y ± §¥¨§Ÿ§¦¨
`ny yeygl yi ,dqe`n zxtetyddpéî é÷etzñàì éúà`eai ± ¨¥§¦§©¥¦¨

,day onydn wtzqdlìáàzxtetya,àñéàîc ,ñøç ìLonyde £¨¤¤¤¦§¦¨
,dzngn q`np dkezaydéì eãBî àîéàmicen minkgy xnel yi - ¥¨¥

äãeäé éaøì`ny yeygl oi`y itl ,xpd it lr dzizl xzeny §©¦§¨
xved okle ,onydn wtzqiexq` qxga mby eprinydl `pzd j

.minkgïðéòîLà éàåzxtetya wx ewlgpy,ñøç ìL,mixne` epiid §¦©§§¦©¤¤¤
`weecyäãeäé éaø øîà÷ àäawtzqdl `eai `ny exfb `ly §¨¨¨©©¦§¨

,qe`n dkezay onydy oeik ,onydnàéääa ìáàly zxtetya ± £¨§©¦
,qe`n dkezay onyd oi`y ,dviaeäì éãBî àîéàiaxy xnel yi - ¥¨¥§

dcen dcediïðaøìs`y eprinydl `pzd jxved okle ,dfa exq`y §©¨¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zay(iying meil)

m`e :xne`e `ler jiynn,àñôewa Bçépädrya elhep myne ¦¦©§¨
,ugxnd ea wewtl jixvyàîè ìkä éøáciptn ,d`neh lawn ± ¦§¥©Ÿ¨¥

jxhvi m`e ,eilr ezrc oiicry ezrc dlib dqtewa exnyny jkay
lha `l rexb yinyzl ecgiy s` okle ,ea ynzyi i`lh zeyrl

.cba my epnn
:`ler miiqne÷ìçð àìmi`pzdàlàote`aãBâna BàìzLczia ± Ÿ¤§§¤¨¤§¨©¨

,ziad lzekay,úìcä éøBçàì BçépäL Bàel` zenewn ipyy ¤¦¦©£¥©¤¤
xzei aeyg cebnd mpn` .dqtewn zegte dty`n xzei miaeyg
wewtl oebk ,eyinyzl jixvyk elhep el` zenewnne .zlcd ixeg`n

.ugxnd z`
,`id zwelgnd xe`iaeî ,øáñ øæòéìà éaødnB÷øæ àìcbix`l ©¦¡¦¤¤¨©¦§Ÿ§¨

,ätLàac gkendéåléò dézòc,eipira aeyg `ede eilr ezrcy ± ¨©§¨©§¥¦¨¥
cgein `ed dzry s` okle ,i`lhl ea ynzyie jlniy okzie
iax xn`y dne .d`neh lawne ,eilr cba my oiicr rexb yinyzl
epiid 'okend on' ,'`nh okend on oi`y oiae okend on oia' xfril`
gpend e` cebna ielzd epiid 'okend on `ly'e ,`qtewa gpend

.zlcd ixeg`déì éø÷ éàîebix`l xfril` iax `xw recne ± ©¨¥¥
zlcd ixeg`e cebna `vnpd,'ïëenä ïî àlL'zenewn ezrcly s` ¤Ÿ¦©¨

meyn ,cbad ly d`neh zlaw oiprl md miaeygéaâìc[itlky-] ¦§©¥
a gpendàñôe÷gpend ,['okend on' exn`a xfril` iax xikfdy] §¨

el` zenewna.àeä ïëeî åàì̈¨
,øáñ òLBäé éaøå,zlcd ixeg` egipd oiae cebna e`lz oiaîdn §©¦§ª©¨©¦

,àñôewa Bçépä àìcy d`xpdéìha éìehaixdy ,cbak ynyln §Ÿ¦¦©§¨©¥©§¥
i`ceae ,aeyg epi`y mewna egipd s`e aeyg epi`y yinyzl ecgii
iax xn`y dne .d`neh lawn epi` okle ,i`lh ezeyrl jlni `ly
on epiid 'okend on' ,'xedh okend on `ly oiae okend on oia' ryedi

.dty`n epiid 'okend on `ly'e ,zlcd ixeg`n e` cebndéø÷ éàîe©¨¥
déìzlcd ixeg` e` cebna gpenl ryedi iax `xw recne ±,'ïëeî' ¥¨

meyn ,d`neh lawn epi`e lha my gpend cbad eixacly s`éaâìc¦§©¥
ätLà,['okend on `ly' exn`a ryedi iax dxikfdy].àeä ïëeî ©§¨¨

àáé÷ò éaøå,dfa zirvn` dhiy el yiéaøk øáñ ãBâna Bàìúa §©¦£¦¨¦§¨©¨¨©§©¦
,øæòéìàjlniy okzie ,eipira aeygy ixd dty`l ewxf `ly oeiky ¡¦¤¤

,rexb yinyzl ecgiy jka cba zxezn lha epi` okle ,i`lh epyrie
e .d`neh lawne,úìcä éøBçà Bçépäaaeyg zegt mewn `edy §¦¦£¥©¤¤

,cebnn,òLBäé éaøk dì øáñ,cebna e` `qtewa egipd `ly oeiky ¨©¨§©¦§ª©
jlni `le eipira aeyg cbad oi` ,aeyg epi`y yinyzl ecgii s`e
on' `aiwr iax xn`y dne .d`neh zlawn elhiae ,i`lh ezeyrl
`lye' ,cebndn epiid 'okend on' ,'xedh okend on `lye `nh okend

.zlcd ixeg`n epiid 'okend on
itl epzpyna zwelgnd yexit z` x`al miiqn `pepnd ax

:`pepnd ax siqen .milka dpyna zwelgnddéa øãäåea xfge ± ©£©¥
,òLBäé éaøc déaâì àáé÷ò éaø`ly lky ,eixack ixnbl xaeqe ©¦£¦¨§©¥§©¦§ª©

epi`e ,cba zxezn elhia rexb yinyzl ecgiy oeik `qtewa egipd
.d`neh lawn

egipd e` cebna e`lzy cbaa xaecny ,epizpyna zwelgnd efe
ea ynzydl eltiw jk xg`e ,rexb yinyzl ecgie ,zlcd ixeg`
ezhiyk d`neh lawny epzpyna xfril` iax xn` jkle ,dliztk
iaxk xaqe xfgy xg`] ezhiyk xn` `aiwr iaxe ,milka dpyna

.d`neh lawn oi`y [ryedi
:`xnbd zxxanéànîiaxk xaeqe ,`aiwr iax ea xfgy epl oipn ± ¦©

wxy ,milka dpyna eixack xaeq oiicry xyt` `lde ,ryedi
ote`a zwqer epzpyne ,cba zxezn lha zlcd ixeg` egipda
lawn oi`y epzpyna `aiwr iax xn` jkle ,zlcd ixeg` egipdy

.d`neh
:`xnbd daiynéðz÷cî ,àáø øîàepzpyna azkpy jkn ± ¨©¨¨¦§¨¨¥

ãâaä úìéút',wcwcl yie ,'dltiwyéðúc àéøéà éàîhwp recn ± §¦©©¤¤©¦§¨§¨¥
`weec `pzd,'ãâaä úìéút',mly envr cbad ltiwy rnyny §¦©©¤¤

,letiwd xg` s` 'cba' `ed oiicreéðúéì`pzd dpyiy ±ìL äìéút' ¦§¥§¦¨¤
,'ãâaepi` xak dzry epiide ,dliztl ektde cba lhpy rnyn f`y ¤¤

`l` .eipira aeyg epi`e 'cba'éàî[ezpeek dn-],'ãâaä úìéút' ©§¦©©¤¤
àeä ãâa ïééãòce`lzy epiide ,cba zeaiyg zvw el yi oiicry - ©£©¦¤¤

epiide ,d`neh lawln xedhy `aiwr iax xn` mewn lkne ,cebna
lawn epi` cebna e`lzy ote`a mby xaeqd ryedi iax zrck

.d`neh

äðùî
mr ilk eciva cinrdl ozip ,xpd zxira onf jyn z` jix`dl ick
el`a zhxtn epzpyn .xpd zxiral lirei eay onydy ote`a ,ony
zx`an dpynd .exizd el`ae ,ok zeyrl minkg exq` mipte`
yiy ote`a ,xpd iab lr ony da yiy dvia ly dtilw zzl xeq`y

:dviad ztilway onya ynzyiy yygáBwé àì[awpi-]íãà Ÿ¦¨¨
äöéa ìL úøôBôL,dlelg dvia ztilw -äpðzéå ,ïîL äpàlîéå §¤¤¤¥¨¦©§¤¨¤¤§¦§¤¨

zay axraøpä ét ìò,zayl ewilcnyúôhðî àäzL ìéáLa ©¦©¥¦§¦¤§¥§©¤¤
`ny dxifb ,daexn onf welciy ick ,xpd jezl ony [zththn-]
zk`ln lr xearie ,zxtetyay onydn zaya [ynzyi-] wtzqi

:dpynd dtiqen .dakneléôàåm`àéädlelg zxtety,ñøç ìL ©£¦¦¤¤¤
qe`n dyrp qxg ly oyi ilky it lr s`e ,xpd it lr dppzi `l
xeq` mewn lkn ,ea ynzydln mirpnpe epnn milca miyp`e

.day onydn wtzqi `ny ,xpd it lr dzizl
:lirl xen`d lr wleg dcedi iaxøézî äãeäé éaøåzxtety zzl §©¦§¨©¦

oi` ezrcly meyn ,dvia ly zxtety `id m` elit`e ,xpd it lr
.onydn wtzqdl `aiy yyg

:dpynd dtiqen .minkg zrcl xzend ote`døöBiä døaç íà ìáà£¨¦¦§¨©¥
älçzîxpl zxtetyd z` xaig xpd z` dyry one`d m` - ¦§¦¨

,eziiyr zligznøzeîdzizle onya dze`lnl minkg zrcl mb ¨
,xpd it lràeäL éðtî[xpde zxtetyd-],ãçà éìkyyg oi` okle ¦§¥¤§¦¤¨

.zaya onydn wtzqi `ny
:onydn wtzqi `ny minkg ea exfby sqep ote`íãà àlîé àìŸ§©¥¨¨

øpä ãöa äpðzéå ,ïîL ìL äøò÷,zayl ewilcdyïzéåz`Làø §¨¨¤¤¤§¦§¤¨§©©¥§¦¥Ÿ
äìéútäxpd lydëBúa,xpd cvay dxrwd jeza ±àäzL ìéáLa ©§¦¨§¨¦§¦¤§¥
dliztdúáàBLdxrway onydn`ny dxifb ,onf xzei xraz jke , ¤¤

.dxrway onydn zaya wtzqi
:o`k mb wleg dcedi iaxøézî äãeäé éaøådliztd y`x z` zzl §©¦§¨©¦

`eaiy yyg oi` ezrcly meyn ,xpd cvay dxrwd jeza xpd ly
.dxrway onydn wtzqdl

àøîâ
ly zxtety zpizp oica dcedi iaxe minkg ewlgpy dpyna epipy
.mday onydn wlci xpdy ote`a ,dxrw e` ,qxg ly e` ,dvia
dylya zwelgnd z` hxtl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:el` mipte`àëéøöemipte` dylya ewlgpy eprinydl dpynd §¦¨
,el`ïðéòîLà éàca ewlgpy [epl drinyn dzid-]ìL úøôBôL §¦©§§¦©§¤¤¤

äöéa`weecy ,mixne` epiid ,calaïðaø éøîà÷ àäaexn` dfa - ¥¨§¨¨¨§¦©¨¨
,xpd it lr dzizl xeq`y minkgàñéàî àìc ïåéëcoi`y ± §¥¨§Ÿ§¦¨
`ny yeygl yi ,dqe`n zxtetyddpéî é÷etzñàì éúà`eai ± ¨¥§¦§©¥¦¨

,day onydn wtzqdlìáàzxtetya,àñéàîc ,ñøç ìLonyde £¨¤¤¤¦§¦¨
,dzngn q`np dkezaydéì eãBî àîéàmicen minkgy xnel yi - ¥¨¥

äãeäé éaøì`ny yeygl oi`y itl ,xpd it lr dzizl xzeny §©¦§¨
xved okle ,onydn wtzqiexq` qxga mby eprinydl `pzd j

.minkgïðéòîLà éàåzxtetya wx ewlgpy,ñøç ìL,mixne` epiid §¦©§§¦©¤¤¤
`weecyäãeäé éaø øîà÷ àäawtzqdl `eai `ny exfb `ly §¨¨¨©©¦§¨

,qe`n dkezay onydy oeik ,onydnàéääa ìáàly zxtetya ± £¨§©¦
,qe`n dkezay onyd oi`y ,dviaeäì éãBî àîéàiaxy xnel yi - ¥¨¥§

dcen dcediïðaøìs`y eprinydl `pzd jxved okle ,dfa exq`y §©¨¨
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zay(iyiy meil)

àøîâ
,xnelk] 'dtebl dkixv dpi`y dk`ln' dyerd oica mi`pz ewlgp
ick xpd z` daknd oebk ,dnvr cvn dze` jixv epi`y dk`ln
oerny iax zrcle ,aiig dcedi iax zrcl ,[el rixti `l exe`y
dywn .epzpyn ly `pzd xaeq in zrck zxxan `xnbd .xeht

:`xnbdéðz÷cîa [aezky dnn-]àôéñz` dakndy dpynd ly ¦§¨¨¥¥¨
dliztd lr e` xpd lr qgy iptn ,bbeya xpdáéiç,z`hgòîL ©¨§©

dpéîzrck [`nw `pz-] epzpyny o`kn gken -äãeäé éaøxaeqy ¦¨©¦§¨
,aiig dtebl dkixv dpi`y dk`ln dyerdyàéäixdy ,diepy ¦

seb z` jixv epi` dliztd lr e` xpd lr qgy iptn xpd z` daknd
dliztdy e` [y`d zngn] rwti `l xpdy jixv `ed `l` ,ieaikd

a ,dyw ok m`e .dlkze wlcz `làLéøiptn dakndy epzpyn ly ¥¨
,xeht oyiy dlegdàð÷éñò éàîa,miwqer ep` dleg dfi`a ±éà §©¨¦§¨¦

xaecn,äðkñ Ba LiL äìBçaxpd z` zeakl dligzkl xzeny §¤¤¤©¨¨
,ytp gewit meyn exear'øzeî'xpd z` zeakldéì éòaéîdid ± ¨¦¨¥¥

xeq` dligzkly ernyny 'xeht' wx `le ,zepyl `pzd jixv
.ok zeyrläðkñ Ba ïéàL äìBça éàåxeq`y ,`yixa miwqer ep` §¦§¤¤¥©¨¨

ok m` ,exear dk`ln zeyrldéì éòaéî 'úàhç áéiç'`pzl ©¨©¨¦¨¥¥
dk`ln `ed ieaikde ,ieaikd seb z` jixv epi`y it lr s`e ,zepyl
xaeqd dcedi iax zrck diepy epzpyn ixd ,dtebl dkixv dpi`y

.aiig dtebl dkixv dpi`y dk`ln dyerdy
:`xnbd zvxzníìBòìzwqer epzpynäðkñ Ba LiL äìBça §¨§¤¤¤©¨¨

,exear xpd z` zeakl xzenyéðúéìc àeä ïéãáe[dpyi `pzdy-] §¦§¦§¥
y dpyna'øzeî',exear zeakléðúîì éòác éãééàåjxvedy ab`e ± ¨§©§¥§¨¥§¦§¥

a zepyl `pzdàôéñlr e` xpd lr qgy iptn xpd z` dakndy ¥¨
dliztd lr e` onydénð àðz ,'áéiç'a [mb dpy-]àLéødakndy ©¨¨¨©¦¥¨

dnecke dlegd iptn xpd z`,'øeèt'.'aiig'n jtdd `edy ¨
:`xnbd dtiqenéðúãäådpyy dne ±àéòLBà éaøy ,`ziixaaíà §¨§¨¥©¦©§¨¦

ieaika ezpeek,ïLéiL äìBçä ìéáLadligzkläak íàå ,äaëé àì ¦§¦©¤¤¦©Ÿ§©¤§¦¦¨
àéää ,øeñà ìáà øeètzwqer ef `ziixa ±,äðkñ Ba ïéàL äìBça ¨£¨¨©¦§¤¤¥©¨¨

åzrckïBòîL éaødtebl dkixv dpi`y dk`ln dyerdy xaeqy §©¦¦§
,xehtàéäs` okle ,diepymewn lkn ,daki `l dligzkly it lr ¦

.xeht daik m`
:zaya dlegd iptn xpd ieaik oipra ceràléòì Bæ äìéàL ìeàL̈§¥¨§¥¨

éaøî[iax iptl ef dl`y el`y±]éBð ïîc íeçðz,[mewn my-]eäî ¥©¦©§§¦©
àúaLa àLéàa énwî àøeðc àðéöea úBaëìzeakl xzen m`d ± §©¦¨§¨¦©¥§¦¨§©§¨

.oyiy ick dpkq ea yiy dleg iptl wlecd xp zaya
dcb` ixac micwd ,mzl`y lr megpz iax mdl dpry mcew

:ezaeyzlçútmegpz iaxzðà ,øîàå[dz`-]äîìL,jlndïà ¨©§¨©©§§§ŸŸ¨
Cúeðúìëeñ ïà ,Cúîëçdkld okidl ,jznkg dkld okidl ± ¨§§¨¨§§¨¨

,jzpeazéic àìéøácL Eéáà ãåc éøác ïéøúBñ EéøácL àlà ,EE Ÿ©¤¤§¨¤§¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¤§¨¤
,äæ úà äæ ïéøúBñyéáà ãåcøîà E(fi ehw mildz)eìläé íéúnä àì' §¦¤¤¤¨¦¨¦¨©Ÿ©¥¦§©§

,'dé,miaeyg miznd oi`y ixdzàåy ,eixac xzeqzøîà(a c zldw) ¨§©§¨©§¨
eúî øákL íéúnä úà éðà çaLå'r miIg dOd xW` miIgd on,'dpc §©¥©£¦¤©¥¦¤§¨¥¦©©¦£¤¥¨©¦£¤¨

,miigd on miaeyg miznd jixacly ixdåcerzøîàå zøæç(c h my) §¨©§¨§¨©§¨
,'únä äéøàä ïî áBè àeä éç áìëì ék',mc` ipa lr `ed lyne ¦§¤¤©¦¨©§¥©¥

lynpy] aeyg zn mc`n `ed aeh ,[alkl lynpy] zEgt ig mc`y
.miznd z` zgaiyy jnvr ixac z` mb xzeq z`vnpe .[dix`l

:jlnd dnly ixac z` ayiin envr megpz iaxàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
øîà÷c[xn`y dn-]øîà÷ éëä ,'dé eìläé íéúnä àì' ãåcjk - §¨¨©¨¦Ÿ©¥¦§©§¨¨¦¨¨©
,ezpeekïåékL ,úeîiL íãB÷ úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì§¨©£¨¨©¨©¦§¤¤¨¤¥¨

çáL àeä Ceøa LBãwäì ïéàå ,úBönä ïîe äøBzä ïî ìèa únL¤¥¨¥¦©¨¦©¦§§¥§©¨¨§¨
.Ba,megpz iax siqenáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàc eðééäågt mildz) §©§§¨©©¦¨¨©¦§¦

(e,'éLôç íéúna'y ,`id aezkd zpeekéLôç äNòð ,íãà únL ïåék ©¥¦¨§¦¥¨¤¥¨¨©£¨¨§¦
,úBönä ïîe äøBzä ïîweqri mlerly `id jlnd cec zpeek s`e ¦©¨¦©¦§

one dxezd on iytg dyrie zeniy mcew ,eiiga zeevnae dxeza mc`

.zeevnd
:jlnd dnly ixac z` ayiine megpz iax jiynnøîà÷ãedne-] §¨¨©

[xn`y,'eúî øákL íéúnä úà éðà çaLå' äîìLie`xy ,ezpeek §ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦¤§¨¥
xzei ,ezne zeevnae dxeza mdiiga ewqry miwicvd z` gayl
,mdiigan xzei mzzina miwicv milecby itl ,miigd miwicvdn

epivny enkøaãna ìàøNé eàèçLkL,lbrd `hgaäLî ãîò ¤§¤¨§¦§¨¥©¦§¨¨©Ÿ¤
,åéðôì íéðeðçúå úBlôz änk øîàå àeä Ceøa LBãwä éðôìick ¦§¥©¨¨§¨©©¨§¦§©£¦§¨¨

,lbrd `hg lr l`xyil lgniyäðòð àìå`ly it lr s` ,ezekfa §Ÿ©£¨
,epnn xzei wicv didøîàLëexg`l `ed jexa yecwdl dyn §¤¨©

ywiae ,lbrd `hga l`xyi e`hgy(bi al zeny)÷çöéì íäøáàì øëæ'§Ÿ§©§¨¨§¦§¨
éãáò ìàøNéìeEz` dAx` mdl` xAcYe KA mdl YrAWp xW` 'ebe §¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨¨¤¨©§©¥£¥¤©§¤¤

mkrxfl oY` iYxn` xW` z`Gd ux`d lke minXd iakFkM mkrxf©§£¤§§¥©¨¨¦§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤
,'mlrl Elgpeäðòð ãiî,megpz iax miiqn .zea`d zekfaåikàì §¨£§Ÿ¨¦¨©£¨§Ÿ

.'eúî øákL íéúnä úà éðà çaLå' äîìL øîà äôé̈¤¨©§ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦¤§¨¥
:megpz iax siqenøác[yexit-]øçàz` egaya dnly zpeeka ¨¨©¥

,mizndíãå øNa Cìî ,íìBò ìL Bâäðîyïéîéi÷î ÷ôñ ,äøæb øæBb ¦§¨¤¨¤¤¨¨¨¨¥§¥¨¨¥§©§¦
dúBà,ezpicn ipaéöîz íàå ,dúBà ïéîéé÷î ïéà ÷ôñ[dvxz-] ¨¨¥¥§©§¦¨§¦¦§¥
øîBìy,dúBà ïéîéi÷îwx,dúBà ïéîéi÷î åéiçala`ïéà BúBîa ©§©§¦¨§©¨§©§¦¨§¥

øæb ,eðéaø äLî eléàå .dúBà ïéîéi÷îeiigaïwéúå ,úBøéæb änk §©§¦¨§¦Ÿ¤©¥¨©©¨§¥§¦¥
.íéîìBò éîìBòìe íìBòì íä úBîéi÷å ,úBðwz änkiax miiqn ©¨©¨§©¨¥§¨§§¥¨¦

,megpz,'åâå 'íéúnä úà éðà çaLå' äîìL øîà äôé àìåepiide §Ÿ¨¤¨©§ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦
,eiykr miigdn xzei mipey`xd miznd z` gayn dnlyy
zeniiwzn epiax dyn ly eizexifb ixdy ,mdn miaeh mipey`xdy

.zeniiwzn opi` eiykr miigy mikln zexifbe ,mlerl
:megpz iax siqenøác[yexit-],øçàdnly xn`y dnéðà çaLå' ¨¨©¥§©¥©£¦

'åâåezpeek ,'mizOd z`áø øîà äãeäé áøãkezlitz z` x`iay ¤©¥¦¦§©§¨¨©©
,cec lyáéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàccec ly ezlitza §¨©©§¨¨©©©¦§¦

(fi et mildz),'eLáéå éàðN eàøéå ,äáBèì úBà énò äNò'zpeek £¥¦¦§¨§¦§Ÿ§©§¥Ÿ
y `id aezkd,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà̈©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨

ïBò BúBà ìò éì ìBçî,ray za lyBì øîà,`ed jexa yecwd §¦©¨¨©
Eì ìeçî.df oeerBì øîà,cecúBà énò äNò[oniq-],éiçae`xiy ¨§¨©£¥¦¦§©©

.eyeaie ze`d z` i`pey e`xie ,il zlgny lkdBì øîàyecwd ¨©
,`ed jexaéiçaòéãBî éðéà Ela` ,jl izlgny mlekläîìL éiça §©¤¥¦¦©§©¥§ŸŸ

