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

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 גנק........................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

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

   עץ החייםס קונטר  )כה

 נגק.............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק אהמאמריספר   )כו

 נדק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 הנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

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

  אגרות קודש   )כט

 נוק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  

 

 קנח................................ש לקריאה בציבור חומ  )ל

 סהק................בראשיתלשבוע פרשת לוח זמנים   )לא

 סוק........ת ושבת קודש"לשמחסדר הדלקת נרות   )לב
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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

„Èbn‰'וגֹו אחרית הּזקן1מראׁשית רּבנּו ּומבאר ,2, ««ƒְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָ
הרמּב"ן קׁשיית ידּועה ענין3ּדהּנה על ְְְְְִִֵַַַַַָָֻ

רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּכתּוב (ּכמֹו ּבראׁשית ׁשּבתבת 3הּסמיכּות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא ראׁשית ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

יהֹויקים ממלכת ּבראׁשית אֹומר4ּכמֹו אּתה ּכאן אף , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
וגֹו' אלקים ּברא מּמקרא5ּבראׁשית ּברא), ּבראׁשית ּכמֹו , ְְְְְְֱִִִִִֵֵָָָֹֹ

א .סמּו ענין לֹו ׁשאין אחרית), מראׁשית (הּמּגיד ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָזה
ּובכל הּתֹורה, התחלת היא ּבראׁשית ּדתבת הּוא, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהענין
מהראׁשית הּוא הּכל ראׁשית, לׁשֹון ׁשּנזּכר ּבּמקרא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמקֹום

ראׁשית ׁשּנקראת ּתֹורה מראׁשית6ׁשל הּמּגיד וזהּו , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּברא ּבראׁשית ׁשּנאמר הראׁשית אֹותֹו מן היינּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחרית,

לׁשֹונֹו). ּכאן (עד ְַָגֹו'

Ì�Ó‡ׁשהּמּגיד זה, ּבאּור ּדלפי להבין, צרי לכאֹורה »¿»ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ּברא, ּבראׁשית על קאי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמראׁשית
הּמּגיד למימר ליּה הוה ׁשּבּמקרא, ראׁשית עניני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכל
אחרית. מראׁשית הּמּגיד נאמר ולּמה ראׁשית, ְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמראׁשית
הּוא אחרית מראׁשית הּמּגיד ּׁשּכתּוב ּדמה הּוא, הענין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָא
הראׁשית לגּבי אחרית ּבבחינת הם ראׁשית עניני ׁשּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלפי
רק ראׁשית ׁשּנקראים והינּו, אלקים, ּברא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּדבראׁשית

מדר הּמדרגֹותּבענין לגּבי ראׁשית ּבבחינת להיֹותם גתם, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ
הראׁשית לגּבי הרי הענין, ּבאמּתית אבל מהם, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלמּטה

אחרית. ּבבחינת הם אלקים ּברא ְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָֹּדבראׁשית
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תנאים.1) שטר נוסח י. מו, ואילך.2)ישעי' א תתשנד, ח"ז בראשית אוה"ת גם וראה שכג. ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז בראשית3)מאמרי

א. א.4)א, כו, שם.5)ירמי' שם.6)בראשית בראשית ורמב"ן פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰יקרה אשר את B‚Â'בבתחילה ˙È¯Á‡1¯‡·Óe , ««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ¿¿»≈
Ô˜f‰ e�a¯2Ô"aÓ¯‰ ˙ÈÈL˜ ‰Úe„È ‰p‰c ,3ÔÈ�Ú ÏÚ «≈«»≈¿ƒ≈¿»À¿«»«¿««ƒ¿«

È"L¯ Le¯Ùa ·e˙kL BÓk) ˙ÈL‡¯a ˙·˙aL ˙eÎÈÓq‰3 «¿ƒ∆¿≈«¿≈ƒ¿∆»¿≈«ƒ
BÓk ,ÂÈ¯Á‡lL ‰·zÏ ˜e·c B�È‡L ‡¯˜na ˙ÈL‡¯ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿≈ƒ«ƒ¿»∆≈»«≈»∆¿«¬»¿

˙ÎÏÓÓ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«¿∆∆
ÌÈ˜ÈB‰È4‰z‡ Ô‡k Û‡ , ¿»ƒ«»«»

‡¯a ˙ÈL‡¯a ¯ÓB‡≈¿≈ƒ»»
'B‚Â ÌÈ˜Ï‡5BÓk , ¡…ƒ¿¿
,(‡¯a ˙ÈL‡¯aעל כלומר: ¿≈ƒ¿…

אלוקים" ברא "בראשית הפסוק

"בראשית" שהמילה רש"י מפרש

למילה נסמכת כמילה כתובה

יכול לא הפסוק ולכן "ברא"

בתחילת נאמר כאילו להתפרש

השמים את אלוקים ברא הבריאה

כוונת הייתה (ואז הארץ ואת

הבריאה סדר את לפרש הפסוק

ומה ראשון נברא מה ולספר

פירוש אלא וכו') שני נברא

[=לפני] שבתחילת הוא הכתוב

הייתה וארץ, שמים השם ברוא

ורש"י וכו'. ובוהו תוהו הארץ

לפרש שמוכרחים ואומר מוסיף

שבכל משום הפסוק את כך

מופיעהמקום שבו במקרא

היא "ראשית" "דבוקה",המילה

שאחריהכלומר למילה נסמכת,

מהכתוב לכך דוגמא מביא (ואף

יהויקים" ממלכת "בראשית

מלכותו ימי בתחילת שמשמעו

כך על שואל יהויקים). של

Ê‰הרמב"ן ‡¯˜nÓƒƒ¿»∆
˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰)««ƒ≈≈ƒ
ÔÈ�Ú BÏ ÔÈ‡L ,(˙È¯Á‡«¬ƒ∆≈ƒ¿»

CeÓÒשהמילה ברור וכאן »
נסמכת ולא דבוקה לא "ראשית"

"אחרית"! – הבאה למילה

ÏÎ·e ,‰¯Bz‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ ˙ÈL‡¯a ˙·˙c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿≈«¿≈ƒƒ«¿»««»¿»
ÏL ˙ÈL‡¯‰Ó ‡e‰ Ïk‰ ,˙ÈL‡¯ ÔBLÏ ¯kÊpL ‡¯˜na ÌB˜Ó»«ƒ¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«…≈»≈ƒ∆

˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz6e�ÈÈ‰ ,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ e‰ÊÂ , »∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ«¿
B�BLÏ Ô‡k „Ú) 'B‚ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ¯Ó‡pL ˙ÈL‡¯‰ B˙B‡ ÔÓƒ»≈ƒ∆∆¡«¿≈ƒ»»«»¿

הזקן רבנו לקושיית).של מקום יש הלשון דקדוק מבחינת אמנם כלומר,

כתובה לא אחרית" מראשית "מגיד בפסוק "מראשית" המילה אכן כי הרמב"ן

הדברים של הפנימית והמשמעות התוכן מבחינת אבל הבאה, למילה בנסמך

לא המילה אם (גם "ראשית" במקרא שכתוב מקום שבכל רש"י עם הצדק

הקשר. באותו הדברים את לפרש יש אחריה) הבאה למילה ונסמכת דבוקה

והכול התורה התחלת היא "בראשית" כי בתורה, קשור "ראשית" מקום ובכל

"ראשית" שנקראת מהתורה נובע

פירוש בהמשך גם שמובא (כפי

"בראשית, זה: פסוק על רש"י

ראשית שנקראת התורה בשביל

דרכו").

CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ Ì�Ó‡»¿»ƒ¿»»ƒ
,‰Ê ¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿ƒ≈∆
È‡˜ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰L∆««ƒ≈≈ƒ»≈
,‡¯a ˙ÈL‡¯a ÏÚ«¿≈ƒ»»
È�È�Ú Ïk ÌÈÎLÓ� epnnL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿¿≈

‡¯˜naL ˙ÈL‡¯נמצא ≈ƒ∆«ƒ¿»
לפי הפסוק לפירוש שבניגוד

שהקדושֿ לכך שהכוונה פשוטו

מראשית מגיד ברוךֿהוא

בעצם המאוחר, את [=בהתחלה]

וראש תחילת גם שהכול, הכוונה

נמשכים הדברים כל

(התורה) ‰Â‰מ"בראשית" ,¬»
¯ÓÈÓÏ dÈÏ,לפסוק לו, היה ≈¿≈«

מראשית "מגיד לא לומר

אלא Èbn‰««ƒ„אחרית"
Óּב‰nÏÂ ,˙ÈL‡¯ ˙ÈL‡¯ ≈≈ƒ≈ƒ¿»»

˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ¯Ó‡�∆¡«««ƒ≈≈ƒ
˙È¯Á‡הסיום שרק שמשמעו «¬ƒ

מ"ראשית"? ונמשך נובע והסוף

‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿«
˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ·e˙kM∆»««ƒ≈≈ƒ
ÏkL ÈÙÏ ‡e‰ ˙È¯Á‡«¬ƒ¿ƒ∆»

˙ÈL‡¯ È�È�Úהראש ƒ¿¿≈≈ƒ
גם העניינים, כל של וההתחלה

הנעלים הרוחניים ≈‰Ìהעניינים
Èa‚Ï ˙È¯Á‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ¿«≈
˜¯ ˙ÈL‡¯ ÌÈ‡¯˜pL ,e�È‰Â ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯·c ˙ÈL‡¯‰»≈ƒƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ¿«¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ«

Ì˙‚¯„Ó ÔÈ�Úaהיורד האלוקי האור של הדרגות בסדר מיקומם מבחינת ¿ƒ¿««¿≈»»
לדרגה Ï‚מדרגה ˙ÈL‡¯ ˙�ÈÁ·a Ì˙BÈ‰Ï ,‰hÓlL ˙B‚¯„n‰ Èa ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«≈««¿≈∆¿«»

Ì‰Óמהם הנמוכות לדרגות יחסית רק "ראשית" שהם ‡·Ïכלומר , ≈∆¬»
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯·c ˙ÈL‡¯‰ Èa‚Ï È¯‰ ,ÔÈ�Ú‰ ˙ÈzÓ‡a»¬ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿«≈»≈ƒƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ
שבסדר דברים אותם גם להלן), יבואר (ועניינה האמיתית ה"ראשית" שהיא

בעצם נעלה, במיקום ונמצאים "ראשית" הם ‡È¯Á˙.המדרגות ˙�ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ««¬ƒ
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  מפתח  כללי

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

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

    'המגיד מראשית אחרית וגוה "מאמר ד  )ג

 ה ................י"חשת'ה, ח מרחשון"מבה, פ בראשית"ש

 יבי"תשח' ה,ח מרחשון"מבה ראשית בפ"ששיחת   )ד

  תורה שמחת –פרשת ברכה  – לקוטי שיחות  )ה

  חי ....................................................טירך כ )ק"בלה( 

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

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

 כה........פרשת בראשית – ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 וכ.......בראשיתלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח

 ע............בראשיתלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 עא...............................בראשיתלשבוע פרשת  

 חע........בראשיתלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

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

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 גפ .......בראשיתלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  וק ......בראשיתלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  יבק........בראשיתלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

  טוק................... הל פרק יםתהל, יד-גי פרק ב-מואלש

 זקי.........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יז

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  יחק........................................ ח דף קי עדיבקף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 חמק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 חמק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 מטק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

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

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 גנק........................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

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

   עץ החייםס קונטר  )כה

 נגק.............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק אהמאמריספר   )כו

 נדק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 הנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

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

  אגרות קודש   )כט

 נוק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  

 

 קנח................................ש לקריאה בציבור חומ  )ל

 סהק................בראשיתלשבוע פרשת לוח זמנים   )לא

 סוק........ת ושבת קודש"לשמחסדר הדלקת נרות   )לב

  

mikxan ziy`xa zyxt zay c"qa

i"gyzd ,(` zecreezd) oeygxn ycegd

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

„Èbn‰'וגֹו אחרית הּזקן1מראׁשית רּבנּו ּומבאר ,2, ««ƒְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָ
הרמּב"ן קׁשיית ידּועה ענין3ּדהּנה על ְְְְְִִֵַַַַַָָֻ

רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּכתּוב (ּכמֹו ּבראׁשית ׁשּבתבת 3הּסמיכּות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא ראׁשית ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

יהֹויקים ממלכת ּבראׁשית אֹומר4ּכמֹו אּתה ּכאן אף , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
וגֹו' אלקים ּברא מּמקרא5ּבראׁשית ּברא), ּבראׁשית ּכמֹו , ְְְְְְֱִִִִִֵֵָָָֹֹ

א .סמּו ענין לֹו ׁשאין אחרית), מראׁשית (הּמּגיד ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָזה
ּובכל הּתֹורה, התחלת היא ּבראׁשית ּדתבת הּוא, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהענין
מהראׁשית הּוא הּכל ראׁשית, לׁשֹון ׁשּנזּכר ּבּמקרא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמקֹום

ראׁשית ׁשּנקראת ּתֹורה מראׁשית6ׁשל הּמּגיד וזהּו , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּברא ּבראׁשית ׁשּנאמר הראׁשית אֹותֹו מן היינּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחרית,

לׁשֹונֹו). ּכאן (עד ְַָגֹו'

Ì�Ó‡ׁשהּמּגיד זה, ּבאּור ּדלפי להבין, צרי לכאֹורה »¿»ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ּברא, ּבראׁשית על קאי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמראׁשית
הּמּגיד למימר ליּה הוה ׁשּבּמקרא, ראׁשית עניני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכל
אחרית. מראׁשית הּמּגיד נאמר ולּמה ראׁשית, ְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמראׁשית
הּוא אחרית מראׁשית הּמּגיד ּׁשּכתּוב ּדמה הּוא, הענין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָא
הראׁשית לגּבי אחרית ּבבחינת הם ראׁשית עניני ׁשּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלפי
רק ראׁשית ׁשּנקראים והינּו, אלקים, ּברא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּדבראׁשית

מדר הּמדרגֹותּבענין לגּבי ראׁשית ּבבחינת להיֹותם גתם, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ
הראׁשית לגּבי הרי הענין, ּבאמּתית אבל מהם, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלמּטה

אחרית. ּבבחינת הם אלקים ּברא ְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָֹּדבראׁשית
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תנאים.1) שטר נוסח י. מו, ואילך.2)ישעי' א תתשנד, ח"ז בראשית אוה"ת גם וראה שכג. ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז בראשית3)מאמרי

א. א.4)א, כו, שם.5)ירמי' שם.6)בראשית בראשית ורמב"ן פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰יקרה אשר את B‚Â'בבתחילה ˙È¯Á‡1¯‡·Óe , ««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ¿¿»≈
Ô˜f‰ e�a¯2Ô"aÓ¯‰ ˙ÈÈL˜ ‰Úe„È ‰p‰c ,3ÔÈ�Ú ÏÚ «≈«»≈¿ƒ≈¿»À¿«»«¿««ƒ¿«

È"L¯ Le¯Ùa ·e˙kL BÓk) ˙ÈL‡¯a ˙·˙aL ˙eÎÈÓq‰3 «¿ƒ∆¿≈«¿≈ƒ¿∆»¿≈«ƒ
BÓk ,ÂÈ¯Á‡lL ‰·zÏ ˜e·c B�È‡L ‡¯˜na ˙ÈL‡¯ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿≈ƒ«ƒ¿»∆≈»«≈»∆¿«¬»¿

˙ÎÏÓÓ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«¿∆∆
ÌÈ˜ÈB‰È4‰z‡ Ô‡k Û‡ , ¿»ƒ«»«»

‡¯a ˙ÈL‡¯a ¯ÓB‡≈¿≈ƒ»»
'B‚Â ÌÈ˜Ï‡5BÓk , ¡…ƒ¿¿
,(‡¯a ˙ÈL‡¯aעל כלומר: ¿≈ƒ¿…

אלוקים" ברא "בראשית הפסוק

"בראשית" שהמילה רש"י מפרש

למילה נסמכת כמילה כתובה

יכול לא הפסוק ולכן "ברא"

בתחילת נאמר כאילו להתפרש

השמים את אלוקים ברא הבריאה

כוונת הייתה (ואז הארץ ואת

הבריאה סדר את לפרש הפסוק

ומה ראשון נברא מה ולספר

פירוש אלא וכו') שני נברא

[=לפני] שבתחילת הוא הכתוב

הייתה וארץ, שמים השם ברוא

ורש"י וכו'. ובוהו תוהו הארץ

לפרש שמוכרחים ואומר מוסיף

שבכל משום הפסוק את כך

מופיעהמקום שבו במקרא

היא "ראשית" "דבוקה",המילה

שאחריהכלומר למילה נסמכת,

מהכתוב לכך דוגמא מביא (ואף

יהויקים" ממלכת "בראשית

מלכותו ימי בתחילת שמשמעו

כך על שואל יהויקים). של

Ê‰הרמב"ן ‡¯˜nÓƒƒ¿»∆
˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰)««ƒ≈≈ƒ
ÔÈ�Ú BÏ ÔÈ‡L ,(˙È¯Á‡«¬ƒ∆≈ƒ¿»

CeÓÒשהמילה ברור וכאן »
נסמכת ולא דבוקה לא "ראשית"