ðaòéãBî éðà Ey ,did jke ,jl izlgnyúéa úà äîìL äðaLk ¦§£¦¦©§¤¨¨§ŸŸ¤¥
ñéðëäì Lwéa ,Lc÷näd z`,íéLãwä éLã÷ úéáì ïBøàee÷áã ©¦§¨¦¥§©§¦¨§¥¨§¥©¢¨¦¨§

íéøòLmiycwd ycew lyäæa äæ,mgztl lki `leäîìL øîà §¨¦¤¨¤¨©§ŸŸ
çút .äðòð àìå ,úBððø äòaøàå íéøNòdnlyíéøòL eàN' ,øîàå ¤§¦§©§¨¨§¨§Ÿ©£¨¨©§¨©§§¨¦

'ãBákä Cìî àBáéå ,íìBò éçút eàNpäå ,íëéLàø(f ck my).eèäø ¨¥¤§¦¨§¦§¥¨§¨¤¤©¨§©
déòìáéîì déøúazngn ,erleal ick dnly ixg` mixryd evx - ©§¥§¦§§¥

,'ceakd jln' xn` envr lry eaygyeøîà,mixryd elàeä éî' ¨§¦
'ãBákä Cìî äæ.'ceakd jln `eaie' zxn`yk jzpeek dzid inl - ¤¤¤©¨

eäì øîà,dnly'øBaâå æefò 'ä'(g ck my)egztp `l oiicr mpn` . ¨©§¦§¦
,mixrydøæçdnlyéçút eàNe ,íëéLàø íéøòL eàN' ,øîàå ¨©§¨©§§¨¦¨¥¤§¦§¥

àeä úBàáö 'ä ,ãBákä Cìî äæ àeä éî ,ãBákä Cìî àáéå ,íìBò¨§¨Ÿ¤¤©¨¦¤¤¤©¨§¨
'äìñ ãBákä Cìî(i-h ck my),øîàL ïåék .äðòð àìådnly'ä' ¤¤©¨¤¨§Ÿ©£¨¥¨¤¨©

éçéLî éðt áLz ìà ,íéäìà'Ecáò ãéåc écñçì äøëæ ,Eminid ixac) ¡Ÿ¦©¨¥§¥§¦¤¨§¨§©§¥¨¦©§¤
(an e 'a,,äðòð ãiî.mixryd egztpeäòL dúBàamlek e`xy ¦¨©£¨§¨¨¨

,jlnd cec zekfa wx dprp jlnd dnlyyãåã éàðBN ìk éðt eëôäð¤¤§§¥¨§¥¨¦
mixegy eyrpeäøéã÷ éìeLk,y`dn dxigyny dxicw zizgzk - §¥§¥¨

àeä Ceøa LBãwä Bì ìçnL ìàøNé ìëå íòä ìk eòãéå[cecl-] §¨§¨¨¨§¨¦§¨¥¤¨©©¨¨
.ïBò BúBà ìò,megpz iax miiqnéðà çaLå' äîìL øîà äôé àìå ©¨§Ÿ¨¤¨©§ŸŸ§©¥©£¦

,'eúî øákL íéúnä úàly ezekfa egztp `l mixryd ixdy ¤©¥¦¤§¨¥
.zn xaky cec ly ezekfa wx egztp `l` ,igd dnly

:`xnbd dtiqenáéúëc eðééäå(eq g '` mikln)zia zkepg xg`l §©§¦§¦
ycwndeëìiå ,Cìnä úà eëøáéå ,íòä úà çlL éðéîMä íBia'©©§¦¦¦©¤¨¨©§¨£¤©¤¤©¥§

ãåãì 'ä äNò øLà äáBhä ìk ìò ,áì éáBèå íéçîN íäéìäàì§¨¢¥¤§¥¦§¥¥©¨©¨£¤¨¨§¨¦
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ezny in` cenr l sc ± iyily wxtzekxa

'îâàôéñ éðú÷cî.qgMiEAiMW xaq F` ,zAW `EdW gkXW ,zAWA bbW m` z`Hg aiIg 'ek xPd lrzAWA xYEn:ø î"ùàéä äãeäé '.:xn`C*DtEbl dkixv Dpi`W dk`ln ¦§¨¨¥¥¨§¨©©¥©¨©¨¦¨©§©¨¤¨©¤©¨¨©¤¦¨§©¨§¨¦§¨©§¨¨¤¥¨§¦¨§¨
iEAikC .dilr aiIgwlcY `NW ,xg` xaC KxFvl `N` ,FtEbl Kixv oi` df`NW F` ,dlizRdoiUFrWM oingR lW iEAiM `N` FtEbl KixSd iEAiM Ll oi`e .xPd rwRi,FzF` ©¨¨¤¨§¦¤¥¨¦§¤¨§¤¨¨©¥¤Ÿ¦§©©§¦¨¤Ÿ¦¨©©¥§¥§¦©¨¦§¤¨¦¤¤¨¦§¤¦

iEAikelWaEdadiEAiMdW ,dlizRdUrpfig`dldvxIWM xdn xE`d FA.FwilcdloizipznC ixEhR x`Wl d"de ,dlFg mEXn - xhtC `Wix ,`id dcEdi iAxC oeike:éà. §¦¤¦§§¦¨¤©¦©£¤§©£¦¨©¥§¤¦§¤§©§¦§¥¨§©¦§¨¦¥¨§¨©¦¤§¦§¨§¥§©§¦¦¦
dNgYkl "xYEn" ipzil - Edl ixW Wtp gETR mEXnE ,zFWtp zpMq EdA zi`C:déì éòaéî áéiç.DtEbl dkixv Dpi`C mEXn Dil xhR `lC ,`id dcEdi iAxe li`Fd:éðúc àäå §¦§©¨©§¨¦¦©¤¤¨¥§¦§¥¨§©§¦¨©¨¦¨¥¥¦§©¦§¨¦§Ÿ¨©¥¦§¥¨§¦¨§¨§¨§¨¥

àéòLBà éaø."xEq` la`" `icdA:àéä ïBòîL 'øå*dkixv Dpi`" mEXn Dil xhtC . ©¦©§¨§¤§¨£¨¨§¦§¦§¨©¥¦¥¨§¦¨
"DtEbl:LìeààúìéàL.dl`W El`W:íeçðz 'øî àìéòì.oFWl oke .eiptlcEnlYd §¨©§¦§¨¨£§¥¨§¥¨¥©§§¨¨§¥§©©§

)`(:`xwOde"Fl lrOn micnFr mitxU")'e dirWi.(mi`xIW mW lreaxwzdleiptl §©¦§¨§¨¦§¦¦©©§©§¨§©¥¤§¥¦§¦§¨¥§¨¨
wFgxn oicnFr -:ïîcéåð.mFwn:aàLéà.`zWiA - drx lW mEBxY .dlFg:çút §¦¥¨§¦¥¦¨§¦¨¤©§¤¨¨¦§¨§©

øîàå.WxcE dl`Wl dnFC `Ede ,dNigY dcb`A gFYtl oilibx Eid KM:éç áìëì ék. ©£©¨¨§¦¦¦§©©£¨¨§¦¨§¤¦§¥¨§¨¦§¤¤©
gETtE miIgd milFcB :xnFlMWtp:ïààéä.dkld dp`?zøæçåzøîàå.ixaC xFYql §©§¦©©¦¦©¤¤¨¦¨¨¨§¨§¨©§¨§¨©§¨¦§¦§¥

Lnvr:àéL÷ àì.Edl Wxtn ded DitEB Edi`:ø øîàcïðçBé '.mizOA" WixC `w `xw ©§§¨©§¨¦¥£¨§¨¥§§¨©¨¨§¨¨¨¥©¥¦
"iWtg:åíéúnä úà éðà çaL.miiE`x ,EznE zFvnE dxFzA mdiIgA EwqrWmgAWl ¨§¦§©¥©£¦¤©¥¦¤¨§§©¥¤§¨¦§¥§¦§©§¨

milFcBW ,miIg miwiCSn ENit`ozzinA ododiIgAn:äLî ãîò.,EPOn wiCv Ll oi`e £¦¦©¦¦©¦¤§¦¥§¦¨¨¦§©¥¤¨©¤§¥§©¦¦¤
FzEkfA dprp `le:à"ãåíéúnä úà éðà çaL.,eiWkr lW miIgd on ,mipFW`xd §Ÿ©£¨¦§§©¥©£¦¤©¥¦¨¦¦¦©©¦¤©§¨

miaFh mipFW`xdWzFniIwzOW ,rcY .dN`neizFxfBzFniIwzn oi`e ,dyn lW ¤¨¦¦¦¥¥¤¥©¤¦§©§§¥¨¤Ÿ¤§¥¦§©§
eiWkr lW mixU zFxifB:ïwúåúBðwz änk.dNibnA ipzC `idd iM)c sC.'ale.:( §¥¨¦¤©§¨§¦¥©¨©¨¦©¦§¨¥¦§¦¨©§

FpiiprA oiWxFce oil`FW EdIW l`xUil mdl oTiY dynlWmFi:ïBò BúBà ìò.zaC Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥¤§£¦§§¦§¦§¨¤©¨§©
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zay(iyiy meil)

zenl cizry rny jlnd cecy dry dze`n :`xnbd dkiynn
,zayaàúaLc àîBé ìk,zayd ini lka ±élek ñéøâå áéúé äåä ¨¨§©§¨£¨¨¦§¨¦¥

àîBélkei `l zend j`lny ick ,meid lk cnele ayei did ± ¨
.zend j`lnn dpibn dxezdy ,eil` axwzdléòác àîBé àeää©¨§¨¥

déLôð çðéîì,ea zenl cec ly epnf ribdy [zayd] mei eze`a - §¥©©§¥
í÷[cnr-]dén÷ úånä Càìî,[eiptl-]déì ìéëé àìåleki `le - ¨©§©©¨¤©¥§Ÿ¨¦¥

,eznyp lehil didàñøébî déîet ÷ñt äåä àìc`ly meyn ± §Ÿ£¨¨©¥¦¦§¨
.cenlln eit wqtøîà,zend j`lndéì ãéáòà éàîdyr` dn ± ¨©©¤¡¦¥

.ezindl lke`y ick ,cecl eldéúéa éøBçà àðzñea déì äåädid ± £¨¥§¨¨£¥¥¥
,ezia ixeg`n qcxt cecl elàúà[`a-]úånä êàìî,qcxtl÷éìñ £¨©§©©¨¤§¦

éðìéàa Léçáelew erinyiy ick mze` rprpe zepli`d lr dlr ± §¦§¦¨¥
,zepli`d lew z` cec rnyyk .dpeynéæçéîì ÷ôðqcxtl `vi ± §©§¦§¥

.ez`ivia cenll jiynde ,rnyy dpeynd lewd edn ze`xläåä£¨
àbøãa ÷éìñ,qcxtl mleqa dler did ±dézezî àbøc úéçtéà± ¨¦§©§¨¦§¦©§¨¦¥

dldad zngne ,eilr dlryk mleqd xaype÷ézLéàwzzyd ± ¦§¦
,zend j`ln eilr hly cin ,ecenilndéLôð çðå.eytp dgpe ± §¨©§¥

e ,zel`y izy dnlyl exxerzd ,cec zny xg`lçìLoze`äîìL ¨©§ŸŸ
.àLøãî éáì,`id l`yy dpey`xd dl`yd ,od el`eúî àaà §¥¦§§¨©¨¥

,qcxtl ezian `viy xg`l,änça ìèeîe,elhlhl leki ipi`e ¨©©¨
,`id l`yy dipyd dl`yde .lehlha xeq`e dvwen `ed zn ixdy

,íéáòø àaà úéa ìL íéáìëe.mlik`dl ip` jixveäNòà äîick §¨¦¤¥©¨§¥¦¨¤¡¤
.mialkd z` lik`dl icke ,dnga lhen `a` didi `lydéì eçìL̈§¥

,minkgdçpäå ,äìáð CBúçdze`íéáìkä éðôì.delk`iyéáàå,E £§¥¨§©©¦§¥©§¨¦§¨¦
Bìèìèå ,÷Bðéz Bà økk åéìò çpäziad jezl mci lr. ©©¨¨¦¨¦§©§§

:megpz iax miiqnåikäîìL øîà äôé àì(c h zldw),éç áìëì ék' §Ÿ¨¤¨©§ŸŸ¦§¤¤©
,'únä äéøàä ïî áBè àeälhlhl el exizd mialkd jxevl ixdy ¦¨©§¥©¥

cec `ed] znd dix`d z` eli`e ,iepiy ila `idy zenk dliap
.wepiz e` xkk eilr gipiy ici lr wx lhlhl el exizd [jlnd

dl`yl aiyde ,dcb` ipiipra ezncwd z` miiq megpz iax
edel`yy(`"r lirl):dlegd iptl wlecd xp ieaik oipraïéðòìe§¦§©

ïBëéîã÷ àðìéàLc äìéàLxpd ieaik oipra ,mkiptl izl`yy ± §¥¨§¨¦§¨¢¨¥
`ld ,dleg jxevl zayaíãà ìL BúîLðå ,øð äéeø÷ øð`id mb ¥§¨¥§¦§¨¤¨¨

,øð äéeø÷xn`py(fk k ilyn),'mc` znWp 'd xp'äákz áèeîzaya §¨¥¥¦§©¨¨¨¦¨¤
éðtî ,íãå øNa ìL øð`idy dnypd,àeä Ceøa LBãwä ìL Bøð ¥¤¨¨¨¨¦§¥¥¤©¨¨

.dlegd ly eznyp z` livdl ick xpd z` zeakl xzen ,xnelk
dxe`kl mi`xp zldwa dnly ixacy megpz iax zyxc ab`
mitqep miweqta `xnbd dpc ,envr ixacle cec ixacl mixzeq

:mixzeqk mi`xpd zldwaøa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©§¥©
ç eLwa ,áøc déîMî úìéLåéøácL éðtî ,úìä÷ øôñ æBðâì íéîë ¦©¦§¥§©¦§£¨¦¦§¥¤Ÿ¤¤¦§¥¤§¨¨

,äæ úà äæ ïéøúBñ,oldl `aeiy itkéðtî ,eäeæðb àì äî éðtîe §¦¤¤¤¦§¥¨Ÿ§¨¦§¥
äøBú éøác BúléçzL,dxezd zeaiyge gay -,äøBú éøác BôBñå ¤§¦¨¦§¥¨§¦§¥¨

.dxez ixac yi ervn`a mby oky lke
:`xnbd zx`anáéúëc ,äøBú éøác Búléçz(b ` my)ïBøúi äî' §¦¨¦§¥¨¦§¦©¦§

,éàpé éaø éác éøîàå ,'LîMä úçz ìîòiL Bìîò ìëa íãàì̈¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©©¨¤§¨§¦§¥©¦©©
'LîMä úçz',ynyd xg` e`xapy dfd mler ixaca lnr m` - ©©©¤¤
Bì ïéàc àeäd`xapy dxeza elnra la` ,geexe oexziíãB÷ §¥¤

dBì Lé ,LîL.oexziáéúëc ,äøBú éøác BôBñ(bi ai my)øác óBñ' ¤¤¤¦§¥¨¦§¦¨¨
ìk äæ ék ,øBîL åéúBöî úàå ,àøé íéäìàä úà ,òîLð ìkä©Ÿ¦§¨¤¨¡Ÿ¦§¨§¤¦§¨§¦¤¨

.'íãàä̈¨¨
:`xnbd zxxanéàîweqtd yexit dn -ä ìk äæ ék'.'íãàdaiyn ©¦¤¨¨¨¨

:`xnbdàlà ,àøáð àì Blek íìBòä ìk ,(øæòéìà) éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¨¨¨Ÿ¦§¨¤¨
ìéáLa`xaiyäæ:xg` yexit .eizeevn xneye ,'d z` `xidéaø ¦§¦¤©¦

ìe÷L ,øîà àðäk øa àaàmc`.Blek íìBòä ìk ãâðk ,äæyexit ©¨©©£¨¨©¨¤§¤¤¨¨¨
:xg`àì ,øîBà àîBæ ïa ïBòîL dì éøîàå ,øîBà éàfò ïa ïBòîL¦§¤©©¥§¨§¦¨¦§¤¨¥Ÿ

úååöì àlà ,Blek íìBòä ìk àøáðxagzdl -äæì,'d `xid - ¦§¨¨¨¨¤¨§¤¤¨¤
.eynyle

:`xnbd zxxanéàîey exn`y df edn -åéøáczldw lyïéøúBñ ©§¨¨§¦

.äæ úà äæ:`xnbd zx`anáéúkaezk -(b f my),,'÷çOî ñòk áBè' ¤¤¤§¦©©¦§Ÿ
,oebd xac epi` wegydy rnynejci`náéúk(a a my),çNì'÷B §¦¦§

,'ììBäî ézøîà:ztqep dxizq .gaeyn `edy rnyn ,lelid oeyln ¨©§¦§¨
áéúk(eh g my)áéúëe ,'äçîOä úà éðà ézçaLå'(a a my)äçîNìe' §¦§¦©§¦£¦¤©¦§¨§¦§¦§¨

'äNò äf äî.dyer `id zlreze daeh dn - ©ŸŸ¨
:zexizqd z` zvxzn `xnbd,àéL÷ àìxn`py dfñòk áBè' Ÿ©§¨©©

,'÷çOî,dpeekdíé÷écvä ìò àeä Ceøa LBãwä ñòBkL ñòk áBè ¦§Ÿ©©¤¥©¨¨©©©¦¦
,äfä íìBòamdizepeer wxnn dfae ,dnecke mixeqi mdilr `iany ¨¨©¤

,`ad mlerl ekfiy ickìò àeä Ceøa LBãwä ÷çNnL ÷BçOî¦§¤§©¥©¨¨©
äfä íìBòa íéòLøä,mze` dpdne zewgey mipt mdl d`xny - ¨§¨¦¨¨©¤

xn`pde .`ad mlerl mwlg eca`iy ick ,eyry zeevn hrn xkya
íò àeä Ceøa LBãwä ÷çNnL ÷BçN äæ ,'ììBäî ézøîà ÷BçNìå'§¦§¨©§¦§¨¤§¤§©¥©¨¨¦

,àaä íìBòa íé÷écvä.gaeyn `edy ©©¦¦¨¨©¨
:dipyd dxizqd uexizeìL äçîN Bæ ,'äçîOä úà éðà ézçaLå'§¦©§¦£¦¤©¦§¨¦§¨¤

,äåöî,dlk zqpkd zgny oebkäçîN Bæ ,'äNò äf äî äçîNìe' ¦§¨§¦§¨©ŸŸ¨¦§¨
mzq,äåöî ìL dðéàLz` dnly gaiyy jkae .zlrez da oi`y ¤¥¨¤¦§¨

`a ,dgnydàìå ,úeáöò CBzî àì äøBL äðéëL ïéàL ,Eãnìì§©¤§¤¥§¦¨¨Ÿ¦©§§Ÿ
÷BçN CBzî àìå ,úeìöò CBzîly epi`y s`e ,wegy mzq - ¦©§§Ÿ¦§

,zayein wgeyd zrc oi`y itl ,zepvilLàø úel÷ CBzî àìå- §Ÿ¦©Ÿ
,zepviläçéN CBzî àìå,jxev mda yiy elit`e oileg ixac ly §Ÿ¦¦¨

íéøác CBzî àìå[mixeaic-]ìL äçîN øác CBzî àlà ,íéìèa §Ÿ¦§¨¦§¥¦¤¨¦§©¦§¨¤
,äåöîenkøîàpLl`xyi jln mxedi eil` e`ayk ,`iapd ryil`a ¦§¨¤¤¡©

lr `iapd qrke ,a`en mr mgldl e`viyk ,dcedi jln htyedie
dpiky eilr legzy icke ,mraxi ze`hga wifgn ecery lr mxedi

xn` ,qrky xg`låéìò éäzå ïbðîä ïbðk äéäå ,ïbðî éì eç÷ äzòå'§©¨§¦§©¥§¨¨§©¥©§©¥©§¦¨¨
''ä ãé(eh b 'a mikln)ick d`a ixdy ,devn ly dgny `id ef dgnye , ©

.dpiky eilr zexydl
äëìä øáãì ïëå ,äãeäé áø øîàjixv ,dkld xac cenll `ayk - ¨©©§¨§¥¦§©£¨¨

.dgny xaca geztl
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BLàø úà óôç.zay ceaklCìäyi`dBúéa çút ìò øáòåly ¨©¤Ÿ¨©§¨©©¤©¥
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Bì øîà ,éànL éðôì àaL ãçà éøëða äNòî áeL,ixkpdéðøéib ©£¤§¨§¦¤¨¤¨¦§¥©©¨©©§¥¦
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íeMî ïðçBé ø"àc ,"àeä ïéàèç ìéçcø:øæòìà 'Bì ïéà ¨¥£¨¦§¨¨¦¤§¨¨¥
"á÷äìäøîàpL ,ãáìa íéîL úàøé àlà BîìBòaäzòå" §§¨¤¨¦§©¨©¦¦§©¤¤¡©§©¨

äî ìàøNéäéäìà 'ìàBL ECnòî"'Bâå äàøéì íà ék ¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥¥¦¨¦¦§¦§¨§
áéúëeúàøé ïä íãàì øîàiå"äïkL ,"'Bâå äîëç àéä ' §¦©Ÿ¤¨¨¨¥¦§©¦¨§¨§¤¥

ìaáéúëc éàî :àleò áø Løc .íéizñz Y .ïä úçàì ïéøB÷ éðåé ïBLìà"òLøzäaøä ,"'Bâå äaøä ¦§§¨¦¦§©©¥¦§©¥¨©©¨©¦§¦©¦§©©§¥§©§¥
àìc àeä,òLøéìíeL ìëàL éî :àlà ?òLøéì èòî àäåçéøåøçà íeL ìëàéå øBæçé ,óãBð §¨¦§©¨§©¦§©¤¨¦¤¨©§¥Ÿ¥©£§Ÿ©©¥

àäéåáéúëc éàî :àleò áø øa àáø Løc !?óãBð Bçéøïéà ék"úåaeöøçíúåîì"íìeà àéøáe ¦¥¥¥¨©¨¨©©¨©¦§¦¦¥©§Ÿ§Ÿ¨¨¦¨
øîà Y:ä"á÷äïðéàL íéòLøì ïéic àìïéãøçïéáöòåíalL àlà ,äúénä íBiîïäì àéøa.íìeàk ¨©Ÿ©¨¨§¨¦¤¥¨£¥¦©£¥¦¦©¦¨¤¨¤¦¨¨¦¨¤§¨

áéúëc éàî :äaø øîàc eðééäåíkøc äæ"ìñkíkøcL íéòLø ïéòãBé Y "Bîìíäì Léå ,äúéîì §©§§¨©©¨©¦§¦¤©§¨¥¤¨§¦§¨¦¤©§¨§¦¨§¥¨¤
ìò áìç.íìñkY ïäî àéä äçëL øîàz ànLì"ú"íäéøçàåìò ñçk" ."äìñ eöøé íäéôa ¥¤©¦§¨¤¨Ÿ©¦§¨¦¥¤§©£¥¤§¦¤¦§¤¨§¨©

."'eë øpäøïàîk éñBé '?ì"ñäãeäé 'øk éàì"ñðäa eléôà Yéàå ,áéiçéì éîð C"økùì"ñY ©¥¥§©¦§§¨£¦§¨¨©¦¦©¥§¦§
äãeäé 'øk íìBòì :àleò øîà !øèôéì éîð äìéút.ì"ñøáñ÷åøúBðáì úðî ìò øúBñ :éñBé ' §¦¨©¦¦§©¨©¨§¨§§¨§¨¨©¥¥©§¨¦§

.øúBñ éåä àì Y BîB÷îa àlL úBðáì úðî ìò ,øúBñ éåä Y BîB÷îaì"àúBëàìî ìk ,éãkî :äaø ¦§¨¥¥©§¨¦§¤Ÿ¦§Ÿ¨¥¥©¨¦§¦¨§¨
øúBñ íúäå ïkLnî eäì ïðéôléî"ò!àeä BîB÷îa àlL úBðáì:ì"àáéúëc ïåék ,íúä éðàL ©§¦©§¦¦§¨§¨¨¥¦§¤Ÿ¦§¨¥¨¨¥¨¦§¦

ét ìò"äçé 'Y "eðøúåñkî"òù"øk íìBòì :øîà ïðçBé 'øå ,éîc BîB÷îa úBðáì,ì"ñàðL éàîe ©¦©£§Ÿ¥¦§¦§¨¥§¨¨¨©§¨§©§¨
éøvL äìéúôa àëä :äáäà øa àcà áø àîéúéàå àðeðîä áø øîàãk Y äìéútCdáäáäì,ïðé÷ñò §¦¨¦§¨©©©§¨§¦¥¨©©¨©©£¨¨¨¦§¦¨¤¨¦§©§£¨¨§¦©

eléôà àéääácù"øàìå "íçt äNBò àeäL" éðú÷c éîð à÷éc :àáø øîà .àðî ïwúî à÷c éãBî ¦§©¦£¦¥§¨§©¥¨¨¨©¨¨©§¨©¦§¨¨¥¤¤¤¨§¨
úéNòpL éðtî" éðú÷Y "íçtî"ù.'éðúîìL ìòìò :ïúãéì úòLa úBúî íéLð úBøéáò L ¨¨¥¦§¥¤©£¥¤¨©¨£¥¨¦¥¦§©¥¨¨©

ú÷ìãäáe ,älça ,äcða úåøéäæ ïðéàL.øpä'îâ?è"î äcðø"àdðèá éøãça äì÷ì÷ àéä :÷çöé ¤¥¨§¦Ÿ§¦¨§©¨§©§¨©©¥¦¨¦§¨¦¦§§¨§©§¥¦§¨
älç ,äcð çðéz .dðèá éøãça ä÷ìz Cëéôì Yú÷ìãäåY ?øîéîì àkéà éàî øpäLøããkàeää §¦¨¦§¤§©§¥¦§¨¥©¦¨©¨§©§¨©©¥©¦¨§¥©¦§¨©©

øîà ,àcñç áøc déìò äàìéìb:ä"á÷äíã é÷ñò ìò Y íëa ézúð íc úéòéáøézøäæä,íëúà ¨¦¨¨£¥§©¦§¨¨©§¦¦¨¨©¦¨¤©¦§¥¨¦§©§¦¤§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zay(ycew zay meil)

úBçzôî Bì eøñnL øaæâì äîBc ,íéîL úàøézezlc ly ¦§©¨©¦¤§¦§¨¤¨§©§§
úBiîéðtä,xve`d lyúBçzôîezezlc lyeøñî àì úBðBöéçä ©§¦¦©§§©¦Ÿ¨§

ìééò éäa ,Bìly zeiniptd zezlc geztl ick qpki gzt dfi`a - §¥¨¦
yiy dfa ic `l [xve`d `idy] dxeza zekfl ick ok enke .xve`d
`dzy jixv `l` ,[xve`d ly zeiniptd zegztnk `idy] dxez ea
yiy in oky ,[xve`d ly zepevigd zegztnk `idy] miny z`xi el
la` ,dxezd ixac z` zeyrle xenyl `ed cxg ,miny z`xi ea
dne ,dxezd ixac miiwl yyeg epi` ,miny z`xi `la dxez cneld

.zeiniptd zegztn el exqnpy jkn el yi zlrez
éàpé éaø æéøëî,miny z`xi `la cneld lrdéì úéìc ìò ìáç ©§¦©¦©©£¨©§¥¥

ãéáò àzøãì àòøúå ,àzøcdyere ,xvg el oi`y in lr lag - ©§¨§©§¨§©§¨¨¦
okle ,miny z`xil dkxc qpkdl xryd `id dxezdy ,xvgl xry

.dxezl d`xi micwdl jixv
:miny z`xi oipra sqep xn`n d`ian `xnbdàì ,äãeäé áø øîà̈©©§¨Ÿ

,åéðôlî eàøéiL éãk àlà BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä àøä¨©¨¨¤¨¤¨§¥¤¦§¦§¨¨
øîàpL(ci b zldw),'åéðôlî eàøiL äNò íéäìàäå'`xa ,xnelk ¤¤¡©§¨¡Ÿ¦¨¨¤¦§¦§¨¨

.eiptln e`xiiy ick enler
:'d z`xi zlrn lceb oipra dyrn d`ian `xnbdéaøå ïBîéñ éaø©¦¦§©¦

éáúé eåä øæòìà,miayei eid -éìçìéæàå ómdiptl jlde xar -éaø ¤§¨¨£¨§¦¨¦§¨¦©¦
déøáçì ãç déì øîà ,àçà øa á÷òé,exiagl cg` xn` -e÷éð ©£Ÿ©£¨¨©¥©§©§¥¥

dénwî,eceakl eiptln cenrp -àeä ïéàhç ìéçc øáâcyi`y - ¦©¥¦§©§¦©¨¦
.`ed `hg `xiCãéà déì øîà,[ipyd-]øa øáâc ,dénwî e÷éð ¨©¥¦¨¥¦©¥¦§©©

àeä ïééøBà.`ed dxez oa yi`y -déì øîà,oey`xdCì àðéîà §¨¨©¥£¦¨¨
àðà,lecbd egay ip` jl izxn` -zøîàå ,àeä ïéàhç ìéçc øáâc £¨¦§©§¦©¨¦©£©§§

àeä ïééøBà øa zà éìzhrin `ld ,`ed dxez oay il xne` dz`e - ¦©§©§¨
.dxez oa ly ezlrnn dlecb `hg `xi zlrny ,egaya

zxxane ,dxezn d`xi aiygd mdipyn in xxazp `l df dyrna
:`xnbd zxne` .`ed in `xnbdíéizñzgikedl yi -øæòìà éaøc ¦§©¥§©¦¤§¨¨

àeädføîàc,'àeä ïéàhç ìéçc øáâc'd`xi aiygdy meyn §¨©¦§©§¦©¨¦
,dxeznCeøa LBãwäì Bì ïéà ,øæòìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¤§¨¨¥§©¨¨

øîàpL ,ãáìa íéîL úàøé àlà BîìBòa àeä(ai i mixac)äzòå' §¨¤¨¦§©¨©¦¦§¨¤¤¡©§©¨
éäìà 'ä äî ìàøNé'åâå äàøéì íà ék ,Cnòî ìàL ELidl` 'd z` ¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤

.'Lidl` 'd z` carle ,Fz` dad`lE eikxC lkA zklláéúëeaei`a ¨¤¤§¨§¨¨§©£¨Ÿ§©£Ÿ¤¡Ÿ¤§¦
mlerd z`ixaa zxkipd dwenrd 'd znkg z` x`zy xg`l

mc`l `ed jexa yecwd ly exn`n ,e`elne(gk gk aei`),øîàiå'©Ÿ¤
'åâå äîëç àéä 'ä úàøé ïä íãàìenk ernyne ,'dpiA rxn xEqe ¨¨¨¥¦§©¦¨§¨§¥¨¦¨

`id 'd ipira mc`d znkg ly dzeaiyg lky ,jenqay weqtd
,aezkd hwpy 'od' oeylde ,ez`xiìa ïkL,'ïä' úçàì ïéøB÷ éðåé ïBL ¤¥¦§§¨¦¦§©©¥

.dpnn ueg xg` xac mc`l oi`e ,mlera d`xid `id dcigi ,xnelk
:`xnbd dwiqn .d`xid zeaiyga biltd xfrl` iaxy ,x`eane

íéizñziax z` gaiyy df `ed xfrl` iaxy xacd gken ok` - ¦§©¥
.`hg z`xia `g` xa awri
lirl exn`y dnl jyndk(.l)meyn ,zldw xtq z` fepbl eyway

epnn d`xpy sqep weqt `xnbd d`ian ,dxez ixac mixzeq eixacy
:dxez ixac xzeqyáéúëc éàî ,àleò áø Løczernyn dn - ¨©©¨©¦§¦

aezkd)(fi f zldw,'åâå äaøä òLøz ìà'zEnz dOl ,lkq idY l`e ©¦§©©§¥§©§¦¨¨¨¨¨
ike ,denze 'LYr `lAòLøéì àìc àeä äaøä,riyxi `l -àä §Ÿ¦¤©§¥§Ÿ¦§©¨

òLøéì èòî,riyxi -àlàl ,lyn it lr weqtd yxtl yiéî §©¦§©¤¨¦
óãBð Bçéøå íeL ìëàLegix `linny oeikn ike ,eixiag z` xrvne ¤¨©§¥¥

scepìëàéå øBæçéceróãBð Bçéø àäéå øçà íeLjk ,xzei jex` onf ©£§Ÿ©©¥¦¥¥¥
siqe` ,ip` `heg `linny oeik eala xn`i l` hrn `hgy in
siqez l` xnelk ,'daxd ryxz l`' xn` jk lre ,cer `hg`e

.riyxdl
mitiqend miryxd ly mzepba xacnd sqep xn`n d`ian `xnbd

:mzeryx lr zeryxáéúëc éàî ,àleò áø øa àáø Løcxenfna ¨©¨¨©©¨©¦§¦
dfd mlera miryxd ly dnecnd mzglvd z` x`znd(c br mildz),

àì àeä Ceøa LBãwä øîà ,'íìeà àéøáe íúBîì úBaöøç ïéà ék'¦¥©§ª§¨¨¦¨¨©©¨¨Ÿ

ïéáöòå ïéãøç ïðéàL íéòLøì ïéic['zeaevxg' ly oewixhep]íBiî ©¨¨§¨¦¤¥¨£¥¦©£¥¦¦
äúénä,`ehgl mi`xi mpi`e ,htynl ecnri f`yàéøa íalL àlà ©¦¨¤¨¤¦¨¨¦

íìeàk ïäì.mdiyrna md mivexn ,xnelk ,agxe gezt egzty ¨¤§¨
áéúëc éàî ,äaø øîàc eðééäåmiryxd oipra xacnd xenfna §©§§¨©©¨©¦§¦

mxyera mighead(ci hn my),'Bîì ìñk íkøã äæ',lr aqen df weqt ¤©§¨¥¤¨
okl mcew xen`d(ai weqt),dxeawd lr fnxnd 'mlFrl FniYA mAxw'¦§¨¨¥§¨

,xn` jk lreL íéòLø ïéòãBédf',äúéîì ,'íkøc,'enl lqk' mle` §¦§¨¦¤¤©§¨§¦¨
xg`n,íìñk ìò áìç íäì Léåjkitl ,mdizeilk z` dqkn `ede §¥¨¤¥¤©¦§¨

.daeyza aeyle dzind lr aeygl mze` zexxern zeilkd oi`
àéä äçëL øîàz ànLdzindïäî,md mibbeye ,algd zngn ¤¨Ÿ©§ª¨¦¥¤

øîBì ãeîìzweqtd jynda(ci weqt),'älñ eöøé íäéôa íäéøçàå' ©§©§©£¥¤§¦¤¦§¤¨
md mixtqn ,mlerdn mcae` xg`l mdilr `al cizrd z`e -

.daeyza miay mpi` ok it lr s`e ,cinz
'eke mixkp iptn `xizn `edy iptn xpd z` daknd' :dpyna epipy

,xeht'åë øpä ìò ñçkoleka xhet iqei iax ,aiig dliztd lr qgk §¨©©¥
.'mgt dyer `edy iptn ,dliztd on ueg

lirl x`azdy itk(.l)z ,dcedi iaxk xaeq epzpyna `nw `p
daknd z` aiign okle ,dtebl dkixv dpi`y dk`lna aiignd
z` xhetd oerny iax lr wlege ,dnecke xpd lr qgy zngn
.df oecipa iqei iax zrc dn zxxan `xnbd ,efk dk`ln dyerd

:`xnbd dywnéñBé éaøe` xpd lr qgy iptn dakndy xaeqd ©¦¥
,aiig dliztd lr qgyke ,xeht onyddéì àøéáñ ïàîkoiprl §©§¦¨¥

,dtebl dkixv dpi`y dk`lndéì àøéáñ äãeäé éaøk éàm` - ¦§©¦§¨§¦¨¥
,dcedi iaxk xaeqðäa eléôàConyd lr e` xpd lr qga -énð £¦§¨¨©¦

áéiçéì,aiigi mb -,déì àøéáñ ïBòîL éaøk éàåd lr qgaäìéút ¦©¥§¦§©¦¦§§¦¨¥§¦¨
,øèôéì énðel oi` ixdy ,xeht df ote`a mb oerny iax zrcl ixdy ©¦¦§©

el sicr dide ,dliztd dlkz `ly epevx `l` ,envr ieaika jxev
dliztd dzid f`y ,dzeakl jxved `le dxraed `l mlern m`

.xzei dkex`
:`xnbd zvxzníìBòì ,àleò øîàiqei iaxàøéáñ äãeäé éaøk ¨©¨§¨§©¦§¨§¦¨

,déìjixv did jkitle ,dtebl dkixv dpi`y dk`lna aiignd ¥
,xpde onyd lr qgy iptn daknyk elit` aiigzdlexhty dn

c meyn ,`ed mda,éñBé éaø øáñ÷d wxyúBðáì úðî ìò øúBñ ¨¨©©¦¥¥©§¨¦§
BîB÷îa,xzqy mewn eze`a -éåäzk`ln llka,øúBñla` ¦§¨¥¥

xzeqdúBðáì úðî ìòel` mipa`a,BîB÷îa àlLmewna `l` ©§¨¦§¤Ÿ¦§
,xg`,øúBñ éåä àìepi` ,xzeql dnecy xpd ieaik ok enke .xehte Ÿ¨¥¥

,onf xg`l ef dlizta wilcdl zpn lr ok dyera `l` eilr aiig
wilcdl ezrc m` la` ,enewna zepal zpn lr xzeql dnec dfy
jlz m` elit`e ,ef dliztn el ztk` `l la` ,df onya e` df xpa
mewna zepal zpn lr xzeql dnecy meyn ,xeht `ed ixd ,ceai`l
zpn lrk aygp xpde onyd lr qgay mrhde .iqei iax exhety ,xg`
onyae xpa ziyrp dpi` ieaikd zk`lny itl ,xg` mewna zepal
'dakn' zk`ln oiprl 'dxizq'de 'oipa'd okle ,dlizta `l`
xzeqk df ixd ,dilr ezrc oi` m`e ,cala dliztd l` miqgiizn

.xehte eieaika lwlwnk aygpe enewna `ly zepal zpn lr
:`ler ly evexiz lr dywn `xnbdäaø déì øîà,`lerléãkî ¨©¥©¨¦§¦

[ixd-]úBëàìî ìkzayeäì ïðéôìé[mze` micnl-],ïkLnî ¨§¨¨§¦©§¦¦§¨
íúäå[okyna-],àeä BîB÷îa àlL úBðáì úðî ìò øúBñixdy §¨¨¥©§¨¦§¤Ÿ¦§

dipgd mewna ezepal ick ,mzriqp mcew okynd z` mixzeq eid
zvxzn .aiig xg` mewna zepal ick xzeq mby rnyn ,`ad

:`xnbddéì øîà,daxl `leríúä éðàL,okynaáéúëc ïåék ¨©¥¨¦¨¨¥¨¦§¦
(k h xacna)éîc BîB÷îa úBðáì úðî ìò øúBñk ,'eðçé 'ä ét ìò'- ©¦©£§¥©§¨¦§¦§¨¥

`ad dipgd mewne mcewd dipgd mewn aygp ,epg 'd it lry oeik
.'d it lr eid mdipy ik ,cg` mewnl

:sqep uexizíìBòì ,øîà ïðçBé éaøåiqei iaxàøéáñ ïBòîL éaøk §©¦¨¨¨©§¨§©¦¦§§¦¨
,déìz` xhet okle ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln lr miaiig oi`y ¥

zk`lnl jixv epi`y oeik ,onyd e` xpd lr qgy iptn daknd
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המשך בעמוד לה



קנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zay(iying meil)

.dcedi iax xizd dvia ly zxtetyaðä ïðéòîLà éàåézøz C± §¦©§§¦©¨¨©§¥
epiid ,qxg ly zxtetyae dvia ly zxtetya ,el` ipya ewlgpy

`weecy ,mixne`éðäa[el`a-]äãeäé éaø øîà÷,xzenyíeMî §¨¥¨¨©©¦§¨¦
÷ñôéî àìcxpk zaygp `id okle ,xpdn zwqten zxtetyd oi`y ± §Ÿ¦§¨

,day onydn wtzqdl `eaiy yyg oi`e envräøò÷ ìáà£¨§¨¨
à÷ñôéîcipta ilk `idy xkipe ,ecivl zgpen `id ixdy ,xpdn §¦§§¨

,envr xpk dpi`e dnvreäì éãBî àîéàdcedi iaxy xnel yi - ¥¨¥§
dcenïðaøìsebk dxrwd z` aiygdl xyt` i`y oeik ,dfa exq`y §©¨¨

`pzd jxved okle ,day onydn wtzqdl `eaiy yyg yie ,xpd
.dcedi iax xizd dfa mby eprinydlïðéòîLà éàåwx ewlgpy §¦©§§¦©

àéääa`weec ,xne` iziid ,dxrwa ±ïðaø éøîà÷ àéääa,xeq`y §©¦§©¦¨¨§¦©¨¨
,da exfb xpdn zwqteny oeikyézøz éðäa ìáàly zxtetya ± £¨§¨¥©§¥

,xpdn zewqten opi`y ,qxg ly zxtetyae dviaeãBî àîéàyi - ¥¨
xnelmicen minkgyäãeäé éaøì`pzd jxved okle ,xzeny §©¦§¨

:`xnbd dwiqn .minkg exq` el`a mby eprinydlàëéøöok` ± §¦¨
mipte` dylya ewlgp dcedi iaxe minkgy hxtl dpynd dkxved

.el`
xzen xpl zxtetyd z` xaig m`y dpynd ixaca dpc `xnbd
dvia ly zxtety mc` aewi `l ,dpyna epipy :xpd it lr dzizl

,'eke xpd it lr dppzie ony dp`lnieälçzî øöBiä døaç íàå§¦¦§¨©¥¦§¦¨
'åëå øzeî,df oipra `ziixa d`ian `xnbd .cg` ilk `edy iptn ¨

àðz,`ziixaadøaç íàzay axrn ziad lra [zxtetyd z`-] ¨¨¦¦§¨
xplúéñøçáe ,ãéña,dyezk dpiala dxaigy e` -øzeî §¦§©§¦¨

.onya dze`lnl
:`xnbd dywnïðàäåd dxaig m` ,ep` `lde ±øöBédrya dligzn §©£©¥
xpd z` xviyïðz,xzen df ote`a `weecy rnyne ,dpyna [epipy-] §©

z` ze`lnl xeq` ,xpd zxivi xg`l ziad lra dxaig m` la`
.onya zxtetyd
:`xnbd zvxznéàîd dxag m`øöBéepiid ,dpyna epipyy ©¥

,ahid dxaigyïéòkdy xeaigdøöBéla` ,xpd zxivi zrya xagn §¥¥
da zzl xzen ,xpd zxivi xg`l ahid ziad lra dxaig m` mb

.ony
it lr ony da yiy zxtety zzl xizn dcedi iaxy dpyna epipy
dyrnn ezhiyl di`x `iad dcedi iaxy x`ean `ziixaa .xpd

:didyàéðz,`ziixaaeðéúaL úçà íòt ,äãeäé éaø øîàepidy-] ©§¨¨©©¦§¨©©©©©¨¥
[zayaäæzð úéa úéiìòa[yi` my-]axireðì eàéáäå ,ãeì ©£¦©¥©§¨§§¥¦¨

,øpä ét ìò äeðçpäå ,äeðáwðå ,ïîL äeðàlîe ,äöéa ìL úøôBôL§¤¤¤¥¨¦¥¨¤¤§¦©§¨§¦©§¨©¦©¥
,øác eðì eøîà àìå íéð÷æe ïBôøè éaø íL äéäå.xzen xacdy ixd §¨¨¨©¦©§§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨

Bì eøîàike ,minkgíMî`iadl xyt`éðàL ,äéàøoicd dpey - ¨§¦¨§¨¨¨¦
a eidy miyp` mze`a,äæzð úéameyn,ïä ïéæéøæc`ny eyyg `le ¥©§¨§§¦¦¥

,mda egn `l mipwfde oetxh iax okle ,zaya onydn wtzqdl e`eai
.onydn wtzqdl e`eai `ny eyyg mc` ipa mzqa la`

xen`d dfzp zia ziilra dyrnd ea xkfedy dyrn d`ian `xnbd
:lirläàøBtéö ïéáà,[ixetiv xirdn-]àúéléòa àlñôñ øøb ¨¦¦¨¨¨©©§©¨§¦¦¨

àLéLcoeike] yiyn dzid dztvxy diilra lqtq zaya xxb ± §¥¨
,[uixg da dyer lqtqd zxixb oi` ,yiyn `idyéaøî àléòì§¥¨¥©¦

iax iptl-][déì øîà .øæòìà ïa ÷çöéoia`l xfrl` oa wgvi iax ¦§¨¤¤§¨¨¨©¥
,d`xetivCì é÷eúL éà,ja dgn` `le wezy` m` ±äéì e÷éúLãk ¦§¦¨§¦§¦¥

àiøáç[mipwfe oetxh iax] minkgd ewzyy enk ±äãeäé éaøì ©§©¨§©¦§¨
exn` `ly oeike ,xpd it lr ony d`ln dvia ly zxtety gipdyk

,ok zeyrl xzeny jkn cnl ,xac elàáøeç dépéî ÷éôðjkn `vi ± ¨¦¦¥§¨
ztvx lr lqtq xexbl xzeny jkn cenll e`eaiy ,[dlwz-] oaxeg
rwxwd lr lqtq xexbl xeq`y oeiky ,ok zeyrl xeq` zn`ae ,yiy
dyrp `l yiy ztvxay it lr s` okl ,uixg da dyri lqtqd `ny

y meyn ,lqtq dilr xexbl xeq` mewn lkn ,uixgàúélò äøéæb§¥¨¦¦¨
àLéLc,yiyn dztvxy dilra lqtq xexbl `ly exfby -eèà §¥¨¨

àîìòc àúélòdxixbdy ,xtrn oztvxy zeilr x`y meyn ± ¦¦¨§¨§¨

zeyrl oiekzn epi` xxebdy it lr s`e .uixg oda zeyrl dlelr
xac'y dcedi iax zrck dkldy xfrl` oa wgvi iax xaeq ,uixg
okziy ,xzid ly dyrn zeyrl xeq` ,xnelk ,xeq` 'oiekzn epi`y
xeqi`dy it lr s` ,zaya dxeq`y ztqep dlert eci lr mxbzy

.xzidd z` `l` xeqi`d z` zeyrl oiekzn epi`e `linn `a
:df oipra sqep dyrnäøöác àúLéðk Léøly zqpkd zia i`ab - ¥§¦§¨§¨§¨
,dxva enyy mewndàlñôñ øøâ,xtr iab lr zayaéaøî àléòì ¨©©§©¨§¥¨¥©¦

[iax iptl-]déì øîà .äaø äéîøé,dax dinxi iaxïàîkzhiyk ± ¦§§¨©¨¨©¥§©
m`d ,dfa xzid bdep dz` inkzhiyïBòîL éaøxzeny xaeqy §©¦¦§

oeik ,rwxwa uixg zeyrl lelry it lr s`e ,zaya lqtq xexbl
`lde ,oldl `ziixaa x`eank ,xzen jkl oiekzn oi`yøîéàdn ± ¥©

,xnel ep` milekiyïBòîL éaø øîàc`weec ,ok zeyrl xzeny §¨©©¦¦§
amilqtqíéìBãâ,ok xn`øLôà àìcla` ,dxixba `l` mlhlhl §§¦§Ÿ¤§¨
amilqtqíépè÷,mlhlhle mnixdl xyt`yéî[ike-]øîàxzeny §§©¦¦¨©

s` exxebl xeq` ,ohw lqtq `ed xxeb dz`y lqtqdy oeike .mxxebl
.oerny iaxl

:`xnbd zxne`àleòc àâéìôeiaxy xn`y dax dinxi iax ± §¦¨§¨
dcen miphw milqtqa la` ,milecb milqtqa `l` xizd `l oerny
zx`eand] oerny iaxe dcedi iax zwelgn eixacle ,xeq`y
,milecb milqtqa `weec `id ,lqtq zxixb oica [oldl `ziixaa
,`ler lr wleg ,mxxebl xeq` lkd ixacl miphw milqtqa la`