"אחרית"! – הבאה למילה

ÏÎ·e ,‰¯Bz‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ ˙ÈL‡¯a ˙·˙c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿≈«¿≈ƒƒ«¿»««»¿»
ÏL ˙ÈL‡¯‰Ó ‡e‰ Ïk‰ ,˙ÈL‡¯ ÔBLÏ ¯kÊpL ‡¯˜na ÌB˜Ó»«ƒ¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«…≈»≈ƒ∆

˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz6e�ÈÈ‰ ,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ e‰ÊÂ , »∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ«¿
B�BLÏ Ô‡k „Ú) 'B‚ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ¯Ó‡pL ˙ÈL‡¯‰ B˙B‡ ÔÓƒ»≈ƒ∆∆¡«¿≈ƒ»»«»¿

הזקן רבנו לקושיית).של מקום יש הלשון דקדוק מבחינת אמנם כלומר,

כתובה לא אחרית" מראשית "מגיד בפסוק "מראשית" המילה אכן כי הרמב"ן

הדברים של הפנימית והמשמעות התוכן מבחינת אבל הבאה, למילה בנסמך

לא המילה אם (גם "ראשית" במקרא שכתוב מקום שבכל רש"י עם הצדק

הקשר. באותו הדברים את לפרש יש אחריה) הבאה למילה ונסמכת דבוקה

והכול התורה התחלת היא "בראשית" כי בתורה, קשור "ראשית" מקום ובכל

"ראשית" שנקראת מהתורה נובע

פירוש בהמשך גם שמובא (כפי

"בראשית, זה: פסוק על רש"י

ראשית שנקראת התורה בשביל

דרכו").

CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ Ì�Ó‡»¿»ƒ¿»»ƒ
,‰Ê ¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿ƒ≈∆
È‡˜ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰L∆««ƒ≈≈ƒ»≈
,‡¯a ˙ÈL‡¯a ÏÚ«¿≈ƒ»»
È�È�Ú Ïk ÌÈÎLÓ� epnnL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿¿≈

‡¯˜naL ˙ÈL‡¯נמצא ≈ƒ∆«ƒ¿»
לפי הפסוק לפירוש שבניגוד

שהקדושֿ לכך שהכוונה פשוטו

מראשית מגיד ברוךֿהוא

בעצם המאוחר, את [=בהתחלה]

וראש תחילת גם שהכול, הכוונה

נמשכים הדברים כל

(התורה) ‰Â‰מ"בראשית" ,¬»
¯ÓÈÓÏ dÈÏ,לפסוק לו, היה ≈¿≈«

מראשית "מגיד לא לומר

אלא Èbn‰««ƒ„אחרית"
Óּב‰nÏÂ ,˙ÈL‡¯ ˙ÈL‡¯ ≈≈ƒ≈ƒ¿»»

˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ¯Ó‡�∆¡«««ƒ≈≈ƒ
˙È¯Á‡הסיום שרק שמשמעו «¬ƒ

מ"ראשית"? ונמשך נובע והסוף

‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿«
˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ·e˙kM∆»««ƒ≈≈ƒ
ÏkL ÈÙÏ ‡e‰ ˙È¯Á‡«¬ƒ¿ƒ∆»

˙ÈL‡¯ È�È�Úהראש ƒ¿¿≈≈ƒ
גם העניינים, כל של וההתחלה

הנעלים הרוחניים ≈‰Ìהעניינים
Èa‚Ï ˙È¯Á‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ¿«≈
˜¯ ˙ÈL‡¯ ÌÈ‡¯˜pL ,e�È‰Â ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯·c ˙ÈL‡¯‰»≈ƒƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ¿«¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ«

Ì˙‚¯„Ó ÔÈ�Úaהיורד האלוקי האור של הדרגות בסדר מיקומם מבחינת ¿ƒ¿««¿≈»»
לדרגה Ï‚מדרגה ˙ÈL‡¯ ˙�ÈÁ·a Ì˙BÈ‰Ï ,‰hÓlL ˙B‚¯„n‰ Èa ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«≈««¿≈∆¿«»

Ì‰Óמהם הנמוכות לדרגות יחסית רק "ראשית" שהם ‡·Ïכלומר , ≈∆¬»
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯·c ˙ÈL‡¯‰ Èa‚Ï È¯‰ ,ÔÈ�Ú‰ ˙ÈzÓ‡a»¬ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿«≈»≈ƒƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ
שבסדר דברים אותם גם להלן), יבואר (ועניינה האמיתית ה"ראשית" שהיא

בעצם נעלה, במיקום ונמצאים "ראשית" הם ‡È¯Á˙.המדרגות ˙�ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ««¬ƒ
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ebe'ו zixg` ziy`xn cibnd

ּבראe‡·e¯ב) ּבראׁשית ּבּפסּוק ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִִֵֵַָָָָָ
מדרגֹות וכּמה ּפרּוׁשים ּכּמה יׁש .7אלקים ְְֱִִֵֵֵַַַָָֹ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא הּפׁשּוט נמי8הּפרּוׁש ּבראׁשית ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָ
הּמהּוה האלקי והּמאמר הוי' הּדבר ׁשּזהּו הּוא, ְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמאמר

ּובּזהר הּגׁשמּיים. והארץ הּׁשמים ׁשהּפסּוק9את איתא ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
על קאי הארץ ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבראׁשית
רֹומז והארץ וכּו' לחכמה רֹומז ּבראׁשית ספירֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָעׂשר
ּדאצילּות, חכמה על קאי ׁשּבראׁשית ונמצא, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלמלכּות,
ּדעֹולם הּספירֹות הם ספירֹות העׂשר ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּכׁשם
על קאי סתם ספירֹות עׂשר ׁשהּלׁשֹון ּכּידּוע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאצילּות,
ההגּבלה מתחילה ׁשּבֹו האצילּות, ּדעֹולם ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהּספירֹות

עׂשר אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא ועלּֿדרֿזה10ּדעׂשר . ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּבחכמתא ּבראׁשית, הּפסּוק על ּבּתרּגּום וכן11איתא . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

ּבקדמין ּבראׁשית ּבּתרּגּום, ספירת12איתא על ּדקאי , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ
ׁשּבראׁשית יֹותר, ּולמעלה מאצילּות. ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכתר
עניני ּכל ראׁשית ׁשהּוא הּקו, ראׁשית על ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָקאי
ּדכיון מּזה, ויתירה הּצמצּום. ׁשּלאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָההׁשּתלׁשלּות
(ּוכמֹו ּדכללּות אצילּות יׁשנֹו הּצמצּום לפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָׁשּגם
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ואילך.7) ג יד, ואילך. א ז, בראשית תו"ח וש"נ.8)ראה א. לב, ברא9)ר"ה בראשית בד"ה ונתבאר הובא (תוספתא). ב לא, ח"א

פט). ע' תרנ"א (סה"מ מ"ד.10)תרנ"א פ"א יצירה בחוכמא).11)ספר (ושם: עה"פ יונתן עה"פ.12)תרגום אונקלוס תרגום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ˜eÒta ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»¿ƒ≈«»¿≈ƒ»»¡…ƒ
˙B‚¯„Ó ‰nÎÂ ÌÈLe¯t ‰nk LÈ7‡e‰ ËeLt‰ Le¯t‰ . ≈«»≈ƒ¿«»«¿≈«≈«»

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók8‡e‰ ¯Ó‡Ó ÈÓ� ˙ÈL‡¯aחכמינו דברי על . ¿«¬««≈«¿≈ƒ»≈«¬»
הם מה הגמרא: שואלת מאמרות, בעשרה נברא שהעולם אבות) (בפרקי ז"ל

בסיפור והרי המאמרות, עשרת

רק נאמרו פעמיםהבריאה תשע

עונה: והגמרא "ויאמר"?

מאמר כן] [גם נמי "בראשית

שמים ה' בדבר דכתיב הוא

נאמר לא אמנם כלומר, נעשו".