ú÷Bìçî ,àleò øîàclqtq zxixb oica oerny iaxe dcedi iax §¨©¨©£¤
`weec `id ,zayaamilqtq,íépè÷,mxxebl xzen oerny iaxly §§©¦

epi`y oeik ,dxixb `la mlhlhle mnixdl xyt`y it lr s`e
oeik ,mxxebl xeq` dcedi iaxle ,mxxebl xzen ,uixg zeyrl oiekzn

,dxixb `la mlhlhle mnixdl xyt`ya ìáàmilqtqíéìBãâi`y £¨§§¦
l ,dxixba `l` mlhlhl xyt`øzeî ìkä éøáã.mxxebl ¦§¥©Ÿ¨

:`ler lre dax dinxi iax lr dywn `xnbdóñBé áø áéúî- ¥¦©¥
,`ziixaa epipy ,`lerle dax dinxi iaxl sqei ax dywdéaø©¦

íãà øøBb ,øîBà ïBòîLzayaàlL ãáìáe ,ìñôñå àqk ähî ¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨¦§©¤Ÿ
.õéøç úBNòì ïéekúé,sqei ax x`anéðz÷oerny iax [dpy-] ¦§©¥©£¨¦¨¨¥

milk xexbl xzenyíéìBãbixdy ,dxixb `la mlhlhl xyt` i`y §¦
,dhn xexbl xzeny dpyéðz÷åmilk mb xexbl xzeny,íépè÷ §¨¨¥§©¦

xq`e eilr wlgp dcedi iaxe ,`qk xexbl xzeny dpy ixdy
dviaa epipyy itk ,mdipya(:bk)oi` milkd lk ,xne` dcedi iax'

oiae milecb milk oia ezrcly rnyn 'milkd lk' oeylne ,'oixxbp
iaxe dcedi iax zwelgny x`ean ok m`e .mixxbp mpi` miphw milk

e ,milecb milka oiae miphw milka oia `id oernyåøúì àéL÷eäééå ©§¨§©§©§
,milecb milka wx ewlgpy xn`y dax dinxi iaxl oia ,mdipyl ±

.miphw milka wx ewlgpy xn`y `lerl oiae
:`xnbd zvxznõøúî àleò`ziixad z`déîòèì,[ezhiy itl±] ¨§¨¥§©§¥

õøúî äaø äéîøé éaøå`ziixad z`àleò .déîòèìxaeqy §©¦¦§§¨©¨§¨¥§©§¥¨
,miphw milka wx ewlgpyõøúî`ziixad z`,déîòèìyähî §¨¥§©§¥¦¨

,dphw dhn epiid ,`ziixaa epipyyàqëc àéîec`qkl dneca - §¨§¦¥
,dcedi iax xq` efk dhna wxe ,ohw ilk `edy ,`ziixaa epipyy
milka `l` ewlgp `ly itl ,xzen lkd ixacl dlecb dhna la`

.miphwäaø äéîøé éaøå,milecb milka wx ewlgpy xaeqyõøúî §©¦¦§§¨©¨§¨¥
`ziixad z`,déîòèìyàqk,lecb `qk epiid ,`ziixaa epipyy §©§¥¦¥
ähîc àéîecwxe ,lecb ilk `idy ,`ziixaa epipyy dhnl dneca - §¨§¦¨

.xeq` lkd ixacl ohw `qka la` ,oerny iax xizd dfk `qka
:dax dinxi iax lr dywn `xnbdäaø áéúîiaxl dax dywd - ¥¦©¨

mi`lk zkqna epipy ,dax dinxi(d"n h"t),,úeñë éøëBîm` elit` §¥§
,fphry `idïéøëBîdze`ïkøãk,micba x`y mixken mdy jxck - §¦§©§¨

mipewl dze`xdl ick weya dze` miyaely epiidemixaer mpi`e ,
,cbad zyiala `ed fphry xeqi`y meyn ,fphry xeqi` lr dfa

xn`py enk(`i ak mixac)`l` dxez dxq` `le ,'fphrW WAlz `l'Ÿ¦§©©©§¥
,miyaeld lk jxck zepdil ick `idy dyialïéekúé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¦§©¥
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המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' ב

המשך בעמוד קחב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.çLec÷ éãé àöBé Bðéà äðéãî øîç íäL ét ìò óà íé÷Lî øàL äúL íà ïëå äaøä elôà úBøt ìëà íà ìáà£¨¦¨©¥£¦©§¥§¥¦¨¨§¨©§¦©©¦¤¥£©§¦¨¥¥§¥¦
áìä ãòBñ ïéiäL éôì äcòñ íB÷îa[fk44íN íäéìò àøwäì íéeàø íä Cëì ïBæî íéàø÷ð íéðénä úLîçå §¨§ª¨§¦¤©©¦¥©¥©£¥¤©¦¦¦§¨¦¨§¨¥§¦§¦¨¥£¥¤¥
úBøôe íé÷Lî øàLa ïk ïéàL äî äcòñ[gk: §ª¨©¤¥¥¦§¨©§¦¥

ח  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
áìä ãòåñ [æë ולא יין, רביעית ליקח יש לכתחילה -

.43מיץ-ענבים 
úåøéôå íé÷ùî [çë,התפילה אחר לקידוש שמוזמן מי -

יין), רביעית (או מזונות כזית לפחות לו נשאר שלא ורואה
לבית  יבוא וכאשר ועיקר, כלל ישתה לא וגם יאכל לא

ויאכל  היין על כדין .45יקדש

zetqede mipeiv
כקידוש 43) נחשב ענבים שמיץ כתב י ס"ק שלמה בשולחן

עמ' חט"ו לוי מבית (קובץ וואזנר הגר"ש אבל סעודה, במקום
הלב. סועד מיץֿענבים אם הסתפק צא)

‰Ê"Èעד"ז44) ‡"Ù ÔÈ‰‰ ˙Î¯· ¯„Ò· והיין התמרים מן חוץ :
סועדים  שהם לפי המזון שבברכת הזן בברכת בדיעבד שנפטרים
נפטרו  הסעודה לפני שאכלן דגן מיני חמשת וכן כן גם הלב

בדיעבד. המזון בברכת
רבינו  הזכיר לא כאן אבל בכלל, תמרים שגם משמע שם (הנה

סעודה). במקום קידוש י"ח בהם לצאת שיכול
היום 45) בקידוש סעודה במקום בקידוש מקילים שיש ואף

ובשו"ת  יט, סימן ח"ב או"ח יבי"א שו"ת בהרחבה (עיין
עכ"פ) פירות באכילת להקל שאפשר עג סימן ח"א מנחתֿיצחק
היום  קידוש בין לחלק כלל משמע לא רבינו מדברי מקום מכל
בקידוש  שעוסק משמע הבא בסעיף ואדרבה הלילה, לקידוש

דוקא. היום

•
zay zekld - jexr ogley

שולחנו ‡ שיהיה צריך הכנסת מבית בבואו שחרית בשבת
רע"א  בסי' שנתבאר מטעם הפת על פרוסה ומפה ערוך
שכבוד  לפי הלילה בסעודת כמו יפה מוצעת עליה שאוכל ומטה

לילה: לכבוד קודם יום

קודם · כמו שחרית סעודת קודם היין על לקדש חכמים ותקנו
לא  ואם לילה לכבוד קודם יום שכבוד לפי הלילה סעודת
מכל  יום כבוד על עודף לילה כבוד יהא היין על ביום יקדש
די  אלא בלילה שבירך הקידוש ברכת לברך תקנו לא מקום
בזה  היכר שיהא כדי היין על שיברך הגפן פרי בורא בברכת
הקידוש  זה גם מקום ומכל סופרים מדברי אלא אינו זה שקידוש
כמו  לו קודם כלום יטעום ושלא סעודה במקום שיהיה צריך
מפני  השחר תפלת קודם מים לשתות מותר אך הלילה בקידוש

קידוש. חובת עליו חל לא שעדיין

ועיקרו  הואיל שביום קידוש קודם לטעום שמותר אומרים ויש
על  לסמוך ויש כך כל בו החמירו לא סופרים מדברי אלא אינו
חמר  משקה שאר ולא יין לו שאין כגון הדחק בשעת דבריהם
קודם  מאכלים שאר לאכול יכול לו אין פת גם אם אפילו מדינה
אין  לקדש מה על זמן אחר לו שיביאו מצפה אם אף זה קידוש

להמתין. צריך

שאר  שיאכל קודם תחלה הפת על לברך צריך פת לו יש ואם
הפת  על לקדש יכול לכתחלה שאף אומרים יש שהרי מאכלים
לו  יש ואם ער"ב בסי' שנתבאר כמו עליה המוציא לברך דהיינו

קודם  פת אפילו כלום יטעום לא יין לו שאין אף מדינה חמר
שם: כמ"ש הכוס על שיברך

לקדש ‚ פת ולא מדינה חמר ולא יין לא לו אין אם בלילה אבל
יטעום  לא הלילה תוך מהם אחד לו שיביאו ומצפה עליהם
לו  ויש לקדש מה על לו שיביאו עד מאכלים משאר כלום

חצו  עד פנים כל על שיביאו להמתין מצפה אינו אם אבל לילה ת
ואינו  קידוש בלא המאכלים שאר לאכול לו מותר בלילה לו
הפת  על או היין על קידוש בשביל בשבת בתענית ללון מחוייב
שהזכיר  במה תורה של קידוש עיקר חובת ידי יצא וכבר הואיל

ערבית: בתפלת שבת של

סעיפים: ג' ובו שבת של שחרית סעודת סדר רפט סימן ב חלק

כדי ‡ לו יש אם ריח ומיני ומגדים בפירות להרבות צריך
קריאת  של הברכות ששמע אף ברכות מאה מנין להשלים

מ"ו: בסי' שנתבאר כמו וההפטרה התורה

עונג · כי בשבת יבטלנה אל בחול צהרים בשינת רגיל אם
לו: הוא

שנאמר ‚ לרבים תורה ללמוד מדרש לקבוע צריך השינה ואחר
בפרשה  נאמר למה חכמים ודרשו משה ויקהל שבת בפרשת
למשה  הקב"ה אמר כולה התורה בכל כן נאמר שלא ויקהל זו
הבאים  הדורות שילמדו כדי בשבת גדולות קהילות לי ועשה רד
ובבתי  כנסיות בבתי להכנס שבת בכל קהילות להקהל אחריך
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קני
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zay(iying meil)

.dcedi iax xizd dvia ly zxtetyaðä ïðéòîLà éàåézøz C± §¦©§§¦©¨¨©§¥
epiid ,qxg ly zxtetyae dvia ly zxtetya ,el` ipya ewlgpy

`weecy ,mixne`éðäa[el`a-]äãeäé éaø øîà÷,xzenyíeMî §¨¥¨¨©©¦§¨¦
÷ñôéî àìcxpk zaygp `id okle ,xpdn zwqten zxtetyd oi`y ± §Ÿ¦§¨

,day onydn wtzqdl `eaiy yyg oi`e envräøò÷ ìáà£¨§¨¨
à÷ñôéîcipta ilk `idy xkipe ,ecivl zgpen `id ixdy ,xpdn §¦§§¨

,envr xpk dpi`e dnvreäì éãBî àîéàdcedi iaxy xnel yi - ¥¨¥§
dcenïðaøìsebk dxrwd z` aiygdl xyt` i`y oeik ,dfa exq`y §©¨¨

`pzd jxved okle ,day onydn wtzqdl `eaiy yyg yie ,xpd
.dcedi iax xizd dfa mby eprinydlïðéòîLà éàåwx ewlgpy §¦©§§¦©

àéääa`weec ,xne` iziid ,dxrwa ±ïðaø éøîà÷ àéääa,xeq`y §©¦§©¦¨¨§¦©¨¨
,da exfb xpdn zwqteny oeikyézøz éðäa ìáàly zxtetya ± £¨§¨¥©§¥

,xpdn zewqten opi`y ,qxg ly zxtetyae dviaeãBî àîéàyi - ¥¨
xnelmicen minkgyäãeäé éaøì`pzd jxved okle ,xzeny §©¦§¨

:`xnbd dwiqn .minkg exq` el`a mby eprinydlàëéøöok` ± §¦¨
mipte` dylya ewlgp dcedi iaxe minkgy hxtl dpynd dkxved

.el`
xzen xpl zxtetyd z` xaig m`y dpynd ixaca dpc `xnbd
dvia ly zxtety mc` aewi `l ,dpyna epipy :xpd it lr dzizl

,'eke xpd it lr dppzie ony dp`lnieälçzî øöBiä døaç íàå§¦¦§¨©¥¦§¦¨
'åëå øzeî,df oipra `ziixa d`ian `xnbd .cg` ilk `edy iptn ¨

àðz,`ziixaadøaç íàzay axrn ziad lra [zxtetyd z`-] ¨¨¦¦§¨
xplúéñøçáe ,ãéña,dyezk dpiala dxaigy e` -øzeî §¦§©§¦¨

.onya dze`lnl
:`xnbd dywnïðàäåd dxaig m` ,ep` `lde ±øöBédrya dligzn §©£©¥
xpd z` xviyïðz,xzen df ote`a `weecy rnyne ,dpyna [epipy-] §©

z` ze`lnl xeq` ,xpd zxivi xg`l ziad lra dxaig m` la`
.onya zxtetyd
:`xnbd zvxznéàîd dxag m`øöBéepiid ,dpyna epipyy ©¥

,ahid dxaigyïéòkdy xeaigdøöBéla` ,xpd zxivi zrya xagn §¥¥
da zzl xzen ,xpd zxivi xg`l ahid ziad lra dxaig m` mb

.ony
it lr ony da yiy zxtety zzl xizn dcedi iaxy dpyna epipy
dyrnn ezhiyl di`x `iad dcedi iaxy x`ean `ziixaa .xpd

:didyàéðz,`ziixaaeðéúaL úçà íòt ,äãeäé éaø øîàepidy-] ©§¨¨©©¦§¨©©©©©¨¥
[zayaäæzð úéa úéiìòa[yi` my-]axireðì eàéáäå ,ãeì ©£¦©¥©§¨§§¥¦¨

,øpä ét ìò äeðçpäå ,äeðáwðå ,ïîL äeðàlîe ,äöéa ìL úøôBôL§¤¤¤¥¨¦¥¨¤¤§¦©§¨§¦©§¨©¦©¥
,øác eðì eøîà àìå íéð÷æe ïBôøè éaø íL äéäå.xzen xacdy ixd §¨¨¨©¦©§§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨

Bì eøîàike ,minkgíMî`iadl xyt`éðàL ,äéàøoicd dpey - ¨§¦¨§¨¨¨¦
a eidy miyp` mze`a,äæzð úéameyn,ïä ïéæéøæc`ny eyyg `le ¥©§¨§§¦¦¥

,mda egn `l mipwfde oetxh iax okle ,zaya onydn wtzqdl e`eai
.onydn wtzqdl e`eai `ny eyyg mc` ipa mzqa la`

xen`d dfzp zia ziilra dyrnd ea xkfedy dyrn d`ian `xnbd
:lirläàøBtéö ïéáà,[ixetiv xirdn-]àúéléòa àlñôñ øøb ¨¦¦¨¨¨©©§©¨§¦¦¨

àLéLcoeike] yiyn dzid dztvxy diilra lqtq zaya xxb ± §¥¨
,[uixg da dyer lqtqd zxixb oi` ,yiyn `idyéaøî àléòì§¥¨¥©¦

iax iptl-][déì øîà .øæòìà ïa ÷çöéoia`l xfrl` oa wgvi iax ¦§¨¤¤§¨¨¨©¥
,d`xetivCì é÷eúL éà,ja dgn` `le wezy` m` ±äéì e÷éúLãk ¦§¦¨§¦§¦¥

àiøáç[mipwfe oetxh iax] minkgd ewzyy enk ±äãeäé éaøì ©§©¨§©¦§¨
exn` `ly oeike ,xpd it lr ony d`ln dvia ly zxtety gipdyk

,ok zeyrl xzeny jkn cnl ,xac elàáøeç dépéî ÷éôðjkn `vi ± ¨¦¦¥§¨
ztvx lr lqtq xexbl xzeny jkn cenll e`eaiy ,[dlwz-] oaxeg
rwxwd lr lqtq xexbl xeq`y oeiky ,ok zeyrl xeq` zn`ae ,yiy
dyrp `l yiy ztvxay it lr s` okl ,uixg da dyri lqtqd `ny

y meyn ,lqtq dilr xexbl xeq` mewn lkn ,uixgàúélò äøéæb§¥¨¦¦¨
àLéLc,yiyn dztvxy dilra lqtq xexbl `ly exfby -eèà §¥¨¨

àîìòc àúélòdxixbdy ,xtrn oztvxy zeilr x`y meyn ± ¦¦¨§¨§¨

zeyrl oiekzn epi` xxebdy it lr s`e .uixg oda zeyrl dlelr
xac'y dcedi iax zrck dkldy xfrl` oa wgvi iax xaeq ,uixg
okziy ,xzid ly dyrn zeyrl xeq` ,xnelk ,xeq` 'oiekzn epi`y
xeqi`dy it lr s` ,zaya dxeq`y ztqep dlert eci lr mxbzy

.xzidd z` `l` xeqi`d z` zeyrl oiekzn epi`e `linn `a
:df oipra sqep dyrnäøöác àúLéðk Léøly zqpkd zia i`ab - ¥§¦§¨§¨§¨
,dxva enyy mewndàlñôñ øøâ,xtr iab lr zayaéaøî àléòì ¨©©§©¨§¥¨¥©¦

[iax iptl-]déì øîà .äaø äéîøé,dax dinxi iaxïàîkzhiyk ± ¦§§¨©¨¨©¥§©
m`d ,dfa xzid bdep dz` inkzhiyïBòîL éaøxzeny xaeqy §©¦¦§

oeik ,rwxwa uixg zeyrl lelry it lr s`e ,zaya lqtq xexbl
`lde ,oldl `ziixaa x`eank ,xzen jkl oiekzn oi`yøîéàdn ± ¥©

,xnel ep` milekiyïBòîL éaø øîàc`weec ,ok zeyrl xzeny §¨©©¦¦§
amilqtqíéìBãâ,ok xn`øLôà àìcla` ,dxixba `l` mlhlhl §§¦§Ÿ¤§¨
amilqtqíépè÷,mlhlhle mnixdl xyt`yéî[ike-]øîàxzeny §§©¦¦¨©

s` exxebl xeq` ,ohw lqtq `ed xxeb dz`y lqtqdy oeike .mxxebl
.oerny iaxl

:`xnbd zxne`àleòc àâéìôeiaxy xn`y dax dinxi iax ± §¦¨§¨
dcen miphw milqtqa la` ,milecb milqtqa `l` xizd `l oerny
zx`eand] oerny iaxe dcedi iax zwelgn eixacle ,xeq`y
,milecb milqtqa `weec `id ,lqtq zxixb oica [oldl `ziixaa
,`ler lr wleg ,mxxebl xeq` lkd ixacl miphw milqtqa la`

ú÷Bìçî ,àleò øîàclqtq zxixb oica oerny iaxe dcedi iax §¨©¨©£¤
`weec `id ,zayaamilqtq,íépè÷,mxxebl xzen oerny iaxly §§©¦

epi`y oeik ,dxixb `la mlhlhle mnixdl xyt`y it lr s`e
oeik ,mxxebl xeq` dcedi iaxle ,mxxebl xzen ,uixg zeyrl oiekzn

,dxixb `la mlhlhle mnixdl xyt`ya ìáàmilqtqíéìBãâi`y £¨§§¦
l ,dxixba `l` mlhlhl xyt`øzeî ìkä éøáã.mxxebl ¦§¥©Ÿ¨

:`ler lre dax dinxi iax lr dywn `xnbdóñBé áø áéúî- ¥¦©¥
,`ziixaa epipy ,`lerle dax dinxi iaxl sqei ax dywdéaø©¦

íãà øøBb ,øîBà ïBòîLzayaàlL ãáìáe ,ìñôñå àqk ähî ¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨¦§©¤Ÿ
.õéøç úBNòì ïéekúé,sqei ax x`anéðz÷oerny iax [dpy-] ¦§©¥©£¨¦¨¨¥

milk xexbl xzenyíéìBãbixdy ,dxixb `la mlhlhl xyt` i`y §¦
,dhn xexbl xzeny dpyéðz÷åmilk mb xexbl xzeny,íépè÷ §¨¨¥§©¦

xq`e eilr wlgp dcedi iaxe ,`qk xexbl xzeny dpy ixdy
dviaa epipyy itk ,mdipya(:bk)oi` milkd lk ,xne` dcedi iax'

oiae milecb milk oia ezrcly rnyn 'milkd lk' oeylne ,'oixxbp
iaxe dcedi iax zwelgny x`ean ok m`e .mixxbp mpi` miphw milk

e ,milecb milka oiae miphw milka oia `id oernyåøúì àéL÷eäééå ©§¨§©§©§
,milecb milka wx ewlgpy xn`y dax dinxi iaxl oia ,mdipyl ±

.miphw milka wx ewlgpy xn`y `lerl oiae
:`xnbd zvxznõøúî àleò`ziixad z`déîòèì,[ezhiy itl±] ¨§¨¥§©§¥

õøúî äaø äéîøé éaøå`ziixad z`àleò .déîòèìxaeqy §©¦¦§§¨©¨§¨¥§©§¥¨
,miphw milka wx ewlgpyõøúî`ziixad z`,déîòèìyähî §¨¥§©§¥¦¨

,dphw dhn epiid ,`ziixaa epipyyàqëc àéîec`qkl dneca - §¨§¦¥
,dcedi iax xq` efk dhna wxe ,ohw ilk `edy ,`ziixaa epipyy
milka `l` ewlgp `ly itl ,xzen lkd ixacl dlecb dhna la`

.miphwäaø äéîøé éaøå,milecb milka wx ewlgpy xaeqyõøúî §©¦¦§§¨©¨§¨¥
`ziixad z`,déîòèìyàqk,lecb `qk epiid ,`ziixaa epipyy §©§¥¦¥
ähîc àéîecwxe ,lecb ilk `idy ,`ziixaa epipyy dhnl dneca - §¨§¦¨

.xeq` lkd ixacl ohw `qka la` ,oerny iax xizd dfk `qka
:dax dinxi iax lr dywn `xnbdäaø áéúîiaxl dax dywd - ¥¦©¨

mi`lk zkqna epipy ,dax dinxi(d"n h"t),,úeñë éøëBîm` elit` §¥§
,fphry `idïéøëBîdze`ïkøãk,micba x`y mixken mdy jxck - §¦§©§¨

mipewl dze`xdl ick weya dze` miyaely epiidemixaer mpi`e ,
,cbad zyiala `ed fphry xeqi`y meyn ,fphry xeqi` lr dfa

xn`py enk(`i ak mixac)`l` dxez dxq` `le ,'fphrW WAlz `l'Ÿ¦§©©©§¥
,miyaeld lk jxck zepdil ick `idy dyialïéekúé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¦§©¥
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המשך בעמוד קחב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.çLec÷ éãé àöBé Bðéà äðéãî øîç íäL ét ìò óà íé÷Lî øàL äúL íà ïëå äaøä elôà úBøt ìëà íà ìáà£¨¦¨©¥£¦©§¥§¥¦¨¨§¨©§¦©©¦¤¥£©§¦¨¥¥§¥¦
áìä ãòBñ ïéiäL éôì äcòñ íB÷îa[fk44íN íäéìò àøwäì íéeàø íä Cëì ïBæî íéàø÷ð íéðénä úLîçå §¨§ª¨§¦¤©©¦¥©¥©£¥¤©¦¦¦§¨¦¨§¨¥§¦§¦¨¥£¥¤¥
úBøôe íé÷Lî øàLa ïk ïéàL äî äcòñ[gk: §ª¨©¤¥¥¦§¨©§¦¥

ח  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
áìä ãòåñ [æë ולא יין, רביעית ליקח יש לכתחילה -

.43מיץ-ענבים 
úåøéôå íé÷ùî [çë,התפילה אחר לקידוש שמוזמן מי -

יין), רביעית (או מזונות כזית לפחות לו נשאר שלא ורואה
לבית  יבוא וכאשר ועיקר, כלל ישתה לא וגם יאכל לא

ויאכל  היין על כדין .45יקדש

zetqede mipeiv
כקידוש 43) נחשב ענבים שמיץ כתב י ס"ק שלמה בשולחן

עמ' חט"ו לוי מבית (קובץ וואזנר הגר"ש אבל סעודה, במקום
הלב. סועד מיץֿענבים אם הסתפק צא)

‰Ê"Èעד"ז44) ‡"Ù ÔÈ‰‰ ˙Î¯· ¯„Ò· והיין התמרים מן חוץ :
סועדים  שהם לפי המזון שבברכת הזן בברכת בדיעבד שנפטרים
נפטרו  הסעודה לפני שאכלן דגן מיני חמשת וכן כן גם הלב

בדיעבד. המזון בברכת
רבינו  הזכיר לא כאן אבל בכלל, תמרים שגם משמע שם (הנה

סעודה). במקום קידוש י"ח בהם לצאת שיכול
היום 45) בקידוש סעודה במקום בקידוש מקילים שיש ואף

ובשו"ת  יט, סימן ח"ב או"ח יבי"א שו"ת בהרחבה (עיין
עכ"פ) פירות באכילת להקל שאפשר עג סימן ח"א מנחתֿיצחק
היום  קידוש בין לחלק כלל משמע לא רבינו מדברי מקום מכל
בקידוש  שעוסק משמע הבא בסעיף ואדרבה הלילה, לקידוש

דוקא. היום

•
zay zekld - jexr ogley

שולחנו ‡ שיהיה צריך הכנסת מבית בבואו שחרית בשבת
רע"א  בסי' שנתבאר מטעם הפת על פרוסה ומפה ערוך
שכבוד  לפי הלילה בסעודת כמו יפה מוצעת עליה שאוכל ומטה

לילה: לכבוד קודם יום

קודם · כמו שחרית סעודת קודם היין על לקדש חכמים ותקנו
לא  ואם לילה לכבוד קודם יום שכבוד לפי הלילה סעודת
מכל  יום כבוד על עודף לילה כבוד יהא היין על ביום יקדש
די  אלא בלילה שבירך הקידוש ברכת לברך תקנו לא מקום
בזה  היכר שיהא כדי היין על שיברך הגפן פרי בורא בברכת
הקידוש  זה גם מקום ומכל סופרים מדברי אלא אינו זה שקידוש
כמו  לו קודם כלום יטעום ושלא סעודה במקום שיהיה צריך
מפני  השחר תפלת קודם מים לשתות מותר אך הלילה בקידוש

קידוש. חובת עליו חל לא שעדיין

ועיקרו  הואיל שביום קידוש קודם לטעום שמותר אומרים ויש
על  לסמוך ויש כך כל בו החמירו לא סופרים מדברי אלא אינו
חמר  משקה שאר ולא יין לו שאין כגון הדחק בשעת דבריהם
קודם  מאכלים שאר לאכול יכול לו אין פת גם אם אפילו מדינה
אין  לקדש מה על זמן אחר לו שיביאו מצפה אם אף זה קידוש

להמתין. צריך

שאר  שיאכל קודם תחלה הפת על לברך צריך פת לו יש ואם
הפת  על לקדש יכול לכתחלה שאף אומרים יש שהרי מאכלים
לו  יש ואם ער"ב בסי' שנתבאר כמו עליה המוציא לברך דהיינו

קודם  פת אפילו כלום יטעום לא יין לו שאין אף מדינה חמר
שם: כמ"ש הכוס על שיברך

לקדש ‚ פת ולא מדינה חמר ולא יין לא לו אין אם בלילה אבל
יטעום  לא הלילה תוך מהם אחד לו שיביאו ומצפה עליהם
לו  ויש לקדש מה על לו שיביאו עד מאכלים משאר כלום

חצו  עד פנים כל על שיביאו להמתין מצפה אינו אם אבל לילה ת
ואינו  קידוש בלא המאכלים שאר לאכול לו מותר בלילה לו
הפת  על או היין על קידוש בשביל בשבת בתענית ללון מחוייב
שהזכיר  במה תורה של קידוש עיקר חובת ידי יצא וכבר הואיל

ערבית: בתפלת שבת של

סעיפים: ג' ובו שבת של שחרית סעודת סדר רפט סימן ב חלק

כדי ‡ לו יש אם ריח ומיני ומגדים בפירות להרבות צריך
קריאת  של הברכות ששמע אף ברכות מאה מנין להשלים

מ"ו: בסי' שנתבאר כמו וההפטרה התורה

עונג · כי בשבת יבטלנה אל בחול צהרים בשינת רגיל אם
לו: הוא

שנאמר ‚ לרבים תורה ללמוד מדרש לקבוע צריך השינה ואחר
בפרשה  נאמר למה חכמים ודרשו משה ויקהל שבת בפרשת
למשה  הקב"ה אמר כולה התורה בכל כן נאמר שלא ויקהל זו
הבאים  הדורות שילמדו כדי בשבת גדולות קהילות לי ועשה רד
ובבתי  כנסיות בבתי להכנס שבת בכל קהילות להקהל אחריך
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מדרש  לקבוע צריך כן על לרבים תורה בהם ללמוד מדרשות
להכניס  אגדה בדברי ולדרוש האלהים חקי את לעם להודיע

עכשיו: שנוהגים כמו ולא בלבבם שמים יראת

יאחרנה „ או יקדימנה אלא המדרש בעת סעודה לקבוע ואסור
בעצמם  ללמוד או הדרשה לשמוע לבא הכל שצריכים

ולהכניס  האלהים חקי לעם והדורש כראוי דורש שם כשאין
הדרשה  יניח לא המדרש לבית לבא ונתאחר שמים יראת בלבבם
לרבים  שמים ויראת תורה שלימוד לפי שלישית סעודה בשביל

שבתורה: המצות לכל קודם

אֿד  סעיפים בפירות ברכות מאה ישלים בשבת רצ סימן ב חלק

•
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8

9

dxez ihewl

תורה  - עמודים משלשת א' שכל הטעם יבאר [ומעתה

אין  אור גילוי להמשיך בכוחו יש - חסדים וגמילות עבודה

ב  עלמין:]"סוף כל הסובב ה

àåä äøåúá àøå÷ ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àåä äøåú
.'åëå íùá àøå÷ù åîë

של  "שמותיו היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
עד"מ  ה"ז תורה (ולומד) שקורא שמי ונמצא הקב"ה",
אליו  פונה חבירו שעי"ז בשמו, לחבירו הקורא כמו
בכל  הקב"ה פונה התורה לימוד ע"י וכך עצמותו, בכל

תורה. הלומד האדם אל כביכול עצמותו

קורא  קריאה, "בלשון התורה עסק נקרא ולכן
להקב"ה  קורא התורה עסק ידי שעל פירוש בתורה,
אליו, שיבא לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו, לבוא
בצוותא  עמו להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן וכבן

חדא".

éãé ìò ,íéìôù çåø úåéçäì ä÷ãö åæ ç"îâå
úåéäì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúà
äìôùäå äãéøé úðéçáá ïéîìò ìë ááåñ úëùîä

.íéìôù çåø úåéçäì

היא  שפעולתה הצדקה, כענין היא חסדים גמילות
היא  הצדקה נתינת ולפיכך שפלים", רוח "להחיות
ב"ה  סוף אין אור נמשך ידה שעל דלתתא" "אתערותא
ונשא  רם עצמו מצד ית' שהוא דאע"פ האדם, על
כביכול  א"ע ומשפיל יורד ה"ה עולמות, מגדר למעלה

שפלים". רוח "להחיות

úðéçá ,úåðáø÷ åæ äãåáòåäèîìù ùà éôùø
.äìòîìù ùàá ììëéì

ניחוח  ריח "אשה ענינה - קרבנות זו - ו"עבודה"
הי' ושם המזבח ע"ג הקרבן את מעלים שהיו לה'",
שני  שהיו אמרו ובחז"ל המערכה, באש כליל עולה
(דאע"פ  שלמטה ואש מלמעלה שירדה אש אש, מיני
ההדיוט), מן להביא מצוה מלמעלה, אש שירדה
שלמטה  אש - האש מיני שני נכללו שבמזבח ונמצא

יחד. - שלמעלה ואש

שהאדם  האדם, בעבודת הקרבנות ענין הוא וכן
בתשוקה  להקב"ה האהבה אש רשפי בלבו לעורר צריך

שלמעלה. באש שיכלל עד הנפש, וכלות
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dxe` ixry

לראות ‡Í(יג) משפילי לשבת המגביהי אומר עכ"ז הנה
בעילוי  שבתו במכון לשבת שמגביהי בשעה דגם
ית' הוא אז גם מ"מ ממש בעצמותו שיעור לאין עילוי אחר
בירידה  לראות ומשפילי שלו הרוממות בחי' מעוצם יורד
למטה  שיעור אין עד ירידה אחר בירידה גדולה ושפלות
טרף  למצוא גם הגשמיי' בדצ"ח גם השגח' פרטי בכל מטה
כל  על ומרחם וחס כל"ח לכ"ב לחם נותן וכמ"ש למזונם
בשקים  נתכסו כאשר הגדולה העיר נינוה על וכמו מעשיו
לא  איך הנביא ליונה וא' מאד עליהם חס והבהמה האדם

הבהמה  על חסים הרי רבה ובהמה אדם רבוא י"ב על אחוס
וא' עליהם חס בים טבעו שמצרים שגם בקי"ס מצינו וכן
וכה"ג  לפני שירה אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשה

ורחמיו  מפורש מצד ומקרא כ"א זאת אין מעשיו כל על
כאשר  ההשתלשלות כל על המרומם ית' הוא שכאשר
מטה  למטה תכלית אין עד ונמשך בא זה גם עצמו משפיל
מעשיו  כח שהן מפני ברואיו בצער ומרגיש יודע להיות
אלקי  הפועל כח דחיצוניות מחיצוניות רק שזהו הגם עכ"פ
וזהו  וכו' אחרונים היותר בצירופי' דעשי' דמל' שבמל'
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יושב  האחרונים שג"ש עד היום הוי שעות שי"ב שארז"ל
בשממית  הנ"ל המשל  לפי והנה וד"ל כו' העולם כל וזן
כאשר  הא' אופנים ב' בזה שיש להבין יש בזה גם וכה"ג
לא  רמים בעניינים עצמותו ברוממות טרוד הוא המלך
שממית  בהילוך כמו מאד מאד הערך קטני בדברים ירגיש
במעשים  ירגיש ולא וכה"ג בהיכלו עכביש קורי ומעשה
ועבד  כשפחה הקטנים מעבדיו הערך פחותי של מכוערים
מכל  פנוי המלך לב כאשר אבל וכה"ג הרחיים שאחר
בענינים  גם להשכיל ודעתו לבו ומשים הרוממי' עסקיו
מפני  עליהם גם להשגיח דחיצוניות שבחיצוניות קטנים
אז  הנה כו' ונקלה רש פשוט כאיש ביותר א"ע שמשפיל
חשיבא  כלא אשר על גם ביותר שמדקדק הוא נהפוך ודאי
וירגז  חוץ אותם לזרוק ומצוה והזבוב השממית כמו ממש
כל  על ביותר ויקפיד בזה לדבר כדאי אין אשר כל על
הוא  זה ענין וכללו' כו' שבקטני' קטן בדבר גם מכעיסיו
ישן  כשאדם ודאי דבשינה והקצה בשינה באדם המשל כמו
ומדותיו  לבו וגם נפשו בעצמו' מסתלקי' ומחשבתו שכלו
המעט  רק בגופו נשאר ולא שבגופו חיצוניו' כחות כל וגם
החיות  חיצוניות והוא הכחות מפנימיות המתצמצם חיות
שהן  החיצוניות כחות לצורך החיים מרוח בלב הנשאר

דבר  בשום ירגיש לא ודאי ואז כידוע בלבד והרגשה תנועה
ושממית  זבוב כאשר וגם ומדותיו ושכלו לרצונו המנגד
בביתו  נמצאו כאשר ומכ"ש כלל ירגיש לא בגופו יהלכון
הוא  נהפוך משינתו בהקיצו אך כו' רצונו כפי שלא והיכלו
והשכל  הרצון כמו הפנימיי' נפשו כחות שכל מפני לגמרי
הנה  כו' ולבו מוחו בכלי להאיר העצמות מן ירדו ומדות
וגם  ומדותיו ושכלו רצונו נגד אשר בכל דוקא ירגיש אז
להבריחם  והשממית הזבוב כמו קטנים דברים בכל ירגיש
ושפחה  העבד במעש' כמו ביתו בקצה אשר כל על ויקפיד
המשלים  אלה מכל מובן ונמצא וכה"ג הרחיים שאחר
גם  כלל ירגיש לא העצמות רוממות בעת כי א' מכוון עכ"פ
העצמות  מן ושפלותו ירידתו ובעת שבגדולים גדול בדבר
שעולה  השינה במשל וכמו שבקטנים קטן בדבר גם ירגיש
עצמותו  רוממות בעמקות הטרדה במשל או בעצמות הכל
הנוגע  בדבר רק וכל מכל ההרגשה בהעדר יהיה אז
כמו  מעצמותו בשפלות ירידתו בעת אבל ממש לעצמותו
גופו  בכלי העצמיים כחות שיורדי' השינה מן בהקיצו

בדק  גם ולהרגיש הענינים פחותי בכל גם ות ישגיח
גם  פרט בכל היטב ולעיין פרטיות פרטי בפעולות ההרגשה

וד"ל: מאד הערך פחות בענין

dkepgd xry

•

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

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‡Â‰Â סטרין מב' נטיל בגבי'. להון וכליל סטרין מב' נטיל
מצד  היא היופי שעיקר גביה להון וכליל כנ"ל
וירוק  לבן ביחד גוונין הרבה כמשל דוקא, ההתכללות
יובן  כמ"כ היופי בתכלית המה בהתכללות כשהמה אדום
דוקא. מהתכללות הוא היופי שתכלית ג"כ למעלה עד"מ

Ì˘ לאתדבקא מהימנותא אתר תמן הוי' צדקות יתנו
נו"ה. בשם נק' הוי' צדקת הנה כו'. צדקת ינקין ותמן
מבחי' ומקבלים לזולתם ומשפיעים המדות יופי שם
מן  טוחנות שחקים כמשארז"ל שם, ומתדבקים תפארת

כמ"כ  המאכל שמפררים האכילה כמשל לע"ל לצדיקים
המה  שהמדות ואף המקבל, ערך לפי ההשפעה מפררים
מוח  היא חכמה מימין, נצח חסד חכמה בג"ה, חח"ן
המדה, ענף בשם  נק' נצח המדה עצם היא חסד המדות
המה  המדות פנימיות משא"כ המדה ענף עצם רק זהו
דבריו  מגיד וכתי' התכללות בחי' שהיא דוקא מתפארת
פנימיות  נמשך אינו שלהם גוי לכל כן עשה לא ליעקב
פנימיות  נמשך לישראל משא"כ דוקא חיצוניות כ"א ח"ו

נו"ה. ע"י דוקא
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡'הרשעי דכאשר בזה הפרש יש דהנה הוא הענין עיקר
יש  לא אז לגמרי עדיין בירור בלתי בשלימותם המה
כשהרשעים  אבל ולהאבידם, להכניעם הצדיקים ביכולת

הצדיקים  ביכולת יש אזי הטוב חלק מהם ויוצא מתבררין
המה  כאשר כי הדברים וטעם כו'. ולהאבידם להכניעם
ממש  התהו מעולם אשר השם אנשי הם הרי בשלימותם
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יושב  האחרונים שג"ש עד היום הוי שעות שי"ב שארז"ל
בשממית  הנ"ל המשל  לפי והנה וד"ל כו' העולם כל וזן
כאשר  הא' אופנים ב' בזה שיש להבין יש בזה גם וכה"ג
לא  רמים בעניינים עצמותו ברוממות טרוד הוא המלך
שממית  בהילוך כמו מאד מאד הערך קטני בדברים ירגיש
במעשים  ירגיש ולא וכה"ג בהיכלו עכביש קורי ומעשה
ועבד  כשפחה הקטנים מעבדיו הערך פחותי של מכוערים
מכל  פנוי המלך לב כאשר אבל וכה"ג הרחיים שאחר
בענינים  גם להשכיל ודעתו לבו ומשים הרוממי' עסקיו
מפני  עליהם גם להשגיח דחיצוניות שבחיצוניות קטנים
אז  הנה כו' ונקלה רש פשוט כאיש ביותר א"ע שמשפיל
חשיבא  כלא אשר על גם ביותר שמדקדק הוא נהפוך ודאי
וירגז  חוץ אותם לזרוק ומצוה והזבוב השממית כמו ממש
כל  על ביותר ויקפיד בזה לדבר כדאי אין אשר כל על
הוא  זה ענין וכללו' כו' שבקטני' קטן בדבר גם מכעיסיו
ישן  כשאדם ודאי דבשינה והקצה בשינה באדם המשל כמו
ומדותיו  לבו וגם נפשו בעצמו' מסתלקי' ומחשבתו שכלו
המעט  רק בגופו נשאר ולא שבגופו חיצוניו' כחות כל וגם
החיות  חיצוניות והוא הכחות מפנימיות המתצמצם חיות
שהן  החיצוניות כחות לצורך החיים מרוח בלב הנשאר

דבר  בשום ירגיש לא ודאי ואז כידוע בלבד והרגשה תנועה
ושממית  זבוב כאשר וגם ומדותיו ושכלו לרצונו המנגד
בביתו  נמצאו כאשר ומכ"ש כלל ירגיש לא בגופו יהלכון
הוא  נהפוך משינתו בהקיצו אך כו' רצונו כפי שלא והיכלו
והשכל  הרצון כמו הפנימיי' נפשו כחות שכל מפני לגמרי
הנה  כו' ולבו מוחו בכלי להאיר העצמות מן ירדו ומדות
וגם  ומדותיו ושכלו רצונו נגד אשר בכל דוקא ירגיש אז
להבריחם  והשממית הזבוב כמו קטנים דברים בכל ירגיש
ושפחה  העבד במעש' כמו ביתו בקצה אשר כל על ויקפיד
המשלים  אלה מכל מובן ונמצא וכה"ג הרחיים שאחר
גם  כלל ירגיש לא העצמות רוממות בעת כי א' מכוון עכ"פ
העצמות  מן ושפלותו ירידתו ובעת שבגדולים גדול בדבר
שעולה  השינה במשל וכמו שבקטנים קטן בדבר גם ירגיש
עצמותו  רוממות בעמקות הטרדה במשל או בעצמות הכל
הנוגע  בדבר רק וכל מכל ההרגשה בהעדר יהיה אז
כמו  מעצמותו בשפלות ירידתו בעת אבל ממש לעצמותו
גופו  בכלי העצמיים כחות שיורדי' השינה מן בהקיצו

בדק  גם ולהרגיש הענינים פחותי בכל גם ות ישגיח
גם  פרט בכל היטב ולעיין פרטיות פרטי בפעולות ההרגשה

וד"ל: מאד הערך פחות בענין
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‡Â‰Â סטרין מב' נטיל בגבי'. להון וכליל סטרין מב' נטיל
מצד  היא היופי שעיקר גביה להון וכליל כנ"ל
וירוק  לבן ביחד גוונין הרבה כמשל דוקא, ההתכללות
יובן  כמ"כ היופי בתכלית המה בהתכללות כשהמה אדום
דוקא. מהתכללות הוא היופי שתכלית ג"כ למעלה עד"מ

Ì˘ לאתדבקא מהימנותא אתר תמן הוי' צדקות יתנו
נו"ה. בשם נק' הוי' צדקת הנה כו'. צדקת ינקין ותמן
מבחי' ומקבלים לזולתם ומשפיעים המדות יופי שם
מן  טוחנות שחקים כמשארז"ל שם, ומתדבקים תפארת

כמ"כ  המאכל שמפררים האכילה כמשל לע"ל לצדיקים
המה  שהמדות ואף המקבל, ערך לפי ההשפעה מפררים
מוח  היא חכמה מימין, נצח חסד חכמה בג"ה, חח"ן
המדה, ענף בשם  נק' נצח המדה עצם היא חסד המדות
המה  המדות פנימיות משא"כ המדה ענף עצם רק זהו
דבריו  מגיד וכתי' התכללות בחי' שהיא דוקא מתפארת
פנימיות  נמשך אינו שלהם גוי לכל כן עשה לא ליעקב
פנימיות  נמשך לישראל משא"כ דוקא חיצוניות כ"א ח"ו

נו"ה. ע"י דוקא
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡'הרשעי דכאשר בזה הפרש יש דהנה הוא הענין עיקר
יש  לא אז לגמרי עדיין בירור בלתי בשלימותם המה
כשהרשעים  אבל ולהאבידם, להכניעם הצדיקים ביכולת

הצדיקים  ביכולת יש אזי הטוב חלק מהם ויוצא מתבררין
המה  כאשר כי הדברים וטעם כו'. ולהאבידם להכניעם
ממש  התהו מעולם אשר השם אנשי הם הרי בשלימותם
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אשר  אותם להם יוכלו ולא התיקון מבחי' גבוהים והם
ויוצא  מ"ה שם ע"י כשמתבררים אך במדריגה, מהם למטה
בא  שהוא הרע חלק רק נשאר ולא הטוב חלק מהם
אזי  מטה שלמטה החיצונים בהיכלות הנשאר בשבירה
מפני  דונג כהמס וכמ"ש לגמרי ויאבדו שיפלו מאד בנקל
המה  גבוהים שבהם הטוב מצד רק כי כו', יאבדו כן אש
ונכלל  הטוב מהם שהוציאו לאחר אבל התיקון, מבחי'
להאבידו  בקל יוכלו אותו הרע חלק רק נשאר ולא בקדושה
מ"ה  שם ע"י להתברר לתהו שניתן הבירור ענין והיינו כו',
שהם  כמו ולא כנ"ל דוקא בירור ע"י רק דהיינו דתיקון
גבה  שהי' הרשע בלעם לדבר ודוגמא כו'. בשלימותם
בני  לו יכלו ולא כו' התהו מבחי' שהי' לבב ורחב עינים
במה  והוא הטוב חלק משה ממנו הוציא כאשר אך ישראל,
ע"י  ידו על הרבה תורה ונעשה כו' בפיו דבר ה' שהשים

שניתנה  בלק פרשת כל שהוא כו' ויאמר משלו שנשא
ונעשה  הם בלעם מדברי הללו והפרשיות ולישראל, למשה
אמר  ולכן שבו הרע חלק רק נשאר לא ואז לישראל, תורה
לו  יכלו ואז כו' לעמי הולך הנני דבריו כל שגמר אחר
וע"ד  כו', מתהו שרשם אשר בכולם ועד"ז כו', והרגוהו
מעליא  ברא מיני' נפיק דילמא שאמרו במה דוגמא
עדה  שאמר וזהו בזה. וכיוצא כו' לו יוכלו אזי וכשהולידו
הגם  הנה אך כו'. בשלימותם שהם כמו פי' וגובה גאון נא

ביכולת  זה מאחר שאין יכול כל ית' הוא אבל הצדיקים
תיקון  מתהו לעשות ביכולתו והתיקון השבירה הי' שממנו
שנת"ל  מה וענין כו'. לך כאל זרוע אם שאמר וזהו כו',
היינו  להפילם יכולת יש לא אזי בשלימותם הם שכאשר
וכאשר  אותם לברר א"א אז עדיין סאתם שנתמלא קודם

כו'. ב"ן מברר מ"ה אזי סאתם נתמלא
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ìåáâ úðéçá íäéðù ¯ äéùòå úåìéöà
שם הסוגריים, שלפני  המשפט להמשך נ"ע הרבי חוזר כאן
נקראו  זה שום שעל ממש אלוקות היותן שעם נאמר

éðôîאצילות, ïéàî ùé úðéçáá ïë íâ íä éøä íå÷î ìëî
ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåà éáâì êåøò ïðéàù ìåáâ úðéçá ïäù

åë'åë êåøò ïéà êøãá àåä ïúååäúäå',
êåøò ïéàùî øúåéåה éáâìעולם äéùòה åëעולם úåìéöà',

אצילות שגם כיון  סוף, האין לגבי אצילות ערוך אין  הרי 
רואים הגשמיים בנבראים ואמנם גבוליים, הם עשיה וגם 
האצילות ובעולם ונברא, יש של באופן הבורא של כוחו את
כיון  מקום מכל בגבול, שזה אלא ממש הבורא של גילוי  זה
גבול מאשר ערוך' 'אין פחות הוא גבול מול גבול שזה

ממש. גבול בלי  לגבי  (אצילות)
éøäãהם עשיה יצירה בריאה בעולמות  הנבראים של המקור

úåìéöàã íéìëäשהםäîùð çåø ùôð íéùòðשהם -
בהתלבשות הבאים åëהכוחות äéùò äøéöé äàéøáì'ìëå ,

íéìëä úðéçáî àåä ìëä äéùò äøéöé äàéøáá äååäúðù äî
ãç éäåîøâå åäéàã úåìéöàãנעשים והכלים סוף אין (האור

אחד) מאין àåøáìדבר יש ידם ועל åë'åäéàבהם  úðéçáã
àåäש האור –åë íéàøáðä øãâî äìòîì'éäåîøâ úðéçáå ,

הכלים -åë íéàøáðä ìà úåëééù úðéçááù äî àåä'

íò ãçééúîù åäéà úðéçáã øçà íå÷îá øàáúðù åîëå)
øôñî éìá úðéçáá àåä éäåîøâגבול בלי  כלומר  -úðéçáå

éãé ìòù åäéà úðéçá úøàä íâå ,øôñî úðéçáá àåä éäåîøâ
éäåîøâ,גבול בלי הוא  איהו שבחינת שנתבאר למרות הנה -

גבול בחינת בו גם נעשה גרמוהי , עם מתאחד שהוא כיון
ה וזה øôñîומספר, úðéçáá àåäù øîåì ùéã íù øàåáî

åë úéùàøá øöåé ìù äîå÷ øåòéù ïéðò åäæùשיש שזה  - .('
גבול. של בחינה  על מראה כביכול קומה' 'שיעור איזה לו
הכלים של הגבול בין שייכות שיש  רואים אנו  זה  מהסבר
של שהחיות בזה הנבראים , עולמות של לגבול דאצילות,

דאצילות. מהכלים שרשן  הנבראים 
הענין: íäìמסקנת  ùéù éøäלנבראים -êøò äæéàמול

מוגבלים ששניהם éáâìהאצילות, úåìéöàã íéìëä ìáà ,
óåñ ïéà øåàגבול ֿ åëהבלי  éøîâì êåøò ïéàá ïäוזה .'