שמים' יהי אלקים 'ויאמר בתורה

באמירה, נבראו השמים גם אבל

שמים ה' 'בדבר בתהלים ככתוב

‰ÈÂ'נעשו' ¯·c‰ e‰fL∆∆«¿«¬»»
‰e‰n‰ È˜Ï‡‰ ¯Ó‡n‰Â¿««¬»»¡…ƒ«¿«∆
ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙‡∆«»«ƒ¿»»∆

.ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ
¯‰f·e9‡˙È‡[מובא] «…«ƒ»

‡¯a ˙ÈL‡¯a ˜eÒt‰L∆«»¿≈ƒ»»
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

È‡˜ ı¯‡‰[מכוון]ÏÚ »»∆»≈«
˙ÈL‡¯a ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ¿≈ƒ
ı¯‡‰Â 'eÎÂ ‰ÓÎÁÏ ÊÓB¯≈¿»¿»¿¿»»∆
,‡ˆÓ�Â ,˙eÎÏÓÏ ÊÓB¯≈¿«¿¿ƒ¿»
ÏÚ È‡˜ ˙ÈL‡¯aL∆¿≈ƒ»≈«
ÌLk ,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒ¿≈

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ÏkLכאן מדובר ÌÏBÚcשבהם ˙B¯ÈÙq‰ Ì‰ ∆»»∆∆¿ƒ≈«¿ƒ¿»
Ì˙Ò ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔBLl‰L Úe„ik ,˙eÏÈˆ‡‰לאיזה לפרט מבלי »¬ƒ«»«∆«»∆∆¿ƒ¿»

הכ ÏÈÁ˙Ó‰וונהעולם BaL ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚc ˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ È‡»̃≈««¿ƒ¿«»¬ƒ∆«¿ƒ»
¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚc ‰Ïa‚‰‰שלמעלה בעוד ««¿»»¿∆∆¿…≈«∆∆¿…««»»

אלא וכד' 'חסד' 'חכמה', של בהגדרות מוגדר לא האלוקי האור מהאצילות

לסוגים מתחלק ואיננו מוגדר ואיננו כלשהי והגדרה 'ציור' ללא פשוט אור הוא

או כזה במספר אותו להגביל אפשר ואי מתחלק איננו הוא ספירות, של שונים

10Ìeb¯zaאחר ‡˙È‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ‰eÒt˜(יונתן). ÏÚ ¿«∆∆∆ƒ»««¿««»
‡˙ÓÎÁa ,˙ÈL‡¯aלספירת שהכוונה הזוהר לפירוש בדומה [בחכמה] ¿≈ƒ¿»¿¿»

11Ìeb¯zaהחכמה ‡˙È‡ ÔÎÂ ÔÈÓ„˜a(אונקלוס). ˙ÈL‡¯a ,12 ¿≈ƒ»««¿¿≈ƒ¿«¿ƒ
קדום eÏÈˆ‡Ó˙בשלב ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜c ולפי, ¿»≈«¿ƒ««∆∆∆¿«¿»≈¬ƒ

שנעלית הכתר בחינת דאצילות, מחכמה יותר גבוהה דרגה היא 'בראשית' זה

כללי כוח הוא הרצון כוח האדם של הנפש שבכוחות דרך (על הספירות מעשר

הספירות עשר שכנגד והמידות, השכל הפרטיים, הכוחות מעשר יותר ונעלה

BÈ˙¯העליונות) ‰ÏÚÓÏe נעלית. לדרגה הכוונה לפיו נוסף פירוש ויש ¿«¿»≈
מהכתר למעלה ‰Âwיותר, ˙ÈL‡¯ ÏÚ È‡˜ ˙ÈL‡¯aL כמבואר, ∆¿≈ƒ»≈«≈ƒ««

אורו את הקדושֿברוךֿהוא שצמצם הראשון הצמצום שלאחר וחסידות בקבלה

חזר ומצומצמים מוגבלים ונבראים עולמות לבריאת אפשרות ליצור כדי הגדול

נקרא הצמצום שלפני האור לעומת ודק מועט היותו שבגלל מועט אור והאיר

e‰L‡'קו' הקו, È¯Á‡lLאור ˙eÏLÏzL‰‰ È�È�Ú Ïk ˙ÈL‡¯ ∆≈ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿«¿¿∆¿«¬≈
ÌeˆÓv‰צמצום שהיה לאחר «ƒ¿

מכאן האור, של גדול והסתר

היא האור והמשכת ירידת ואילך

הנקראת והדרגה בסדר

מדרגה המעבר כי 'השתלשלות'

של לשרשרת דומה לדרגה

ולפי לזו. זו המחוברות חוליות

היא "בראשית" הזה הפירוש

היינו הקו', 'ראשית בחינת

הקו באור נעלית הכי הדרגה

ומקור, ראש ראשית, שהיא

שיבואו ההשתלשלות לענייני

כך fÓ‰אחר ‰¯È˙ÈÂ ישנו. ƒ≈»ƒ∆
היא "בראשית" לפיו נוסף פירוש

למעלה יותר, עוד נעלית דרגה

אלא הצמצום שלאחר מהקו

הצמצום שלפני ÔÂÈÎcבחינה ,¿≈»
B�LÈ ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ ÌbL∆«ƒ¿≈«ƒ¿∆¿

˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡,כאמור ¬ƒƒ¿»
מוגדרות ספירות עשר המושג

ובמספרן במהותן ומוגבלות

ובדרך האצילות בעולם נתחדש

ואולם והגדרות. גבולות כל ללא סופי אין הוא האור מהאצילות למעלה כלל

אורו להתגלות קבע שהקדושֿברוךֿהוא הסדר שבעצם בחסידות מבואר

סדר כל – (לדוגמא העולמות ובכל הדרגות בכל נכון לדרגה מדרגה והמשכתו

אלא העולמות בכל נכון והדבר הוי', שם באמצעות ונמשך יורד ההשתלשלות

כנגד מכוון אותיות ארבע בו שיש הוי' שם לכן עניינו. לפי זהו עולם שבכל

שם עצמו האצילות ובעולם ועשייה. יצירה בריאה אצילות, העולמות ארבעת

השנייה וה' במידות ו' בבינה, ה' בחכמה, (יו"ד הספירות בעשר נמצא הוי'

וגם מהאצילות למעלה גם הוי' שם ישנו ובעצם במלכות) [=האחרונה]

ואין מאצילות נעלית יותר הרבה דרגא שהיא למרות הנ"ל, הקו אור המשכת

החלוקה לגבי גם וכך הוי'). בשם באה היא גם ספירות, עשר של התחלקות בה

התחלת רבים) (במובנים הוא הפרטית האצילות עולם עולמות. לארבעה

ובוודאי מהאצילות למעלה קיימות שלא וההגבלות והספירות ההשתלשלות

למעלה קיימות לא ועשיה יצירה בריאה, העולמות של וההגבלות שההגדרות

'עולמות' לארבעה המחולקת מערכת של המושג עצם זאת ובכל מהאצילות

דכללות, אצילות נקראים הם ושם הצמצום שקודם העליונים באורות גם קיימת

וכו'. דכללות ÏÈÚÏבריאה ¯‡a˙pL BÓÎe)13המתחיל דיבור במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
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i"gyz'd ,ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

לעיל האצילּות13ׁשּנתּבאר ׁשּבעֹולם הענינים ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
הרי ּדכללּות), האצילּות ּבעֹולם ּגם ּדגמתם יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֻהּפרטי
ּכן הּפרטי, ּדאצילּות חכמה על קאי ׁשּבראׁשית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם
הּצמצּום. ׁשּלפני הּכללי האצילּות ּבעֹולם ּגם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהּוא

ׁשּלמעלהו האֹור ּבחינת על קאי ׁשּבראׁשית מּזה, יתירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּכלּול אֹור ּבחינת ּדכללּות, אצילּות מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָמעלה
הּוא ּברא ּבראׁשית ענין ׁשאמּתית ועד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּבעצמּותֹו.
נמצאּו ׁשּמּמּנּו מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבעצמּותֹו
האֹור ּבבחינת עליֹונים הכי מהּגּלּויים הּנמצאים, ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָּכל
ׁשהרי ׁשּלמּטה, הּגׁשמּיים לּנמצאים עד הּצמצּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלפני

הּנמצאים ּכל נמצאּו הּמצאֹו .14מאמּתת ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

‰p‰Âעל ׁשּקאי ּברא, ּדבראׁשית נעלה הּיֹותר הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּיֹותר הּפרּוׁש עם ּדוקא קׁשּור ,יתּבר ְְְִִֵֵֵַַַַָָָעצמּותֹו
את ּומחּיה הּמהּוה האלקי הּמאמר על ׁשּקאי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתחּתֹון,
הּזקן רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו הּגׁשמּיים. והארץ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשמים

הּקדׁש ּברּו15ּֿבאּגרת הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו ׁשּמהּותֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
עּלה מאיזה עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ׁשּמציאּותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא
לברא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא חסֿוׁשלֹום לֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹׁשּקדמה
וסּבה עּלה ׁשּום ּבלי מּמׁש הּמחלט ואפס מאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻיׁש
הּגׁשמי הּיׁש ׁשהתהּוּות והינּו, הּזה, לּיׁש קֹודמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַאחרת
ּבכח היא מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו היא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשהרּגׁשתֹו
מה ועלּֿדר מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו ּדוקא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָהעצמּות

לעיל עׂשיתיו16ּׁשּנתּבאר אף ענין ּבעבֹודת17ּבפרּוׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
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ואילך).13) 114 ע' (לעיל פ"ב תורה שמחת ענין להבין ה"א.14)בד"ה פ"א יסוה"ת הלכות כ.15)רמב"ם להבין16)סימן ד"ה

ואילך). 121 ע' (לעיל פ"ז תורה שמחת ז.17)ענין מג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

תשח"י זו, בשנה שנאמר תורה' שמחת ענין ‰ÌÈ�È�Ú'להבין ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ìb Ì˙Ó‚c LÈ ÈË¯t‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ«¿»ƒ≈À¿»»«¿»»¬ƒ
˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ ÏÚ È‡˜ ˙ÈL‡¯aL ÌLk È¯‰ ,(˙eÏÏÎcƒ¿»¬≈¿≈∆¿≈ƒ»≈«»¿»«¬ƒ
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÈÏÏk‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ìb ‡e‰ Ôk ,ÈË¯t‰«¿»ƒ≈«¿»»¬ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿

שנקראת בחינה יש שם שגם

fÓ‰,בראשית ‰¯È˙ÈÂ .ƒ≈»ƒ∆
ÏÚ È‡˜ ˙ÈL‡¯aL∆¿≈ƒ»≈«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«»∆¿«¿»
˙�ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓ«¿»«ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁa ,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡¬ƒƒ¿»¿ƒ«

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡של «»¿«¿
לא ואפילו הקדושֿברוךֿהוא

לעצמותו מחוץ להאיר התחיל

הקדושֿברוךֿהוא של .ומהותו
ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒƒƒ¿«

‡e‰ ‡¯a ˙ÈL‡¯aלא ¿≈ƒ»»
הקדושֿברוךֿהוא של ְּבאֹורֹו

C¯a˙È,אלא B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈
B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnLולא ∆¿ƒ≈«¿

ושלום חס חיצוני דבר ,משום
epnnLמעצמותוe‡ˆÓ� ∆ƒ∆ƒ¿¿

,ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïkמן יוצא בלי »«ƒ¿»ƒ
‰ÈÎהכלל ÌÈÈelb‰Ó≈«ƒƒ¬ƒ

¯B‡‰ ˙�ÈÁ·a ÌÈ�BÈÏÚ∆¿ƒƒ¿ƒ«»
„Ú ÌeˆÓv‰ È�ÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿«
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‡ˆÓpÏ«ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ

‰hÓlLונבראו נמצאו כולם ∆¿«»
zÓ‡Ó˙מעצמותו È¯‰L ,∆¬≈≈¬ƒ«

Ïk e‡ˆÓ� B‡ˆn‰ƒ»¿ƒ¿¿»
ÌÈ‡ˆÓp‰14. «ƒ¿»ƒ

¯˙Bi‰ Le¯t‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«≈«≈
‡¯a ˙ÈL‡¯·c ‰ÏÚ�לפיו «¬∆ƒ¿≈ƒ»»

היינו ממנה למעלה שאין נעלית הכי לבחינה מתייחס È‡wL"בראשית" ,∆»≈
ÔBzÁz ¯˙Bi‰ Le¯t‰ ÌÚ ‡˜Âc ¯eL˜ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ¿»≈»«¿»ƒ«≈«≈«¿
העולמות שבכל תחתונה הכי לבחינה מתייחס הוא לפיו "בראשית" במושג

היינו ‡˙והנבראים ‰iÁÓe ‰e‰n‰ È˜Ï‡‰ ¯Ó‡n‰ ÏÚ È‡wL ,∆»≈«««¬»»¡…ƒ«¿«∆¿«∆∆
.ÌÈiÓLb‰ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆««¿ƒƒ

"בראשית" את שמייחס הפירוש בין מיוחד קשר יש מדוע ומבאר והולך

"בראשית" את שמייחס והפירוש עליונה) הכי (הדרגה יתברך לעצמותו

תחתונה): הכי (הדרגה כפשוטה הגשמיות לבריאת

L„w‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰ e�a¯ ·˙kL BÓÎe15B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nL ¿∆»««≈«»≈¿ƒ∆∆«…∆∆«¿«¿
B�È‡Â B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL ‡e‰ŒCe¯a ÏÈˆ‡n‰ ÏL∆««¬ƒ»∆¿ƒ≈«¿¿≈
BÁÎa Bc·Ï ‡e‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÚ ‰ÊÈ‡Ó ÏeÏÚ»≈≈∆ƒ»∆»¿»«¿»¿«¿…

‰lÚ ÌeL ÈÏa LnÓ ËÏÁn‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó LÈ ‡¯·Ï BzÏÎÈÂƒ»¿ƒ¿…≈≈«ƒ¿∆∆«À¿»«»¿ƒƒ»
ÈÓLb‰ Li‰ ˙ee‰˙‰L ,e�È‰Â ,‰f‰ LiÏ ˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ ‰aÒÂ¿ƒ»«∆∆∆∆«≈«∆¿«¿∆ƒ¿««≈««¿ƒ
˙eÓˆÚ‰ ÁÎa ‡È‰ ,B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL ‡È‰ B˙Lb¯‰L∆«¿»»ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ¿…«»«¿

˙e‡ÈˆnL ‡˜Âc.B˙eÓˆÚÓ B,התניא (בספר הקודש איגרת באותה «¿»∆¿ƒ≈«¿
יסוד הזקן רבנו מבאר כ) סימן

העולמות בחסידות: גדול

הרוחניים והעניינים העליונים

של מאורו ונמשכים מתהווים

ונמשך היורד הקדושֿברוךֿהוא

לפי רוחני נברא ולכל עולם לכל

דווקא אבל ומהותו, עניינו

מהקדושֿ היא הגשמיות התהוות

שלמעלה בעצמו ברוךֿהוא

מתהווים שמהם מהאורות מעלה

משום וזאת הרוחניים. העולמות

הקדושֿ של ומהותו שעצמותו

שהיא במציאות קיים ברוךֿהוא

עילה שום בלי "מעצמותו,

ושלום". חס לו הקודמת וסיבה

מעצם עצמית מציאות כלומר,

שנוצרה מציאות ולא מהותו

גורם או מסויימת סיבה בגלל

"מחוייב שהיא (מציאות מסוים

שקיומה כיוון כי המציאות",

'עצמיים' הם ומציאותה

על יעלה לא בהחלט, ומוחלטים

ורק קיימת). תהיה שלא הדעת

הכוח את לו יש לבדו הוא

גשמית מציאות לברוא והיכולת

הם כאילו הנראים נבראים של

וכשמביטים עצמאית מציאות

ניתן לא בשר בעיני עליהם

הקדושֿ של מציאותו אחרת, במציאות תלוי קיומם כל שבעצם בהם לראות

(בשונה "מעצמותם" מציאות הם כאילו אותם, ומחייה אותם שברא ברוךֿהוא,

שניכר האור של כטבעו בהם ניכר ושורשם שמקורם רוחניים עליונים מנבראים

או האור מקור והתפשטות התגלות הכול בסך אלא לעצמו מציאות שאינו בו

מהי ונרגש ניכר שבעלול ותוצאה) (סיבה ועלול עילה בדרך שנוצרו דברים

ש"בראשית" הפירוש בין המיוחד הקשר אפוא, וזהו, לקיומו). והסיבה העילה

דווקא כי הגשמיות, להתהוות שהכוונה והפירוש יתברך לעצמותו מתייחס

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא ידי על נבראה הגשמיות

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ16עניין 'להבין דיבורֿהמתחיל (במאמר ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
הנ"ל) תורה' ÔÈ�Úשמחת Le¯Ùaבראתיו ולכבודי בשמי הנקרא (כל ¿≈ƒ¿«

ÂÈ˙ÈNÚיצרתיו) Û‡17Ì„‡‰ ˙„B·Úaכפייה לשון הוא ש"עשיתיו" «¬ƒƒ«¬«»»»
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ז i"gyz'd ,ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

לעיל האצילּות13ׁשּנתּבאר ׁשּבעֹולם הענינים ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
הרי ּדכללּות), האצילּות ּבעֹולם ּגם ּדגמתם יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֻהּפרטי
ּכן הּפרטי, ּדאצילּות חכמה על קאי ׁשּבראׁשית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם
הּצמצּום. ׁשּלפני הּכללי האצילּות ּבעֹולם ּגם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהּוא

ׁשּלמעלהו האֹור ּבחינת על קאי ׁשּבראׁשית מּזה, יתירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּכלּול אֹור ּבחינת ּדכללּות, אצילּות מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָמעלה
הּוא ּברא ּבראׁשית ענין ׁשאמּתית ועד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּבעצמּותֹו.
נמצאּו ׁשּמּמּנּו מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבעצמּותֹו
האֹור ּבבחינת עליֹונים הכי מהּגּלּויים הּנמצאים, ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָּכל
ׁשהרי ׁשּלמּטה, הּגׁשמּיים לּנמצאים עד הּצמצּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלפני

הּנמצאים ּכל נמצאּו הּמצאֹו .14מאמּתת ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

‰p‰Âעל ׁשּקאי ּברא, ּדבראׁשית נעלה הּיֹותר הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּיֹותר הּפרּוׁש עם ּדוקא קׁשּור ,יתּבר ְְְִִֵֵֵַַַַָָָעצמּותֹו
את ּומחּיה הּמהּוה האלקי הּמאמר על ׁשּקאי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתחּתֹון,
הּזקן רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו הּגׁשמּיים. והארץ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשמים

הּקדׁש ּברּו15ּֿבאּגרת הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו ׁשּמהּותֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
עּלה מאיזה עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ׁשּמציאּותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא
לברא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא חסֿוׁשלֹום לֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹׁשּקדמה
וסּבה עּלה ׁשּום ּבלי מּמׁש הּמחלט ואפס מאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻיׁש
הּגׁשמי הּיׁש ׁשהתהּוּות והינּו, הּזה, לּיׁש קֹודמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַאחרת
ּבכח היא מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו היא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשהרּגׁשתֹו
מה ועלּֿדר מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו ּדוקא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָהעצמּות

לעיל עׂשיתיו16ּׁשּנתּבאר אף ענין ּבעבֹודת17ּבפרּוׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
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ואילך).13) 114 ע' (לעיל פ"ב תורה שמחת ענין להבין ה"א.14)בד"ה פ"א יסוה"ת הלכות כ.15)רמב"ם להבין16)סימן ד"ה

ואילך). 121 ע' (לעיל פ"ז תורה שמחת ז.17)ענין מג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

תשח"י זו, בשנה שנאמר תורה' שמחת ענין ‰ÌÈ�È�Ú'להבין ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ìb Ì˙Ó‚c LÈ ÈË¯t‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ«¿»ƒ≈À¿»»«¿»»¬ƒ
˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ ÏÚ È‡˜ ˙ÈL‡¯aL ÌLk È¯‰ ,(˙eÏÏÎcƒ¿»¬≈¿≈∆¿≈ƒ»≈«»¿»«¬ƒ
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÈÏÏk‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ìb ‡e‰ Ôk ,ÈË¯t‰«¿»ƒ≈«¿»»¬ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿

שנקראת בחינה יש שם שגם

fÓ‰,בראשית ‰¯È˙ÈÂ .ƒ≈»ƒ∆
ÏÚ È‡˜ ˙ÈL‡¯aL∆¿≈ƒ»≈«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«»∆¿«¿»
˙�ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓ«¿»«ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁa ,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡¬ƒƒ¿»¿ƒ«

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡של «»¿«¿
לא ואפילו הקדושֿברוךֿהוא

לעצמותו מחוץ להאיר התחיל

הקדושֿברוךֿהוא של .ומהותו
ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒƒƒ¿«

‡e‰ ‡¯a ˙ÈL‡¯aלא ¿≈ƒ»»
הקדושֿברוךֿהוא של ְּבאֹורֹו

C¯a˙È,אלא B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈
B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnLולא ∆¿ƒ≈«¿

ושלום חס חיצוני דבר ,משום
epnnLמעצמותוe‡ˆÓ� ∆ƒ∆ƒ¿¿

,ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïkמן יוצא בלי »«ƒ¿»ƒ
‰ÈÎהכלל ÌÈÈelb‰Ó≈«ƒƒ¬ƒ

¯B‡‰ ˙�ÈÁ·a ÌÈ�BÈÏÚ∆¿ƒƒ¿ƒ«»
„Ú ÌeˆÓv‰ È�ÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿«
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‡ˆÓpÏ«ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ

‰hÓlLונבראו נמצאו כולם ∆¿«»
zÓ‡Ó˙מעצמותו È¯‰L ,∆¬≈≈¬ƒ«

Ïk e‡ˆÓ� B‡ˆn‰ƒ»¿ƒ¿¿»
ÌÈ‡ˆÓp‰14. «ƒ¿»ƒ

¯˙Bi‰ Le¯t‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«≈«≈
‡¯a ˙ÈL‡¯·c ‰ÏÚ�לפיו «¬∆ƒ¿≈ƒ»»

היינו ממנה למעלה שאין נעלית הכי לבחינה מתייחס È‡wL"בראשית" ,∆»≈
ÔBzÁz ¯˙Bi‰ Le¯t‰ ÌÚ ‡˜Âc ¯eL˜ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ¿»≈»«¿»ƒ«≈«≈«¿
העולמות שבכל תחתונה הכי לבחינה מתייחס הוא לפיו "בראשית" במושג

היינו ‡˙והנבראים ‰iÁÓe ‰e‰n‰ È˜Ï‡‰ ¯Ó‡n‰ ÏÚ È‡wL ,∆»≈«««¬»»¡…ƒ«¿«∆¿«∆∆
.ÌÈiÓLb‰ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆««¿ƒƒ

"בראשית" את שמייחס הפירוש בין מיוחד קשר יש מדוע ומבאר והולך

"בראשית" את שמייחס והפירוש עליונה) הכי (הדרגה יתברך לעצמותו

תחתונה): הכי (הדרגה כפשוטה הגשמיות לבריאת

L„w‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰ e�a¯ ·˙kL BÓÎe15B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nL ¿∆»««≈«»≈¿ƒ∆∆«…∆∆«¿«¿
B�È‡Â B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL ‡e‰ŒCe¯a ÏÈˆ‡n‰ ÏL∆««¬ƒ»∆¿ƒ≈«¿¿≈
BÁÎa Bc·Ï ‡e‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÚ ‰ÊÈ‡Ó ÏeÏÚ»≈≈∆ƒ»∆»¿»«¿»¿«¿…

‰lÚ ÌeL ÈÏa LnÓ ËÏÁn‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó LÈ ‡¯·Ï BzÏÎÈÂƒ»¿ƒ¿…≈≈«ƒ¿∆∆«À¿»«»¿ƒƒ»
ÈÓLb‰ Li‰ ˙ee‰˙‰L ,e�È‰Â ,‰f‰ LiÏ ˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ ‰aÒÂ¿ƒ»«∆∆∆∆«≈«∆¿«¿∆ƒ¿««≈««¿ƒ
˙eÓˆÚ‰ ÁÎa ‡È‰ ,B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL ‡È‰ B˙Lb¯‰L∆«¿»»ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ¿…«»«¿

˙e‡ÈˆnL ‡˜Âc.B˙eÓˆÚÓ B,התניא (בספר הקודש איגרת באותה «¿»∆¿ƒ≈«¿
יסוד הזקן רבנו מבאר כ) סימן

העולמות בחסידות: גדול

הרוחניים והעניינים העליונים

של מאורו ונמשכים מתהווים

ונמשך היורד הקדושֿברוךֿהוא

לפי רוחני נברא ולכל עולם לכל

דווקא אבל ומהותו, עניינו

מהקדושֿ היא הגשמיות התהוות

שלמעלה בעצמו ברוךֿהוא

מתהווים שמהם מהאורות מעלה

משום וזאת הרוחניים. העולמות

הקדושֿ של ומהותו שעצמותו

שהיא במציאות קיים ברוךֿהוא

עילה שום בלי "מעצמותו,

ושלום". חס לו הקודמת וסיבה

מעצם עצמית מציאות כלומר,

שנוצרה מציאות ולא מהותו

גורם או מסויימת סיבה בגלל

"מחוייב שהיא (מציאות מסוים

שקיומה כיוון כי המציאות",

'עצמיים' הם ומציאותה

על יעלה לא בהחלט, ומוחלטים

ורק קיימת). תהיה שלא הדעת

הכוח את לו יש לבדו הוא

גשמית מציאות לברוא והיכולת

הם כאילו הנראים נבראים של

וכשמביטים עצמאית מציאות

ניתן לא בשר בעיני עליהם

הקדושֿ של מציאותו אחרת, במציאות תלוי קיומם כל שבעצם בהם לראות

(בשונה "מעצמותם" מציאות הם כאילו אותם, ומחייה אותם שברא ברוךֿהוא,

שניכר האור של כטבעו בהם ניכר ושורשם שמקורם רוחניים עליונים מנבראים

או האור מקור והתפשטות התגלות הכול בסך אלא לעצמו מציאות שאינו בו

מהי ונרגש ניכר שבעלול ותוצאה) (סיבה ועלול עילה בדרך שנוצרו דברים

ש"בראשית" הפירוש בין המיוחד הקשר אפוא, וזהו, לקיומו). והסיבה העילה

דווקא כי הגשמיות, להתהוות שהכוונה והפירוש יתברך לעצמותו מתייחס

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא ידי על נבראה הגשמיות

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ16עניין 'להבין דיבורֿהמתחיל (במאמר ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
הנ"ל) תורה' ÔÈ�Úשמחת Le¯Ùaבראתיו ולכבודי בשמי הנקרא (כל ¿≈ƒ¿«