של שבכלים הגבול בחינת על מסתכלים כאשר כאמור,
שזה מהותם על ולא  הבלי ֿגבול, בחינת מול האצילות

ממש. אלוקות
קיצור.

úðéçáá åäæ äðä ,úåìéöà ïë íâ ïä íéìëäù íâäå
úåööåðúä)ïééò15øä úèéù ùåøã'â ÷øô éèð÷ø íçðî('

åë ìãáðå úåäîä åúåà àåäù õåöéðä åîë',
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לשונו:15. וזה רסא, עמ' וענינים" "מארז"ל להצ"צ התורה אור
אינו  הכלים שהתהוות היינו האלה, הכלים התנוצצו הגדול מאורו ענין

בע"ח  מ"ש כעין מהאור, המתנוצץ הארה מבחי' כ"א האור מעצם
מכח"ב  המתנוצצי' אורות ג' הם דבריאה כבוד כסא וז"ל כסה"כ שער

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אחר  הרשימו ואותיות קדמון באדם מקורם לגבי  ולכן 
סוף אין  אור  ולגבי המהות, שינוי בבחינת אינו הצמצום

באין  הם הרי הצמצום לפני  הרשימו לגבי  וגם  ֿ גבול הבלי 
כו  åë'.ערוך êåøò ïéàùî øúåéå.'

a"xrz zereayd bgc 'a mei
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להארת  לבוש הוא וכסה"כ עכ"ל דבריאה כו' בג"ר ומתלבשי' דאצי'
מעצם  נמשך הוא כסה"כ ואם ספ"א, יעו"ש דאצי' שבמל' תנה"י
הוא  שהתנוצצות א"ו דמל' נה"י להארת לבוש יהי' איך דאצי' כח"ב
לשבח, עלינו שאחר בדרוש בסידור מזה ועמ"ש בעלמא הארה רק
הקשורה  הארה שהיא הרוח מן ויאצל ע"ד שהוא אצי' ענין כמו ואי"ז
הארה. התנוצצות ענין משא"כ בגחלת, הקשורה כשלהבת במקורה
במאכל  המלובש חיות מענין לזה משל הנ"ל שבדרוש וכמדומה

פ  האדם ממוצא את מחי' הוא ולכן האדם משרש שלמעלה הוי' י
בנשמה  המלובש אלקי ניצוץ וכמו כו' מאד למטה ירד הרי ואעפ"כ
שנעשו  האור התנוצצו' ענין עד"ז כו' ויש נפרד נעשה וכבר ניצוץ נק'

לתוך  המאיר מא"ס אור גילוי זהו אצי' ענין משא"כ הכלים, ממנו
ועד"ז  כו'. הקשורה כשלהבת ממש במקורו קשור האור שהרי הכלים,
מהכאת  שנפל וממה כו' מהרשימו נתהוו הכלים ששרש האריז"ל פי'
וי"ל  הרמ"ר, שאמר התנוצצות ענין שזהו כו' מטי ולא מטי האורות
אא"ס  לגבי החכמה איך שביאר דרושים בכמה ז"ל רבינו הלך עד"ז
בביאור  כמ"ש ערך יש אצילות לגבי עשיי' אפי' משא"כ כלל ערוך אין
מאין  יש בריאה שנק' החכמה כלי על וקאי ארץ, גבולות הצבת דאתה
דאצי', דע"ס כלים שהן ואף כו' תמצא מאין והחכ' והיינו אא"ס לגבי

הביאור. המשך שם עיין אלקות. והן
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לבא  לעתיד שיהיה כמו י"ה פעמים ב' השנה. דראש הדין ביום בפרט בחסד, חיים מכלכל

e‰ÊÂ."עפר ליׁשני אמּונתֹו כּו' מחּיה ּבחסד, חּיים "מכלּכל ¿∆ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבחסד, רק הּוא חּיים מכלּכל ּׁשהּוא מה זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּדהּנה

לעּבען  אּונז ּגיט יתּבר הּׁשם וואס אל לו ּדאס והּנצר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
את  להחיֹות הּוא ּבזה והּכּונה ּבחסד, רק הּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָהחּיים
ּולהּתיר  החֹולים את לרּפאת הּנֹופלים, את לסמ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹהּמתים,
ׁשהאדם  הּוא ּבזה הּכּונה ּדכללּות והינּו האסּורים, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאת
הּנ"ל, מדרגֹות ּבהד' ענינֹו לפי אחד ּכל ּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשה
ּדהּנה  עפר, ליׁשני אמּונתֹו ׁשּמקּים לפי הּוא הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוטעם
אבינּו לאברהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר הּבתרים ּבין ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּבברית
הּכּונה  להם", לא  ּבארץ  זרע יהיה ּגר "ּכי הּׁשלֹום, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
"ּבראׁשית  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּתֹורה, ּבאֹור העֹולם את להאיר ְְְְִִֵֶֶָָָָָהּוא
ּגזר  ׁשּכ לפי וגׁשמי, יׁש הּוא ׁשהעֹולם ּדזה אלקים", ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּברא
העֹולם, את יאירּו הּתֹורה, ידי על ּדיׂשראל, ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרצֹונֹו
למדינה  מּמדינה הֹולכים ּׁשּיׂשראל מה הּטעם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוזהּו
הּתֹורה, ּבאֹור העֹולם את לברר ּבכדי ׁשֹונים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבטלטּולים
ׁשּיּוכל  מי יבחן, צּדיק והּׁשם הּנסיֹונֹות רּבּוי על הּסּבה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָוזֹוהי
ּדראׁש ּדהּיֹום ,"מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה וזהּו ּבּנּסיֹון. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָֹֹלעמד
הּוא  ּבראׁשית, למעׂשה ׁשּׁשי ּביֹום ׁשהּוא הגם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָהּׁשנה,
הראׁשֹון, אדם ׁשּנברא ּביֹום ׁשהּוא לפי ,"מעׂשי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ"ּתחּלת
העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית הּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָוהאדם
,"מעׂשי "ּתחּלת הּוא וׁשנה ׁשנה  ּבכל זה ּביֹום הּנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָולכן

ראׁשֹון  ּדיֹום ראׁשֹון", ליֹום "זּכרֹון הּוא הּנה מקֹום ְְִִִִִֵָָָּומּכל
הּׁשנה  ּדראׁש ּבהּיֹום אׁשר ּדלהיֹות והינּו החסד, מּדת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹהּוא
חס  לקטרג ּבאים והּמקטרגים ּומׁשּפט, הּדין יֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָׁשהּוא
אב  ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה יׂשראל, על ְְִִֵֵֶַַָָָָָוׁשלֹום
ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ּדזהּו החסד, מּדת מגּביר הּוא ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָהרחמים
לאלקי  מׁשּפט [הּוא] ליׂשראל חק "ּכי לפי הּוא הּדבר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוטעם
לפי  הּוא והעֹולם האדם ּדבריאת הּכּונה ּדכל ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹיעקב",
ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה
הּתחּתֹונים, ׁשל והעב ֹודה הּטֹוב מעׂשה ידי על ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָּבּתחּתֹונים

טעמא  לחרב לז ּומהאי איזה יאמר ּבֹו הּמדינֹות "ועל הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּוא  ּגֹוי אל מּגֹוי הֹולכים ׁשּיׂשראל ּדזה כּו', לּׁשלֹום" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָואיזה
יּפקדּו ּבֹו "ּוברּיֹות מקֹום, ּבכל ּתֹורה ּבאֹור להאיר ְְְְְִִִִֵֵָָָָָּבכדי
ּבחסד  חּיים מכלּכל יתּבר והּוא כּו', לחּיים" ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהזּכירם
ׁשהי[ת]ה  האמּתית הּכּונה ויׁשלימּו ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכדי
ענני  ּיּֿה קראתי הּמצר "מן וזהּו העֹולמֹות. ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבבריאת
ּדהּׁשם  ידּוע ּדהּנה יּֿה, ּפעמים ב' ואֹומר יּֿה", ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבּמרחב
הראׁשֹון  ּבהּפסּוק הּנה ולכן יּֿה, ּפעמים ב' יהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדלעתיד
הּׁשם  ׁשהּוא ּפעמים ב' י–ּה הּׁשם מזּכיר ׁשֹופר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּדתקיעת
ׁשּיהיה  הּגּלּוי אל מתקרבים וׁשנה ׁשנה ּדבכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָּדלעתיד,
לכלל  לתת ּבחסד חּיים מכלּכל יתּבר והּוא לבֹוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלעתיד
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אחר  הרשימו ואותיות קדמון באדם מקורם לגבי  ולכן 
סוף אין  אור  ולגבי המהות, שינוי בבחינת אינו הצמצום

באין  הם הרי הצמצום לפני  הרשימו לגבי  וגם  ֿ גבול הבלי 
כו  åë'.ערוך êåøò ïéàùî øúåéå.'

a"xrz zereayd bgc 'a mei

1

2

3

4

להארת  לבוש הוא וכסה"כ עכ"ל דבריאה כו' בג"ר ומתלבשי' דאצי'
מעצם  נמשך הוא כסה"כ ואם ספ"א, יעו"ש דאצי' שבמל' תנה"י
הוא  שהתנוצצות א"ו דמל' נה"י להארת לבוש יהי' איך דאצי' כח"ב
לשבח, עלינו שאחר בדרוש בסידור מזה ועמ"ש בעלמא הארה רק
הקשורה  הארה שהיא הרוח מן ויאצל ע"ד שהוא אצי' ענין כמו ואי"ז
הארה. התנוצצות ענין משא"כ בגחלת, הקשורה כשלהבת במקורה
במאכל  המלובש חיות מענין לזה משל הנ"ל שבדרוש וכמדומה

פ  האדם ממוצא את מחי' הוא ולכן האדם משרש שלמעלה הוי' י
בנשמה  המלובש אלקי ניצוץ וכמו כו' מאד למטה ירד הרי ואעפ"כ
שנעשו  האור התנוצצו' ענין עד"ז כו' ויש נפרד נעשה וכבר ניצוץ נק'

לתוך  המאיר מא"ס אור גילוי זהו אצי' ענין משא"כ הכלים, ממנו
ועד"ז  כו'. הקשורה כשלהבת ממש במקורו קשור האור שהרי הכלים,
מהכאת  שנפל וממה כו' מהרשימו נתהוו הכלים ששרש האריז"ל פי'
וי"ל  הרמ"ר, שאמר התנוצצות ענין שזהו כו' מטי ולא מטי האורות
אא"ס  לגבי החכמה איך שביאר דרושים בכמה ז"ל רבינו הלך עד"ז
בביאור  כמ"ש ערך יש אצילות לגבי עשיי' אפי' משא"כ כלל ערוך אין
מאין  יש בריאה שנק' החכמה כלי על וקאי ארץ, גבולות הצבת דאתה
דאצי', דע"ס כלים שהן ואף כו' תמצא מאין והחכ' והיינו אא"ס לגבי

הביאור. המשך שם עיין אלקות. והן

•
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לבא  לעתיד שיהיה כמו י"ה פעמים ב' השנה. דראש הדין ביום בפרט בחסד, חיים מכלכל

e‰ÊÂ."עפר ליׁשני אמּונתֹו כּו' מחּיה ּבחסד, חּיים "מכלּכל ¿∆ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבחסד, רק הּוא חּיים מכלּכל ּׁשהּוא מה זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּדהּנה

לעּבען  אּונז ּגיט יתּבר הּׁשם וואס אל לו ּדאס והּנצר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
את  להחיֹות הּוא ּבזה והּכּונה ּבחסד, רק הּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָהחּיים
ּולהּתיר  החֹולים את לרּפאת הּנֹופלים, את לסמ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹהּמתים,
ׁשהאדם  הּוא ּבזה הּכּונה ּדכללּות והינּו האסּורים, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאת
הּנ"ל, מדרגֹות ּבהד' ענינֹו לפי אחד ּכל ּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשה
ּדהּנה  עפר, ליׁשני אמּונתֹו ׁשּמקּים לפי הּוא הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוטעם
אבינּו לאברהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר הּבתרים ּבין ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּבברית
הּכּונה  להם", לא  ּבארץ  זרע יהיה ּגר "ּכי הּׁשלֹום, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
"ּבראׁשית  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּתֹורה, ּבאֹור העֹולם את להאיר ְְְְִִֵֶֶָָָָָהּוא
ּגזר  ׁשּכ לפי וגׁשמי, יׁש הּוא ׁשהעֹולם ּדזה אלקים", ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּברא
העֹולם, את יאירּו הּתֹורה, ידי על ּדיׂשראל, ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרצֹונֹו
למדינה  מּמדינה הֹולכים ּׁשּיׂשראל מה הּטעם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוזהּו
הּתֹורה, ּבאֹור העֹולם את לברר ּבכדי ׁשֹונים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבטלטּולים
ׁשּיּוכל  מי יבחן, צּדיק והּׁשם הּנסיֹונֹות רּבּוי על הּסּבה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָוזֹוהי
ּדראׁש ּדהּיֹום ,"מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה וזהּו ּבּנּסיֹון. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָֹֹלעמד
הּוא  ּבראׁשית, למעׂשה ׁשּׁשי ּביֹום ׁשהּוא הגם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָהּׁשנה,
הראׁשֹון, אדם ׁשּנברא ּביֹום ׁשהּוא לפי ,"מעׂשי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ"ּתחּלת
העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית הּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָוהאדם
,"מעׂשי "ּתחּלת הּוא וׁשנה ׁשנה  ּבכל זה ּביֹום הּנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָולכן

ראׁשֹון  ּדיֹום ראׁשֹון", ליֹום "זּכרֹון הּוא הּנה מקֹום ְְִִִִִֵָָָּומּכל
הּׁשנה  ּדראׁש ּבהּיֹום אׁשר ּדלהיֹות והינּו החסד, מּדת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹהּוא
חס  לקטרג ּבאים והּמקטרגים ּומׁשּפט, הּדין יֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָׁשהּוא
אב  ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה יׂשראל, על ְְִִֵֵֶַַָָָָָוׁשלֹום
ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ּדזהּו החסד, מּדת מגּביר הּוא ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָהרחמים
לאלקי  מׁשּפט [הּוא] ליׂשראל חק "ּכי לפי הּוא הּדבר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוטעם
לפי  הּוא והעֹולם האדם ּדבריאת הּכּונה ּדכל ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹיעקב",
ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה
הּתחּתֹונים, ׁשל והעב ֹודה הּטֹוב מעׂשה ידי על ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָּבּתחּתֹונים

טעמא  לחרב לז ּומהאי איזה יאמר ּבֹו הּמדינֹות "ועל הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּוא  ּגֹוי אל מּגֹוי הֹולכים ׁשּיׂשראל ּדזה כּו', לּׁשלֹום" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָואיזה
יּפקדּו ּבֹו "ּוברּיֹות מקֹום, ּבכל ּתֹורה ּבאֹור להאיר ְְְְְִִִִֵֵָָָָָּבכדי
ּבחסד  חּיים מכלּכל יתּבר והּוא כּו', לחּיים" ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהזּכירם
ׁשהי[ת]ה  האמּתית הּכּונה ויׁשלימּו ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכדי
ענני  ּיּֿה קראתי הּמצר "מן וזהּו העֹולמֹות. ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבבריאת
ּדהּׁשם  ידּוע ּדהּנה יּֿה, ּפעמים ב' ואֹומר יּֿה", ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבּמרחב
הראׁשֹון  ּבהּפסּוק הּנה ולכן יּֿה, ּפעמים ב' יהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדלעתיד
הּׁשם  ׁשהּוא ּפעמים ב' י–ּה הּׁשם מזּכיר ׁשֹופר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּדתקיעת
ׁשּיהיה  הּגּלּוי אל מתקרבים וׁשנה ׁשנה ּדבכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָּדלעתיד,
לכלל  לתת ּבחסד חּיים מכלּכל יתּבר והּוא לבֹוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלעתיד

ּומתּוקה. טֹובה ׁשנה ְְִֵָָָָָיׂשראל
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משפט  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר הדברים בתוך
חודש  י"ב בגיהנם או 8רשעים תשעה אורך זה בכלל .

הזמן  משך זה הרגיל הדרך פי שעל חודשים, עשרה
בדרך  אפילו ומצוות תורה שומרי ואילו ביותר, הגדול
או  בארבעה בגיהנם המשפט את מסיימים הפשוטה

חדשים. חמשה
מקום, ה"יחוס" תופס השקר עולם שהנו בעולמנו גם
הגמרא  מאד. גדול מקום ה"יחוס" תופס האמת 9ובעולם

אבינו  אברהם וכיצד בגיהנם המשפט אודות לנו מספרת
מצוות  מלאים שהם ישראל פושעי את אפילו מציל

והמצוות. התורה שומרי את וביחוד כרימון
יחוס  הנו האבות ושאר אבינו אברהם של היחוס
הם  ואלה פרטי יחוס גם להם שיש כאלה ישנם כללי.

חסידים  גם צדיקים. אבות ואבי אבות להם שיש
הראשונה  הבקשה האמת, לעולם בבואם מקושרים

שלי. לרבי נא הודיעו היא: שלהם
שלהם  הגיהנם משפט את המסיימים כאלה גם ישנם
העליות  סדר מתחיל מכן ולאחר בלבד ימים בחודש
הנשמה  עליות סלה", יהללוך יום בכל "וקדושים בבחינת
ריח  את הריח רק הענדל ואילו עילוי. אחר בעילוי
התהלים  פרקי התפלה, בשעת דמעותיו הגיהנם.
דרך  על שלו האמיתית ישראל אהבת שלו, הלבביות
של  בקירובם הטובות ומדותיו נפשו מסירות החסידות,
גיהנם  מיסורי הצילוהו  החסידות לדרכי האברכים

עילוי. אחר בעילוי לדרגא מדרגא אותו ומעלים
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ספ"ב.8) א.9)עדיות יט, עירובין

•
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

שמו  שמעון זאמוט מאזרחי אחד לווילנא בא תקנ"ב ישראל 144בשנת ר' של תלמידו תלמיד ַ
ונשא 145ליפשיץ  הפלא צד על בתנ"ך ובקי בדקדוק הענע זלמן ר' של תלמידו ותלמיד והנדסה בתכונה

בתור  אותו ויסדרו במאד ויקרבוהו הגר"א בן אברהם ור' הגר"א אחי יששכר ר' הגאונים בעיני חן
בווילנא. בת"ת תנ"ך המלמדים כל על כללי משגיח

את  לבקר ביקשו וגם במאד כיבדו והגר"א אלקים ירא מרבנן צורבא של באיצטלא הסתתר שמעון
אלי' דקדוק הי'146ספרו מעינו וכל הנסתרים המשכילים מן הוא זה שמעון אשר לשער יכול לא ואיש

לההשכלה. נפשות לעשות

יצאו  שכבר מאלו מצוינים כשרונות ולבעלי כשרונותיהם לפי הת"ת תלמידי את מסדר הי' הוא
הרעיל  שכבר בטוח וכשהי' רש"י פי' על נוספים בפירושים תנ"ך לימוד סידר בישיבה גמרא ללמוד
הישיבות  לאחת המה שנוסעים בתואנה אשכנז מערי לאחת נסיעה סדר להם מסדר הי' בארסו אותם

ובריסק. וסמארגאן סלוצק ַָבמינסק,

ובמרץ  מסודר בסדר עבודתו המשיך וכה גדולים בסכומים גם עוזר הי' ביותר מצוינים לצעירים
אודותם. מדברים היו ולא מלב נשכחו שנסעו מכיון אשר עניים בבני בוחר הי' הרוב ועל רב,

בחריצות  ההשכלה, כנפי תחת להביאן נפשות לצודד המסתתר המסית שמעון, עבד שנים כארבע
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בשוה"ג). 2 הערה הנ"ל (אגרותֿקודש ליליענטהאל שמעון (144

בארוכה  ראה ליליענטהאל מנחם ד"ר וכופר המשכיל של סבו

שבהערה  הפסח חג שיחת ואילך. 5 ע' ההשכלה ותנועת הצ"צ קונטרס

ע' .83 ע' תש"ג השיחות ספר ואילך. א תלח, א. תלא, ח"ג (לקו"ד 2

.4 ע' תש"ד השיחות ספר ואילך). 91

מזאמושץ  סג"ל הלוי משה ב"ר ישראל ר' הוא אולי (145

לא  אך תק"א). דאדר, (פרנקפורט ישראל נצח מח"ס (ת"סֿתקל"ב*)

ליפשיץ.מצאנו  הוא משפחתו ששם

תקצ"ג. ווילנא לראשונה נדפס (146

.453 ע' תרפ"ב) (ווארשא, הפוסקים תולדות .690 ע' תרמ"ז) (ווארשא ישראל כנסת (*

c"ag i`iyp epizeax zxezn

של  מעושה ובתמימות הכשרונות בעלי התלמידים מבין בוחר הי' שנה חצי ובכל מסודר, ובסדר גדולה
תורה  למקום גולה ואיש 147הוי ופולין, בגליציא המשכילים השפעת שתחת הספר לבתי שולחם הי'

חשד  לא וגם ידע לא גדולים בסכומים המשכילים את ותומך בסתר משכיל שהי' ּפעסעלעס, יוסף זולת
הנהו. בדעות חפשי כי בשמעון בו

1

2

3

4

מי"ד. פ"ד אבות (147

•
ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [תחלת

ב"ה 

שי' שמואל מו"ה אי"א וו"ח הנעלה תלמידינו

וברכה  שלום

קדש  באהל ושלחתי התקבל, הפ"נ בצירוף הבטוח מכתבו

ושומע  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

ולברכה. לטובה לבבו משאלות ימלא תפלה

עורות  מל' היא כן וכשמה מאתנו, דורשים עבודה

לכך  עשוי' ביורה אותה ונותנים עב, עור שלוקחים מעובדים,

למה  ראוי ונעשה העור, מתרכך מינים כמה אמצעית וע"י

מילואו, על ישנו הכל ואצלינו עבודה, עניני הוא וכן שראוי.