ÂÈ˙ÈNÚיצרתיו) Û‡17Ì„‡‰ ˙„B·Úaכפייה לשון הוא ש"עשיתיו" «¬ƒƒ«¬«»»»
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ebe'ח zixg` ziy`xn cibnd

על ּדקאי הא', ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהאדם,
ּבמּצב הּוא ׁשהאדם על, ּבקּבלת ּביֹותר נעלית ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמדרגה
וכל ּכלל, מציאּות לֹו ׁשאין מציאּותֹו, ּכל ּבּטּול ְְְְִִִֵֶֶָָָׁשל
על ּדקאי הּב', ּופרּוׁש העליֹון. רצֹון לקּים הּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָענינֹו
הּוא ׁשהאדם היינּו ּביֹותר, ּפחּותה ּבמדרגה על ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֹקּבלת
אּלא לאלקּות, רצֹון לֹו ואין ּומציאּות יׁשּות ׁשל ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹּבמּצב

יתּבר.ׁשאףֿעל עּלֹו ּומקּבל עצמֹו את ּכֹופה הּוא ּֿפיֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
ּבתבת נרמזֹות הּמדרגֹות שּב' ּדכיון ּבזה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָונתּבאר
ענין ׁשּזהּו ׁשּכיון והינּו, ּבזֹו, זֹו קׁשּורֹות הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָעׂשיתיו,
נרמז ׁשּבֹו דעׂשיתיו הענין עם קׁשּור זה הרי ּבּטּול, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשל
ּובראתיו מּיצרּתיו למעלה ׁשהּוא ּבמציאּות, ,17הּבּטּול ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

הּכלּול אֹור ּגם והּגּלּויים, האֹורֹות מּכל ְְְִִִַַַַָָָָּולמעלה
מּמׁש. יתּבר ּבעצמּותֹו מּגיע הּוא אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבעצמּותֹו,
את הּמהּוה האלקי ׁשהּכח ּבעניננּו, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועלּֿדרֿזה
ּדוקא, העצמּות עם קׁשּור הּוא הרי הּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָהּנבראים
.יתּבר מעצמּותֹו היא הּגׁשמּיּות ׁשהתהּוּות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּזהּו

‰Ê·eׁשּכל אחרית, מראׁשית הּמּגיד ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
העֹולמֹות ׁשּבכללּות ּדראׁשית ְְְִִִֵֶַָָָהּבחינֹות
הענין אמּתית לגּבי אחרית ּבחינת הם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָוההׁשּתלׁשלּות,
הענין ׁשׁשרׁש לפי והינּו אלקים. ּברא ּבראׁשית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּדראׁשית,
(ּדאף יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא אלקים ּברא ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹּדבראׁשית
את הּמהּוה האלקי הּמאמר על קאי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבפׁשטּות
ּולגּבי העצמּות), ּכח ּבזה יׁשנֹו הרי הּגׁשמּיים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנבראים
והינּו, אחרית. ּבבחינת הם הענינים ּכל יתּבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָעצמּותֹו
ּתחּתֹונה ּמדרגה ׁשּזֹוהי לֹומר ׁשּי לא העצמּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלגּבי
זהּו אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ׁשליׁשית אֹו ׁשנּיה מדרגה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹותר,

לגמרי. ערֹו ּבאין אחרית, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָענין

הכי‡Ì�Óג) והּגּלּויים האֹורֹות עניני ׁשּכל הגם »¿»ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָ
עצמּותֹו לגּבי אחרית ּבבחינת הם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַעליֹונים
ידּוע ּדהּנה ּבהם. נמצא הּוא הרי מּכלֿמקֹום, ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיתּבר
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"מעש ז"ל חכמינו מאמר דרך (על והכוונהוהכרח הצדקה) על (כופין) ין

קבלתֿעול בדרך לעבודה Êa‰והכרחבכללות LiL ·'בפרטיות, ∆≈»∆
ÌÈLe¯tשונות דרגות לשתי ÏÚהמתייחסים È‡˜c ,'‡‰ Le¯t . ≈ƒ≈»¿»≈«

ÏL ·vÓa ‡e‰ Ì„‡‰L ,ÏÚ ˙Ïa˜a ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Ó«¿≈»«¬≈¿≈¿«»«…∆»»»¿«»∆
ÔÈ‡L ,B˙e‡ÈˆÓ Ïk Ïehaƒ»¿ƒ∆≈
ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ BÏ¿ƒ¿»¿»
ÔBˆ¯ Ìi˜Ï ‡e‰ B�È�Úƒ¿»¿«≈¿
,'a‰ Le¯Ùe .ÔBÈÏÚ‰»∆¿≈«
ÏÚ ˙Ïa˜ ÏÚ È‡˜c¿»≈««»«…
,¯˙BÈa ‰˙eÁt ‰‚¯„Óa¿«¿≈»¿»¿≈
·vÓa ‡e‰ Ì„‡‰L e�ÈÈ‰«¿∆»»»¿«»
ÔÈ‡Â ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ÏL∆≈¿ƒ¿≈
‡l‡ ,˙e˜Ï‡Ï ÔBˆ¯ BÏ»∆¡…∆»
‡e‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ≈
Ïa˜Óe BÓˆÚ ˙‡ ‰ÙBk∆∆«¿¿«≈

C¯a˙È BlÚקיים וכמובן Àƒ¿»≈
שתי בין מאד גדול ופער ריחוק

מדובר הראשון בפירוש הדרגות.

מהבנה למעלה ה' עבודת על

במציאות ביטול ועל והשגה

ואילו הנשמה, מעצם שנובע

מי על מדובר השני בפירוש

רצון לו אין עצמו שמצד

זרים רצונות לו ויש לאלוקות

עצמו את כופה זאת שבכל אלא

ה'. לעבודת

'a˘ ÔÂÈÎc ,‰Êa ¯‡a˙�Â¿ƒ¿»≈»∆¿≈»∆
˙·˙a ˙BÊÓ¯� ˙B‚¯„n‰««¿≈ƒ¿»¿≈«

È¯‰ ,ÂÈ˙ÈNÚהפער למרות ¬ƒƒ¬≈
הדרגות שתי בין הגדול והמרחק

סוף BÊסוף ˙B¯eL˜ Ô‰≈¿
e‰fL ÔÂÈkL ,e�È‰Â ,BÊa¿¿«¿∆≈»∆∆

Ïeha ÏL ÔÈ�Úבשתי כי ƒ¿»∆ƒ
- משותפת נקודה יש הדרגות

לקדושֿ עצמו את מבטל האדם

˜eL¯ברוךֿהוא ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆»
ÂÈ˙ÈNÚ„ ÔÈ�Ú‰ ÌÚלשון ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ

והכרח �¯ÊÓכנ"ל,כפיה BaL∆ƒ¿»
‡e‰L ,˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰«ƒƒ¿ƒ∆
ÂÈz¯ˆiÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ

ÂÈ˙‡¯·e17ובעבודת מציאות, על מורים ו"בריאה" "יצירה" המושגים כי ¿»ƒ
הרומז "עשייה" המושג ואילו עצמי. ישות של שונות לבחינות הכוונה ה'

מזה למעלה הוא העצמית והישות המציאות של מוחלט ÏÚÓÏe‰לביטול ,¿«¿»
‡e‰ ‡l‡ ,B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡ Ìb ,ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰ ÏkÓƒ»»¿«ƒƒ««»¿«¿∆»

LnÓ.'נוגע'ÚÈbÓהביטול C¯a˙È B˙eÓˆÚa «ƒ«¿«¿ƒ¿»≈«»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ‰e‰n‰ È˜Ï‡‰ Ák‰L ,e��È�Úa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿»≈∆«…«»¡…ƒ«¿«∆∆«ƒ¿»ƒ

L ,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ¯eL˜ ‡e‰ È¯‰ ÌÈiÓLb‰e‰f ««¿ƒƒ¬≈»ƒ»«¿«¿»∆∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ ˙eiÓLb‰ ˙ee‰˙‰L.לעיל שהוסבר כפי ∆ƒ¿«««¿ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈

ÏkL ,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ∆»
˙eÏLÏzL‰‰Â ˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL ˙ÈL‡¯c ˙B�ÈÁa‰שנימנו «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»»»¿«ƒ¿«¿¿