פעסיל, אין גוט אלע ליגין מיר ביורה, אנחנו ונתונים עב, העור

ומ"מ  ובדא"ח, בנגלה התורה מי הם בנו, יש הסממנים וגם

מי  רבים, חשבונות לבקש עלינו זה ועל מתרכך. העור אין

וצריכים  ישנו, חסרון הרי אופן ובכל הרוטב, או העור האשם,

ההוא. החסרון אחר ולעקור לשרש

רבה, במדרש שיעור ללמוד היא טובה עצה ולפעמים

כ"ק  רבינו וכמאמר הלב, את שיעורר דנפשי', אדעתי' בהבנה

מדרש  און נפש דעם מרומם איז זהר צדק צמח הרב אאזמו"ר

אוייס  ואשט טרערין מיט תהלים און הארץ, דיא מעורר איז

על  לו שאמר ז"ל הענדיל חנוך מר' שמעתי כן כלי, דיא

יהי' כי מהשי"ת ולהתחנן לעבוד צריכים דבר וסוף יחידות.

וברחמי'. בחסד אלינו פניו ויאר בעזרינו,

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zay(iriax meil)

.d`neh zlawn `id ok lre ,cbak dpic zeidl mcewdàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
ìéha éìeháe ,ìéòBî ìeté÷ ,øáñdpi` aeye ,cba zxezn dlhae - ¨©¦¦©¥©¦

.d`neh zlawnä÷ìãä ïéðòì àlà,zay xpléâéìt éàîadna ± ¤¨§¦§©©§¨¨§©§¦¦
.mi`pzd ewlgp
:`xnbd daiynáø øîà ïëå ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨§¥¨©©

àëä ,äáäà øa àãà,epzpyna o`k ±ariyy cba zkizgdxeìLL £¨©©£¨¨¨§¨Ÿ
ìL ìòLzerav`úBîöîeöî[zewiiecn-]ïðé÷ñò,miwqer ep` - ©¨Ÿ§§¨©§¦©

úBéäì ìçL áBè íBéáea,ïðé÷ñò úaL áøòxeqi` ea jiiyy §¤¨¦§¤¤©¨©§¦©
.aeh meia zayd xp z` wilcdl `ayk `ed dpynd oecipe ,dvwen

,micwdl yi cereäãeäé éaøc eäì úéà àîìò éleëciax oiay ± §¥¨§¨¦§§©¦§¨
,dcedi iax ixac z` mixaeq `aiwr iax oiae xfril`ïé÷éqî øîàc§¨©©¦¦

aeh meia xepzdíéìëajxevl lehlha mixzen ixdy ,minly §¥¦
,mda wiqdl ick mlhlhl mb xzen okl ,mda yinyzïé÷éqî ïéàå§¥©¦¦

aeh meia,íéìë éøáLamzeida lenz`y oeik ,aeh meia exaypy §¦§¥¥¦
micner mpi` exaypy zrke ,libxd myinyzl micner eid minly
ixde ,'clep'l miaygp aeh meia mcerii dpzypy jkae ,dwqdl `l`

.dvwen xeqi`a mdàîìò éleëãe`aiwr iax oiae xfril` iax oiae - §¥¨§¨
eäì úéàeixac z` mixaeq ±÷éìãnä ,àleò øîàc ,àleòcxp ¦§§¨§¨©¨©©§¦

,zayløöéáBøa ÷éìãiL CdliztdàöBiäwlqi `l ,xnelk ,xpdn ¨¦¤©§¦§©¥
onydn `veid dliztd ly dwlg aex wilciy cr dwlcddn eici
.eil`n wlcidl jiyniy jk lr jenqie hrn wilci `le ,derydn e`

c ,`id mzwelgne,øáñ øæòéìà éaødìeté÷,aeh mei axrn eltiwy ©¦¡¦¤¤¨©¦
ìéòBî Bðéà,cba zxezn elhalàúøet déa ÷éìãàc ïåéëåoeike ± ¥¦§¥¨§©§¦¥§¨

,hrn epnn xqgpe ,aeh meia ewilcdl ligzdydéì àéåä[`ed ixd-] ©§¨¥
éìk øáLyly lr yly ea oi` dzr ixdy ,aeh meia xaypy ¤¤§¦

,cba zxezn lhae zerav`÷éìãî à÷ éëåwilcdl jiynnyke ± §¦¨©§¦
,[`ler ly epick] dpnn `veid aex,÷éìãî÷ éìk øáLaoi`e §¤¤§¦¨©§¦

xp wilcdl xeq` okle ,'clep' meyn aeh meia ilk xaya miwilcn
.zay axra lgy aeh meia ef dlizta zay,øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©

dìeté÷aeh mei axra eltiwyìéòBî,elhaleaeh mei axrn xak ¦¦
åéìò éìk úøBz ïéà,dwlcdl cner `ed `l`÷éìãî÷ éëåmeia ¥©§¦¨¨§¦¨©§¦

,aeh,÷éìãî÷ àîìòa õòaxp ea wilcdl xzen okle ,dvwen epi`e §¥§¨§¨¨©§¦
zay axra aeh mei lgyk s` zay.

óñBé áø øîà,epzpyna mi`pzd zwelgna df xe`ia rnyy xg` ¨©©¥
àðéðúc eðééädpyn izeaxn izipyy dn edf ±ìL'ìL ìò LL ©§§¨¥¨¨Ÿ©¨Ÿ

zerav`å ,'úBîöîeöîdzr cràúëìä éàîì àðòãé àìoiprl ± §§¨§Ÿ¨©§¨§©¦§§¨
xeriyd oi` m` ,daxc` ,d`neh zlaw oiprl `ldy ,z`f epy dn
epzpynl dpeekdy ,xacd oaen dzre ,d`neh lawn i`cea mvnevn

.mvnevn xeriydy ote`a `weec da xaecny
:dad` xa `c` ax ixaca dxizq dywn `xnbdõøúî à÷cîe± ¦§¨§¨¥

yxtny jkneäáäà øa àãà áøepzpyna zwelgnd z`àaélà ©£¨©©£¨©¦¨
[ezhiyl-]äãeäé éaøcoeik aeh meia ilk xaya miwiqn oi`y §©¦§¨

,`ed clepydéì àøéáñ äãeäé éaøk dðéî òîLjkn gikedl yi ± §©¦¨§©¦§¨§¦¨¥
,dywe ,dcedi iaxk dkldy xaeq `c` axyéîe[ike-]áø øîà ¦¨©©

éëä äáäà øa àãà,dcedi iaxk dkldy ,[ok±]øa àãà áø øîàäå £¨©©£¨¨¦§¨¨©©£¨©
,äáäà©£¨
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

של  מעושה ובתמימות הכשרונות בעלי התלמידים מבין בוחר הי' שנה חצי ובכל מסודר, ובסדר גדולה
תורה  למקום גולה ואיש 147הוי ופולין, בגליציא המשכילים השפעת שתחת הספר לבתי שולחם הי'

חשד  לא וגם ידע לא גדולים בסכומים המשכילים את ותומך בסתר משכיל שהי' ּפעסעלעס, יוסף זולת
הנהו. בדעות חפשי כי בשמעון בו
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מי"ד. פ"ד אבות (147

•
ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [תחלת

ב"ה 

שי' שמואל מו"ה אי"א וו"ח הנעלה תלמידינו

וברכה  שלום

קדש  באהל ושלחתי התקבל, הפ"נ בצירוף הבטוח מכתבו

ושומע  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

ולברכה. לטובה לבבו משאלות ימלא תפלה

עורות  מל' היא כן וכשמה מאתנו, דורשים עבודה

לכך  עשוי' ביורה אותה ונותנים עב, עור שלוקחים מעובדים,

למה  ראוי ונעשה העור, מתרכך מינים כמה אמצעית וע"י

מילואו, על ישנו הכל ואצלינו עבודה, עניני הוא וכן שראוי.

פעסיל, אין גוט אלע ליגין מיר ביורה, אנחנו ונתונים עב, העור

ומ"מ  ובדא"ח, בנגלה התורה מי הם בנו, יש הסממנים וגם

מי  רבים, חשבונות לבקש עלינו זה ועל מתרכך. העור אין

וצריכים  ישנו, חסרון הרי אופן ובכל הרוטב, או העור האשם,

ההוא. החסרון אחר ולעקור לשרש

רבה, במדרש שיעור ללמוד היא טובה עצה ולפעמים

כ"ק  רבינו וכמאמר הלב, את שיעורר דנפשי', אדעתי' בהבנה

מדרש  און נפש דעם מרומם איז זהר צדק צמח הרב אאזמו"ר

אוייס  ואשט טרערין מיט תהלים און הארץ, דיא מעורר איז

על  לו שאמר ז"ל הענדיל חנוך מר' שמעתי כן כלי, דיא

יהי' כי מהשי"ת ולהתחנן לעבוד צריכים דבר וסוף יחידות.

וברחמי'. בחסד אלינו פניו ויאר בעזרינו,

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zay(iriax meil)

.d`neh zlawn `id ok lre ,cbak dpic zeidl mcewdàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
ìéha éìeháe ,ìéòBî ìeté÷ ,øáñdpi` aeye ,cba zxezn dlhae - ¨©¦¦©¥©¦

.d`neh zlawnä÷ìãä ïéðòì àlà,zay xpléâéìt éàîadna ± ¤¨§¦§©©§¨¨§©§¦¦
.mi`pzd ewlgp
:`xnbd daiynáø øîà ïëå ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨§¥¨©©

àëä ,äáäà øa àãà,epzpyna o`k ±ariyy cba zkizgdxeìLL £¨©©£¨¨¨§¨Ÿ
ìL ìòLzerav`úBîöîeöî[zewiiecn-]ïðé÷ñò,miwqer ep` - ©¨Ÿ§§¨©§¦©

úBéäì ìçL áBè íBéáea,ïðé÷ñò úaL áøòxeqi` ea jiiyy §¤¨¦§¤¤©¨©§¦©
.aeh meia zayd xp z` wilcdl `ayk `ed dpynd oecipe ,dvwen

,micwdl yi cereäãeäé éaøc eäì úéà àîìò éleëciax oiay ± §¥¨§¨¦§§©¦§¨
,dcedi iax ixac z` mixaeq `aiwr iax oiae xfril`ïé÷éqî øîàc§¨©©¦¦

aeh meia xepzdíéìëajxevl lehlha mixzen ixdy ,minly §¥¦
,mda wiqdl ick mlhlhl mb xzen okl ,mda yinyzïé÷éqî ïéàå§¥©¦¦

aeh meia,íéìë éøáLamzeida lenz`y oeik ,aeh meia exaypy §¦§¥¥¦
micner mpi` exaypy zrke ,libxd myinyzl micner eid minly
ixde ,'clep'l miaygp aeh meia mcerii dpzypy jkae ,dwqdl `l`

.dvwen xeqi`a mdàîìò éleëãe`aiwr iax oiae xfril` iax oiae - §¥¨§¨
eäì úéàeixac z` mixaeq ±÷éìãnä ,àleò øîàc ,àleòcxp ¦§§¨§¨©¨©©§¦

,zayløöéáBøa ÷éìãiL CdliztdàöBiäwlqi `l ,xnelk ,xpdn ¨¦¤©§¦§©¥
onydn `veid dliztd ly dwlg aex wilciy cr dwlcddn eici
.eil`n wlcidl jiyniy jk lr jenqie hrn wilci `le ,derydn e`

c ,`id mzwelgne,øáñ øæòéìà éaødìeté÷,aeh mei axrn eltiwy ©¦¡¦¤¤¨©¦
ìéòBî Bðéà,cba zxezn elhalàúøet déa ÷éìãàc ïåéëåoeike ± ¥¦§¥¨§©§¦¥§¨

,hrn epnn xqgpe ,aeh meia ewilcdl ligzdydéì àéåä[`ed ixd-] ©§¨¥
éìk øáLyly lr yly ea oi` dzr ixdy ,aeh meia xaypy ¤¤§¦

,cba zxezn lhae zerav`÷éìãî à÷ éëåwilcdl jiynnyke ± §¦¨©§¦
,[`ler ly epick] dpnn `veid aex,÷éìãî÷ éìk øáLaoi`e §¤¤§¦¨©§¦

xp wilcdl xeq` okle ,'clep' meyn aeh meia ilk xaya miwilcn
.zay axra lgy aeh meia ef dlizta zay,øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©

dìeté÷aeh mei axra eltiwyìéòBî,elhaleaeh mei axrn xak ¦¦
åéìò éìk úøBz ïéà,dwlcdl cner `ed `l`÷éìãî÷ éëåmeia ¥©§¦¨¨§¦¨©§¦

,aeh,÷éìãî÷ àîìòa õòaxp ea wilcdl xzen okle ,dvwen epi`e §¥§¨§¨¨©§¦
zay axra aeh mei lgyk s` zay.

óñBé áø øîà,epzpyna mi`pzd zwelgna df xe`ia rnyy xg` ¨©©¥
àðéðúc eðééädpyn izeaxn izipyy dn edf ±ìL'ìL ìò LL ©§§¨¥¨¨Ÿ©¨Ÿ

zerav`å ,'úBîöîeöîdzr cràúëìä éàîì àðòãé àìoiprl ± §§¨§Ÿ¨©§¨§©¦§§¨
xeriyd oi` m` ,daxc` ,d`neh zlaw oiprl `ldy ,z`f epy dn
epzpynl dpeekdy ,xacd oaen dzre ,d`neh lawn i`cea mvnevn

.mvnevn xeriydy ote`a `weec da xaecny
:dad` xa `c` ax ixaca dxizq dywn `xnbdõøúî à÷cîe± ¦§¨§¨¥

yxtny jkneäáäà øa àãà áøepzpyna zwelgnd z`àaélà ©£¨©©£¨©¦¨
[ezhiyl-]äãeäé éaøcoeik aeh meia ilk xaya miwiqn oi`y §©¦§¨

,`ed clepydéì àøéáñ äãeäé éaøk dðéî òîLjkn gikedl yi ± §©¦¨§©¦§¨§¦¨¥
,dywe ,dcedi iaxk dkldy xaeq `c` axyéîe[ike-]áø øîà ¦¨©©

éëä äáäà øa àãà,dcedi iaxk dkldy ,[ok±]øa àãà áø øîàäå £¨©©£¨¨¦§¨¨©©£¨©
,äáäà©£¨
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ipyקנח ,oey`x - gi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àøéå úùøô
çéààøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬

:íBiä íçk ìäàä-çútáäpäå àøiå åéðér àOiå ¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ
ìLíúàø÷ì õøiå àøiå åéìr íéávð íéLðà äL §¨´£¨¦½¦¨¦−¨¨®©©À§©¨³¨¦§¨¨Æ

:äöøà eçzLiå ìäàä çútîïåùàøâàð-íà éðãà øîàiå ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧
éðéra ïç éúàöî:Ecár ìrî øárú àð-ìà E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

ãúçz eðrMäå íëéìâø eöçøå íéî-èrî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õrääøçà íëaì eãrñå íçì-úô äç÷àå ¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´

ïk eøîàiå íëcár-ìr ízøár ïk-ìr-ék eøárz©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬
:zøac øLàk äNrz(éåì)åäìäàä íäøáà øäîéå ©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨

ìL éøäî øîàiå äøN-ìàúìñ çî÷ íéàñ L ¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º§³§¦Æ¤´©½Ÿ¤
:úBâr éNrå éLeìæçwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå −¦©«£¦¬ª«§¤©¨−̈¨´©§¨®̈©¦©̧

úBNrì øäîéå ørpä-ìà ïziå áBèå Cø ø÷a-ïa¤¨¹̈©³¨Æ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬
:BúàçäNr øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå Ÿ«©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈

õrä úçz íäéìr ãîò-àeäå íäéðôì ïziå©¦¥−¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−
eìëàiå:(ìàøùé)èà eøîàiåEzLà äøN äià åéì ©Ÿ¥«©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®

:ìäàá äpä øîàiåééìà áeLà áBL øîàiåúrk E ©−Ÿ¤¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´
çút úrîL äøNå EzLà äøNì ïá-äpäå äiç©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©

:åéøçà àeäå ìäàäàéíéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå ¨−Ÿ¤§¬©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−
:íéLpk çøà äøNì úBéäì ìãç íéîiaáé÷çözå ©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©©¨¦«©¦§©¬

äðãr él-äúéä éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN̈−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈
:ï÷æ éðãàåâéäf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨®̈¨´¨¤Á

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì äøN ä÷çö̈«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦
ãééìà áeLà ãrBnì øác ýåýéî àìtéäúrk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨®̈©¥º¨¬¥¤²¨¥¬

:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

נכנס  חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻמסּפר

אליו, נראה ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּפעם

איׁש יהּודי, ׁשּכל מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשם

אברהם  אליו. יתּגּלה ׁשהּקּב"ה ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

להּגיע  נּתן אמּתית ּותביעה ּבכּיה ידי ועל הּכח, את נֹותן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאבינּו

ּבפעל. ְְַָֹלכ

éðùåèäàøé | ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
:z÷çö ék àì | øîàiåæèíéLðàä íMî eî÷iå ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½

ì ínr Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå:íçlL ©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

æééðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòçéíeörå ìBãb éBâì äéäé Béä íäøáàå Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®

:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðåéèøLà ïrîì åézrãé ék §¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧
ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa-úàå åéða-úà äeöé§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½
-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe ä÷ãö úBNrì©«£¬§¨−̈¦§®̈§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©

:åéìr øac-øLà úà íäøáàëú÷ræ ýåýé øîàiå ©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå íãñ§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà| eNr ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:ärãà àì-íàå äìkáëeëìiå íéLðàä íMî eðôiå ¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−

:ýåýé éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñâëLbiå §®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©¬
:òLø-ír ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦¨¨«

ãëätñz óàä øérä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³¦§¤Æ
íéMîç ïrîì íB÷nì àOú-àìåøLà í÷écvä §«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−£¤¬

:daø÷aäëúéîäì äfä øáck | úNrî El äììç §¦§¨«¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³
Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-ír ÷écö©¦Æ¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈

:ètLî äNré àì õøàä-ìk èôLäåëýåýé øîàiå £Ÿ¥Æ¨¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®

:íøeára íB÷nä-ìëì éúàNðåæëíäøáà ïriå §¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiåøôr éëð ©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ

:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLàèëóñiå ©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«©¸Ÿ¤
íéraøà íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈©§¨¦®

:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiåì-ìà øîàiå ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«©ÂÂŸ¤©
ìL íL ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àðíéL º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬−̈§¦®
ìL íL àöîà-íà äNrà àì øîàiå:íéL ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈§¦«

àìéìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeára úéçLà àì øîàiå íéøNr íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNräáìäøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå ¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´
àì øîàiå äøNr íL ïeàöné éìeà írtä-Cà©©©½©©²¦¨«§¬−̈£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ

:äøNrä øeára úéçLàâìälk øLàk ýåýé Cìiå ©§¦½©«£−¨«£¨¨«©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈
:Bî÷îì áL íäøáàå íäøáà-ìà øaãì§©¥−¤©§¨¨®§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»
"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק סדֹום,ˆ„˜‰יׁש לפרׁשת " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְְַָָ

צדקה, נתנּו ׁשּלא מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתמה לא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּכן

iriax ,iyily - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מט)ּכּכתּוב טז, לא (יחזקאל ואביֹון עני ויד . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

ריבה  "צעקת עׂשּו", . . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהחזיקה".

אּלא  ּדּמים, ׁשפיכּות ׁשל החטא לא הּוא ּבזה העּקר - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחת"

ׁשהביאה  הנהגה ּומבהיל, קיצֹוני ּבאפן צדקה נתינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעּדר

ּדּמים. ְִִִַלׁשפיכּות

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈

:äöøà íétà eçzLiåáeøeñ éðãà-àp äpä øîàiå ©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´
íëéìâø eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð̈Â¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½
ék àl eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´½Ÿ¦¬

ïéìð áBçøá:âeàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå ¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

ã-ìr eañð íãñ éLðà øérä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´©
:äöwî írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaääeàø÷iå ©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«©¦§§³

éìà eàa-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìàE ¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−
:íúà ärãðå eðéìà íàéöBä äìéläåíäìà àöiå ©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²

:åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBìæàð-ìà øîàiå −©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬
:eòøz éçàçeòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä ©©−¨¥«¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ

áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà Léà¦½¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
-ìr-ék øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©

:éúø÷ ìöa eàa ïkèeøîàiå äàìä-Lb | eøîàiå ¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ
íäî Eì òøð äzr èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä̈«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®

ì eLbiå ãàî èBìa Léàá eøöôiå:úìcä øaL ©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
éíäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−

:eøâñ úìcä-úàå äúéaäàé-øLà íéLðàä-úàå ©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤
eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa ekä úéaä çút¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−

:çútä àöîìáéãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå ¦§¬Ÿ©¨«©©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ
éðáe ïúç äô Eì-éîéúðáe Eøéra Eì-øLà ìëå E ¦«§´½Ÿ¨¨Æ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®
:íB÷nä-ïî àöBäâé-úà eðçðà íéúçLî-ék ¥−¦©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤

ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék äfä íB÷nä©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½
ì ýåýé eðçlLéå:dúçLãé| øaãéå èBì àöiå ©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´

-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá éç÷ì | åéðúç-ìà¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦
éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬

:åéðúç éðéra ÷çöîëåèeöéàiå äìr øçMä Bîëe ¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬
-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa íéëàìnä©©§¨¦−§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤

éúðá ézL:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æèBzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À

eäçpiå eäàöiå åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−
:øérì õeçîæéøîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå ¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ

éøçà èéaz-ìà ELôð-ìr èìnäãîrz-ìàå E ¦¨¥´©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ
:äôqz-ït èìnä äøää økkä-ìëaçéèBì øîàiå §¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−

:éðãà àð-ìà íäìàèéïç Ecár àöî àð-äpä £¥¤®©−̈£Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»
éðéraúBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç ìcâzå E §¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−

-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå éLôð-úà¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤
:ézîå ärøä éð÷aãzëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²

nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ
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pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìàúî E ¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ
:ìra úìrá àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

ã-íb éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬©
:âøäz ÷écöäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½

ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ
:úàæ éúéNr étkåíb íìça íéýìûä åéìà øîàiå ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´

CNçàå úàf úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà̈«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯
EúBà éëðà-íbézúð-àì ïk-ìr éì-Bèçîrbðì E ©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©

:äéìàæàeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzrå ¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½
ðéà-íàå äéçå Eãra ìltúéåEúBî-ék òc áéLî §¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´

:Cì-øLà-ìëå äzà úeîzçø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨½©−̈§¨£¤¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤
älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå åéãár-ìëì àø÷iå©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤

:ãàî íéLðàä eàøéiå íäéðæàaèCìîéáà àø÷iå §¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤
Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå íäøáàì§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä-ék¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
:äfä øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬©¤«

àéíéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷naáéäðîà-íâå ©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«§©¨§À̈

àì Cà àåä éáà-úá éúçàéì-éäzå énà-úá £Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®©§¦¦−
:äMàìâééáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå §¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼

-ìk ìà éãnr éNrz øLà Ccñç äæ dì øîàå̈«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨
:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà íB÷näãéçwiå ©¨Æ£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧

íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå ø÷áe ïàö Cìîéáà£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨¨®
:BzLà äøN úà Bì áLiååèäpä Cìîéáà øîàiå ©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬

éðôì éöøàéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe ©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðíéðér úeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´¥©½¦

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëìæéíäøáà ìltúiå §−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©©¦§©¥¬©§¨−̈
-úàå Cìîéáà-úà íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹¤£¦¤¯¤§¤

:eãìiå åéúäîàå BzLàçéãra ýåýé øör øör-ék ¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬
úLà äøN øác-ìr Cìîéáà úéáì íçø-ìk̈¤−¤§¥´£¦¤®¤©§©¬¨−̈¥¬¤

:íäøáàñàëàøN-úà ã÷t ýåýéåøLàk ä ©§¨¨«©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´
:øac øLàk äøNì ýåýé Nriå øîàáãìzå øäzå ¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤

Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN̈¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−
:íéýìûâBì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå ¡Ÿ¦«©¦§¸̈©§¨¹̈¤¤§¯©«©²

:÷çöé äøN Bl-äãìé-øLàã-úà íäøáà ìîiå £¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

לֹו. מחל ואברהם מאברהם מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

ואף  זֹו. מּתנה לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוכן

ּבבּקׁשת  צר יׁש מקֹום מּכל לב, ּבתם ׁשּנהג טען ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאבימל

אברהם, ּכלּפי ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוף סֹוף ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמחילה,

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה ְְְֵַַָָָָָֻוכּונתֹו

éùéîçä÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨®̈§¦¨´¤½¥−¦§¨¬
:Bðaå-ìk íéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå §«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨

:éì-÷çöé rîMäæíäøáàì ìlî éî øîàzå ©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéäçìcâiå ¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«©¦§©¬

íBéa ìBãâ äzLî íäøáà Nriå ìîbiå ãìiä©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½§−
:÷çöé-úà ìîbäèøâä-ïa-úà äøN àøzå ¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯

iriay ,iyy - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:÷çöî íäøáàì äãìé-øLà úéøönäéøîàzå ©¦§¦²£¤¨«§¨¬§©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ
Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ

:÷çöé-ír éða-ír úàfä äîàä-ïaàéøácä òøiå ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²
éðéra ãàî:Bða úãBà ìr íäøáàáéøîàiå §−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤

éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìûørpä-ìr E ¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìråòîL äøN E §©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´
:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷aâé-ïa-úà íâå §Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤

:àeä Erøæ ék epîéNà éBâì äîàäãéíkLiå ¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´
ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa | íäøáà©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´
Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr íN øâä-ìà¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤

:òáL øàa øaãîa òúzååè-ïî íénä eìëiå ©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«

æèék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéørpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼
øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤
íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì̈−©¨´¨®̈©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²

:íL-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìàçééàN éîe÷ ¤¬©©−©©«£¤¬¨«µ¦§¦´
ìBãb éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬¨−

:epîéNàèéøàa àøzå äéðér-úà íéýìû ç÷ôiå £¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´
-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå Cìzå íéî̈®¦©¥¹¤©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤

:ørpäëáLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû éäéå ©¨«©©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ
:úM÷ äáø éäéå øaãnaàëïøàt øaãîa áLiå ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨¨®

å:íéøöî õøàî äMà Bnà Bì-çwzô ©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
ׁשמֹו כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ּובּטּול  ׁשּיראה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמֹורה

ׁשאנּו ּוכמֹו ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהם

לּבי  ּפתח זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמבּקׁשים:

."ְֶָּבתֹורת

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
äzøb-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨

:daãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiåäëçëBäå ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©§¦¬©
øLà íénä øàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦£¤¬

:Cìîéáà éãár eìæbåëézrãé àì Cìîéáà øîàiå ¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦
él zãbä-àì äzà-íâå äfä øácä-úà äNr éî¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À

:íBiä ézìa ézrîL àì éëðà íâåæëíäøáà çwiå §©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö́Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«

çë:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨®̈¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìàø÷ ïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À¨¨²
àeää íB÷nì:íäéðL eòaLð íL ék òáL øàa ©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−§¥¤«

áììëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézLâììLà òhiå ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«©¦©¬¥−¤

:íìBò ìû ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«
ãììt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézLô ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
הכנסת  מּדת יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק א)ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰אֹורחים, י, סוטה .(רש"י ְְֲִִֵַַָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
ׁשּכתּוב יט)ּוכמֹו יח, ּבניו (לעיל את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ּכי : ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

אחריו. ּביתֹו ְֲֵֶַָואת

éòéáùáëàíéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½
øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð¦−̈¤©§¨®̈©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤

:éðpäáða-úà àð-ç÷ øîàiå-øLà Eãéçé-úà E ¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤
eäìräå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà̈©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³

ãçà ìr äìòì íLéìà øîà øLà íéøää:E ¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
âçwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º

äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéørð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå©¨´¨©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

ã-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤
:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«

äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ
:íëéìà äáeLðå äåçzLðååéör-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´

çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòäLàä-úà Bãéa ¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½¤¨¥−
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàåæ÷çöé øîàiå §¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¸Ÿ¤¦§¹̈



קסי iriay ,iyy - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:÷çöî íäøáàì äãìé-øLà úéøönäéøîàzå ©¦§¦²£¤¨«§¨¬§©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ
Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ

:÷çöé-ír éða-ír úàfä äîàä-ïaàéøácä òøiå ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²
éðéra ãàî:Bða úãBà ìr íäøáàáéøîàiå §−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤

éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìûørpä-ìr E ¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìråòîL äøN E §©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´
:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷aâé-ïa-úà íâå §Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤

:àeä Erøæ ék epîéNà éBâì äîàäãéíkLiå ¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´
ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa | íäøáà©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´
Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr íN øâä-ìà¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤

:òáL øàa øaãîa òúzååè-ïî íénä eìëiå ©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«

æèék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéørpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼
øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤
íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì̈−©¨´¨®̈©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²

:íL-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìàçééàN éîe÷ ¤¬©©−©©«£¤¬¨«µ¦§¦´
ìBãb éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬¨−

:epîéNàèéøàa àøzå äéðér-úà íéýìû ç÷ôiå £¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´
-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå Cìzå íéî̈®¦©¥¹¤©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤

:ørpäëáLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû éäéå ©¨«©©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ
:úM÷ äáø éäéå øaãnaàëïøàt øaãîa áLiå ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨¨®

å:íéøöî õøàî äMà Bnà Bì-çwzô ©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
ׁשמֹו כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ּובּטּול  ׁשּיראה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמֹורה

ׁשאנּו ּוכמֹו ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהם

לּבי  ּפתח זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמבּקׁשים:

."ְֶָּבתֹורת

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
äzøb-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨

:daãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiåäëçëBäå ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©§¦¬©
øLà íénä øàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦£¤¬

:Cìîéáà éãár eìæbåëézrãé àì Cìîéáà øîàiå ¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦
él zãbä-àì äzà-íâå äfä øácä-úà äNr éî¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À

:íBiä ézìa ézrîL àì éëðà íâåæëíäøáà çwiå §©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö́Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«

çë:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨®̈¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìàø÷ ïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À¨¨²
àeää íB÷nì:íäéðL eòaLð íL ék òáL øàa ©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−§¥¤«

áììëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézLâììLà òhiå ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«©¦©¬¥−¤

:íìBò ìû ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«
ãììt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézLô ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
הכנסת  מּדת יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק א)ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰אֹורחים, י, סוטה .(רש"י ְְֲִִֵַַָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
ׁשּכתּוב יט)ּוכמֹו יח, ּבניו (לעיל את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ּכי : ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

אחריו. ּביתֹו ְֲֵֶַָואת

éòéáùáëàíéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½
øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð¦−̈¤©§¨®̈©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤

:éðpäáða-úà àð-ç÷ øîàiå-øLà Eãéçé-úà E ¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤
eäìräå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà̈©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³

ãçà ìr äìòì íLéìà øîà øLà íéøää:E ¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
âçwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º

äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéørð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå©¨´¨©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

ã-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤
:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«

äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ
:íëéìà äáeLðå äåçzLðååéör-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´

çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòäLàä-úà Bãéa ¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½¤¨¥−
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàåæ÷çöé øîàiå §¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¸Ÿ¤¦§¹̈



xihtnקסב - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðá éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà¤©§¨¨³¨¦Æ©´Ÿ¤¨¦½©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®
:äìòì äOä äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−§Ÿ¨«

çéða äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈§¦®
:åcçé íäéðL eëìiåèøLà íB÷nä-ìà eàáiå ©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¨ÀŸ¤©¨»£¤´

çaænä-úà íäøáà íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà̈«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©
Búà íNiå Bða ÷çöé-úà ã÷riå íéörä-úà Cøriå©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ

:íéörì ìrnî çaænä-ìré-úà íäøáà çìLiå ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«©¦§©³©§¨¨Æ¤
ì úìëànä-úà çwiå Bãé:Bða-úà èçLàéàø÷iå ¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«©¦§¸̈

| íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´
:éðpä øîàiå íäøáàáéEãé çìLz-ìà øîàiå ©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ

ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå ørpä-ìà¤©©½©§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìû àøé-ék-úà E ¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤

:épnî Eãéçéâéàøiå åéðér-úà íäøáà àOiå §¦«§−¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ
íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà ìéà-äpäå§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬©§©−§©§®̈©¥³¤©§¨¨Æ

:Bða úçz äìòì eäìriå ìéàä-úà çwiåãéø÷iåà ©¦©´¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯
øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ

:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàéåèýåýé Càìî àø÷iå ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìàæèéa øîàiå ¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤¦¬

øácä-úà úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ¤©¨¨´
ða-úà zëNç àìå äfä:Eãéçé-úà EæéCøá-ék ©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«¦«¨¥´

íéîMä éáëBëk Erøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦
ørL úà Erøæ Løéå íiä úôN-ìr øLà ìBçëå§©¾£¤−©§©´©®̈§¦©´©§£½¥−©¬©

:åéáéàçéá÷r õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäå «Ÿ§¨«§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨®̈¤¥¾¤
:éì÷a zrîL øLàèéåéørð-ìà íäøáà áLiå £¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈

íäøáà áLiå òáL øàa-ìà åcçé eëìiå eî÷iå©ª̈²©¥«§¬©§−̈¤§¥´®̈©©¥¬¤©§¨−̈
:òáL øàáaôëãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå ¦§¥¬¨«©©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬

íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì íäøáàì§©§¨−̈¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−
éçà øBçðì:Eàëåéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà §¨¬¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®

:íøà éáà ìûeî÷-úàåáëBæç-úàå ãNk-úàå §¤§¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½
:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìt-úàåâëãìé ìûeúáe §¤¦§−̈§¤¦§®̈§¥−§¥«§¥−¨©´

éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬
:íäøáàãëàåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©¦Æ

:äërî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàëìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−
:íøà éáàáë-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå £¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤

:ìàeúa úàå óìãéâëäðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe ¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬
:íäøáà éçà øBçðì äkìî äãìé älàãëBLâìéôe ¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬©§¨¨«¦«©§−

íçb-úàå çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe§¨´§®̈©¥³¤©¦Æ¤¤´©§¤©½©
:äërî-úàå Lçz-úàå§¤©−©§¤©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l zegiy ihewl)

‰‡¯È '‰ ¯‰a(יד (כב, ¿«≈»∆

˙Ba¯˜ Ô‡k ·È¯˜‰Ïe B˙ÈÎL Ba ˙B¯L‰Ï(רש"י)˙‡¯L‰ ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿»«¿»«
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:åéðér-úà ørpä ç÷ôiå íéîrt òáL-ãr ørpä øøBæéå åéìr øäâiå ìriå äpä úçàå äpä¥̧¨Æ§©©´¥½¨©©−©©¦§©´¨¨®©§¥³©©̧©Æ©¤´©§¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«

åìðá éàN øîàiå åéìà àázå äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà àø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå:C ©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨©¨´Ÿ¥¨®©−Ÿ¤§¦¬§¥«
æì:àözå dða-úà àOzå äöøà eçzLzå åéìâø-ìr ìtzå àázå©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈©¦§©−¨®§¨©¦¨¬¤§−̈©¥¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zay(iriax meil)

dnda xer mirbp iably myky ,mild` z`nehl mirbpn cenll yie
.mild` z`neh oiprl mb jk ,dxedh dnda xerl dey d`nh

:df cenil dgece `ax jiynnCøôéîì àkéàåz` jextl yie ± §¦¨§¦§©
,mirbpn cenildíéòâðl äî,md mixengyïkLihegáøòå éúL ©¦§¨¦¤¥§¦§¥¤

,ïäa àîèxera mb mz`neh zbdepy df oiprl mb mixeng okle ¨¥¨¤
,cbal ebx`p `ly miheg `nhn epi` zn ok oi`y dn ,d`nh dnda

`nye.d`nh dnda xern ld` `nhn oi`y df oiprl mb `ed lw
:xg` cenil `iane `ax jiynnøîb àlàmild` z`neh cnlp ± ¤¨¨©

d`nh dnda xeraîz`nehàéðúc ,íéöøMiabl xn`p ,`ziixaa ¦§¨¦§©§¨
mivxy(al `i `xwie)ilM lMn `nhi mznA mdn eilr lRi xW` lke'§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨¦¨§¦

:`ziixad zx`an ,'ebe 'wU F` xFr F` cba F` ur,'øBò'eli` ,xnelk ¥¤¤¨
,'ebe 'xere cbae ur ilk lkn' xn`p didéì ïéà`nhiy cenll ¥¦

mivxynïépî äàîè äîäa øBò ,äøBäè äîäa øBò àlà`nhpy ¤¨§¥¨§¨§¥¨§¥¨¦©¦
,mivxyn.'øBò Bà' øîBì ãeîìzxer mb zeaxl zxzein 'e`' zaize ©§©

iably myky mild` z`nehl mivxyn cenll yie .d`nh dnda
oiprl mb jk ,dxedh dnda xerk `nhp d`nh dnda xer mivxy

.mild` z`neh
:df cenil dgece `ax jiynnCøôéîì àkéàåz` jextl yie ± §¦¨§¦§©

,mivxyn cenildl äîíéöøL,znn mixengyïéànèî ïkLs` ©¦§¨¦¤¥§©§¦
axeriy,äLãòkdnda xer e`nhiy dxezd mda dxingd jkle §©£¨¨

zifk xeriy ea yiyk `l` `nhn epi`y zn j` ,d`nhdlwd `ny ,
.d`nh dnda xern ieyrd ld` `nhn epi`y mb ea

,mild` z`neh z`nhp d`nh dnda xery cenild z` miiqn `ax
mivxyn cnlpyk :cgi mivxy z`nehe mirbp z`nehn z`f cnele
oi` ,dxedh dnda xerk `nhp d`nh dnda xery mild` z`nehl
ixdy ,dycrka mi`nhn oky znn mixengy mivxyl dn zegcl

eçéëBé íéòâðdnda xer mewn lkne ,qixbka `l` mi`nhn mpi`y §¨¦¦
dxeyw dpi` d`nh dnda xer z`nehy gkene ,oda `nh d`nh
ieyrd ld` `nhn zn s` jkle ,dycrka d`neh ly `xnegl

.d`nh dnda xern,ïécä øæçåmirbpl dn aey jextz m` ,xnelk §¨©©¦
oi`y mivxyn gikedl yi ,oda `nh axre izy oky znn mixengd
gkene ,d`nh dnda xer mi`nhn mewn lkne ,axre izy mi`nhn
izy z`neh ly `xnegl dxeyw dpi` d`nh dnda xer z`nehy
mi`nhny iptn mivxyn cenll oi`y dgcpe aeyp m`e .axre

ok m`e ,egikei mirbp ,dycrkaäæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìŸ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤
äæ éàøkmivxy zxneg oi`e ,mivxy zxnegk mirbp zxneg oi` ± ¦§¦¤

dnda xer mby znxeb `xnegd `ly gxkda ok m`e ,mirbp zxnegk
mday deyd cvd `l` ,dey mzxneg oi` ixdy ,mda `nhp d`nh

e ,z`f mxebe ,ïäa àîè øBòL ,ïäaL äåMä ãväy ep`vnäNòmda ©©©¨¤¤¨¤¤¨¥¨¤¨¨
aezkd,äøBäè äîäa øBòk äàîè äîäa øBòmilawn mdipyy §¥¨§¥¨§§¥¨§¨

,d`nehøBò Ba äNòðå ,Ba àîè øBòL únä ìäà àéáà éðà óà©£¦¨¦Ÿ¤©¥¤¨¥§©£¨
,äøBäè äîäa øBòk äàîè äîäa.mild` z`neh elawi mdipyy §¥¨§¥¨§§¥¨§¨

:deyd cvd z` dkixtn `xnbd,éMà áøì Léðøaî àáø déì øîà̈©¥¨¨¦©§¦§©©¦
Cøôéîì àkéà,deyd cvd z` jextl yi ±ïäaL äåMä ãväl äî ¦¨§¦§©©§©©©¨¤¤¨¤

,mivxye mirbpay ±,úéfkî úBçôa ïéàîè ïkLmxeriy mivxyy ¤¥§¥¦§¨¦©©¦
okle ,zifk xeriyn miphw mdipye ,qixbk mxeriy mirbpe ,dycrk

,d`nh dnda xer oiprl mb mixengàlà ànèî BðéàL úîa øîàzŸ©§¥¤¥§©¥¤¨
.úéfëa§©©¦

`xnbd d`ian ,mivxye mirbpn deyd cva cenild jxtpy xg`l
:d`nh dnda xera mild` z`nehl xg` xewnàáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

,Léðøaî¦©§¦
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' א

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל שלישי, אור לי"ד מרחשון



לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:505:558:038:058:358:379:329:3316:5816:5317:2317:1816:3417:27באר שבע )ח(

5:515:568:038:068:358:389:319:3316:5616:5017:2117:1516:2117:25חיפה )ח(

5:475:528:028:048:338:359:299:3116:5816:5317:2217:1716:1317:25ירושלים )ח(

5:525:578:048:068:368:399:329:3416:5716:5117:2117:1616:3217:27תל אביב )ח(

6:306:398:308:359:029:069:549:5716:4616:3617:1617:0716:2017:20אוסטריה, וינה )ק(

6:146:089:059:029:379:3410:4610:4419:5420:0020:2120:2819:4120:39אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:306:398:318:359:039:089:569:5916:5016:4117:2017:1116:2517:15אוקראינה, אודסה )ק(

6:046:138:048:098:368:419:289:3116:2016:1016:5016:4115:5416:45אוקראינה, דונייצק )ק(

6:176:268:168:208:488:539:409:4316:2916:2017:0016:5116:0316:55אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:476:578:438:489:169:2110:0710:1016:5016:4017:2217:1216:2317:16אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:396:498:368:419:089:139:5910:0216:4316:3317:1517:0516:1717:09אוקראינה, קייב )ק(

6:547:038:569:009:289:3310:2110:2417:1917:1017:4817:4016:5417:53איטליה, מילאנו )ק(

5:465:468:208:208:508:509:539:5218:0918:0918:3018:3017:5118:34אקוואדור, קיטו )ח(

5:535:478:418:389:139:1010:2110:1919:2219:2719:4719:5319:0820:06ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:306:239:279:239:589:5411:0811:0520:2820:3520:5621:0420:1621:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:287:359:349:3810:0710:1011:0111:0318:1218:0518:3818:3217:4818:36ארה"ב, בולטימור )ק(

7:187:259:259:289:5710:0010:5110:5318:0017:5318:2718:2017:3618:32ארה"ב, ברוקלין )ק(

7:197:269:259:299:5710:0110:5210:5418:0017:5218:2718:2017:3518:32ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:578:0510:0310:0610:3410:3811:2811:3118:3418:2619:0218:5418:1019:06ארה"ב, דטרויט )ק(

7:297:349:439:4510:1510:1711:1211:1318:4018:3619:0419:0018:1819:09ארה"ב, היוסטן )ק(

7:067:119:179:209:499:5210:4510:4618:0718:0118:3218:2717:4418:36ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:257:289:409:4210:1210:1411:1011:1118:4418:4019:0719:0418:2319:13ארה"ב, מיאמי )ק(

7:177:249:219:259:549:5710:4810:5017:5317:4618:2118:1417:2918:27ארה"ב, ניו הייבן )ק(

7:147:219:219:249:529:5510:4610:4817:5417:4618:2118:1417:3018:25ארה"ב, שיקאגו )ק(

5:475:448:318:299:008:5810:0510:0418:4618:4819:0819:1118:3019:15בוליביה, לה-פס )ח(

7:267:379:219:279:549:5910:4410:4817:2517:1417:5717:4716:5818:04בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:257:359:219:269:539:5810:4410:4717:2717:1717:5917:4917:0018:05בלגיה, בריסל )ק(

5:185:148:017:598:328:309:389:3718:2318:2618:4618:5018:0818:57ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:055:017:477:458:198:179:259:2318:0818:1218:3218:3517:5318:42ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:436:548:408:459:129:1710:0210:0616:4416:3317:1617:0616:1717:21בריטניה, לונדון )ק(

6:577:098:518:579:239:2810:1310:1616:4716:3517:2117:1016:1917:27בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:537:048:478:539:199:2510:0910:1316:4716:3517:2017:0916:1917:13גרמניה, ברלין )ק(

7:057:159:039:089:359:3910:2610:2917:1317:0217:4417:3416:4617:38גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:145:108:017:588:318:299:389:3618:2918:3318:5318:5718:1519:01דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:356:388:548:559:279:2810:2510:2618:0918:0618:3218:2917:4918:33הודו, בומביי )ח(

6:296:328:508:519:229:2310:2010:2118:0718:0418:3018:2717:4718:31הודו, פונה )ח(

6:196:288:198:238:518:559:439:4616:3516:2617:0516:5616:0917:00הונגריה, בודפשט )ק(

6:286:358:338:379:069:0910:0010:0217:0717:0017:3517:2716:4317:31טורקיה, איסטנבול )ק(

6:446:508:528:559:249:2710:1910:2117:3317:2717:5917:5317:1017:57יוון, אתונה )ק(

6:406:488:398:439:129:1610:0410:0716:5616:4717:2617:1716:3117:21מולדובה, קישינב )ק(
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 צאת 
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שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:286:318:528:539:229:2310:2210:2218:1218:0918:3418:3217:5118:36מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

6:146:069:099:059:429:3810:5210:4920:1320:2120:4220:5120:0520:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:066:108:248:268:558:579:529:5317:2917:2417:5217:4817:0717:52נפאל, קטמנדו )ח(

6:446:449:119:119:449:4410:4510:4518:5318:5319:1419:1418:3519:18סינגפור, סינגפור )ח(

6:206:318:168:228:488:539:389:4216:1816:0716:5116:4015:5116:44פולין, ורשא )ק(

5:355:338:098:078:418:409:459:4418:0918:1118:3118:3317:5318:37פרו, לימה )ח(

7:127:209:149:189:469:5010:3910:4117:3617:2818:0617:5717:1118:10צרפת, ליאון )ק(

7:287:379:279:329:5910:0310:5110:5417:4017:3018:1118:0217:1418:16צרפת, פריז )ק(

5:335:338:058:058:358:359:369:3617:4717:4618:0818:0817:2818:12קולומביה, בוגוטה )ח(

7:457:539:499:5310:2110:2511:1411:1718:1718:0918:4518:3717:5218:49קנדה, טורונטו )ק(

7:257:349:279:329:5910:0410:5210:5517:5017:4118:1918:1117:2518:24קנדה, מונטריאול )ק(

6:026:078:108:138:438:469:389:4016:5616:5017:2117:1616:3317:20קפריסין, לרנקה )ק(

8:489:0010:4010:4611:1211:1712:0112:0518:3018:1819:0518:5418:0218:58רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:228:3510:1510:2110:4610:5211:3511:3918:0317:5018:3918:2717:3418:43רוסיה, מוסקבה )ח(

7:568:059:5610:0010:2810:3311:2011:2318:1318:0418:4318:3417:4718:38רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:597:089:019:059:329:3610:2410:2717:1917:1017:4917:4116:5417:53שווייץ, ציריך )ק(

6:096:108:318:319:039:0410:0310:0317:5417:5218:1618:1417:3518:18תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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