הוי' (דבר בפרטיות לעיל

חכמה הגשמיות, את המהווה

שלמעלה הכתר דאצילות,

אצילות הקו, ראשית מאצילות,

בעצמותו) הכלול אור דכללות,

לגבי "ראשית" הם שכולם

מהם שלמטה ≈‰Ìהדרגות
Èa‚Ï ˙È¯Á‡ ˙�ÈÁa¿ƒ««¬ƒ¿«≈
,˙ÈL‡¯c ÔÈ�Ú‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ

כפשוטו וארץ e�È‰Âשמים .¿«¿
ÔÈ�Ú‰ L¯LL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆»ƒ¿»
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯·cƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ
כפשוטו בגשמיות וארץ שמים

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿ƒ¿»≈
ÏÚ È‡˜ ˙eËLÙaL Û‡c)¿«∆¿«¿»≈«
‰e‰n‰ È˜Ï‡‰ ¯Ó‡n‰««¬»»¡…ƒ«¿«∆
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ

‰Êa B�LÈ È¯‰המאמר בתוך ¬≈∆¿»∆
בפועל ‰eÓˆÚ˙המהווה Ák…«»«¿

הגשמיות, התהוות שורש שהוא

B˙eÓˆÚכנ"ל) Èa‚Ïe ,¿«≈«¿
C¯a˙È"ה"ראשית שהוא ƒ¿»≈
‰ÌÈ�È�Úהאמיתית Ïkגם »»ƒ¿»ƒ

לעיל שנימנו נעלים הכי העניינים

אלא "ראשית" נחשבים אינם

.˙È¯Á‡ ˙�ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ««¬ƒ
˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL ,e�È‰Â¿«¿∆¿«≈»«¿

¯ÓBÏ CiL ‡Ïשום על …«»«
(ולמרות נעלית הכי גם בחינה,

אכן היא אחרות לדרגות שביחס

n„¯‚‰"ראשית") È‰BfL∆ƒ«¿≈»
‰‚¯„Ó ,¯˙BÈ ‰�BzÁz«¿»≈«¿≈»
‡ˆBiÎÂ ˙ÈLÈÏL B‡ ‰i�L¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈
ÏL ÔÈ�Ú e‰Ê ‡l‡ ,‰Êa»∆∆»∆ƒ¿»∆
CB¯Ú ÔÈ‡a ,˙È¯Á‡«¬ƒ¿≈¬

È¯Ó‚Ïבעצם אלא יחסי באופן מדברים לא אם דבר, של שלאמיתו כשם ¿«¿≈
לאין מרחק הוא ו"אחרית" "ראשית" בין הערך וריחוק הפער הדברים, מהות

שיעור.

Ì‰ ÌÈ�BÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰ È�È�Ú ÏkL Ì‚‰ Ì�Ó‡ (‚»¿»¬«∆»ƒ¿¿≈»¿«ƒƒ¬ƒ∆¿ƒ≈
C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ˙È¯Á‡ ˙�ÈÁ·aעליונות הכי הדרגות וגם ƒ¿ƒ««¬ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈
שיעור ולאין ערוך באין יתברך מעצמותו ‰¯Èרחוקות ,ÌB˜ÓŒÏkÓ סוף, ƒ»»¬≈
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מהאֹורֹות הּנמצאים, ּכל ּבהתהּוּות הּכּונה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּתכלית
עד ּבעצמּותֹו, הּכלּול האֹור ּכֹולל עליֹונים, הכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָוהּגּלּויים
לעֹולם עד ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ּתחּתֹונים הכי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלענינים

לה ּבכדי זה הרי הּגׁשמי, ׁשּנתאּוההּזה הּכּונה את ׁשלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ּובלׁשֹון18הּקּב"ה . ְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

נׂשיאינּו אנּו19רּבֹותינּו אין נתאּוה לּמה ּדהּטעם , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ּבפרּוׁש ּגם וכּמבאר ׁשּנתאּוה. אנּו יֹודעים אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹיֹודעים,

ז"ל רּבֹותינּו ׁשל20מאמר ּבנׁשמֹותיהן נמל ּבמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַ
מעבֹודת ׁשּיתעּנג הּתענּוג יתּבר לפניו ׁשעלה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָצּדיקים,

צּדיקים ּכּלם ועּמ יׂשראל21הּצּדיקים, ׁשּנׁשמֹות , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות הּכּונה את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָיׁשלימּו
ּבכל נמצא מּמׁש יתּבר ׁשעצמּותֹו מּובן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּומּזה
אחד, ּורצֹונֹו הּוא ׁשהעצמּות ידּוע ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנמצאים,
והּתענּוג ׁשהּכּונה וכיון אחד. ותענּוגֹו ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומּכלֿׁשּכן
עלֿידיֿזה הרי הּנמצאים, ּבכל יׁשנם יתּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעצמּותֹו
ׁשהתהּוּותם והינּו, הּנמצאים, ּבכל עצמֹו, הּוא ּגם ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָנמצא
היא ורגע רגע ּבכל הּנמצאים ּכל ׁשל וקּיּומם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיּותם

.יתּבר ְְִֵֵַָמעצמּותֹו

לׁשֹוןe‰ÊÂד) הּוא מּגיד אחרית, מראׁשית הּמּגיד ¿∆ְֲִִִִֵֵַַַַ
ונגיד22המׁשכה ּדמׁשי נהר ּכמֹו וכּידּוע23, . ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

והמׁשכה הארה ּבין הּמאֹור24ההפרׁש הרי ּדבהארה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מהֿ ּבלבד. הארה מּמּנּו ׁשּמאיר אּלא ּבמקֹומֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנמצא
נהר ּוכמֹו ,נמׁש עצמֹו ׁשהעצם היינּו המׁשכה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּׁשאיןּֿכן
מראׁשית הּמּגיד וזהּו .נמׁש עצמֹו ׁשהּנהר ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנמׁש
ׁשהּוא יתּבר עצמּותֹו על קאי ּדראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָאחרית,
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ט i"gyz'd ,ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

מהאֹורֹות הּנמצאים, ּכל ּבהתהּוּות הּכּונה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּתכלית
עד ּבעצמּותֹו, הּכלּול האֹור ּכֹולל עליֹונים, הכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָוהּגּלּויים
לעֹולם עד ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ּתחּתֹונים הכי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלענינים

לה ּבכדי זה הרי הּגׁשמי, ׁשּנתאּוההּזה הּכּונה את ׁשלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ּובלׁשֹון18הּקּב"ה . ְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

נׂשיאינּו אנּו19רּבֹותינּו אין נתאּוה לּמה ּדהּטעם , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ּבפרּוׁש ּגם וכּמבאר ׁשּנתאּוה. אנּו יֹודעים אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹיֹודעים,

ז"ל רּבֹותינּו ׁשל20מאמר ּבנׁשמֹותיהן נמל ּבמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַ
מעבֹודת ׁשּיתעּנג הּתענּוג יתּבר לפניו ׁשעלה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָצּדיקים,

צּדיקים ּכּלם ועּמ יׂשראל21הּצּדיקים, ׁשּנׁשמֹות , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות הּכּונה את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָיׁשלימּו
ּבכל נמצא מּמׁש יתּבר ׁשעצמּותֹו מּובן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּומּזה
אחד, ּורצֹונֹו הּוא ׁשהעצמּות ידּוע ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנמצאים,
והּתענּוג ׁשהּכּונה וכיון אחד. ותענּוגֹו ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומּכלֿׁשּכן
עלֿידיֿזה הרי הּנמצאים, ּבכל יׁשנם יתּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעצמּותֹו
ׁשהתהּוּותם והינּו, הּנמצאים, ּבכל עצמֹו, הּוא ּגם ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָנמצא
היא ורגע רגע ּבכל הּנמצאים ּכל ׁשל וקּיּומם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיּותם

.יתּבר ְְִֵֵַָמעצמּותֹו

לׁשֹוןe‰ÊÂד) הּוא מּגיד אחרית, מראׁשית הּמּגיד ¿∆ְֲִִִִֵֵַַַַ
ונגיד22המׁשכה ּדמׁשי נהר ּכמֹו וכּידּוע23, . ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

והמׁשכה הארה ּבין הּמאֹור24ההפרׁש הרי ּדבהארה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מהֿ ּבלבד. הארה מּמּנּו ׁשּמאיר אּלא ּבמקֹומֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנמצא
נהר ּוכמֹו ,נמׁש עצמֹו ׁשהעצם היינּו המׁשכה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּׁשאיןּֿכן
מראׁשית הּמּגיד וזהּו .נמׁש עצמֹו ׁשהּנהר ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנמׁש
ׁשהּוא יתּבר עצמּותֹו על קאי ּדראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָאחרית,
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ובכ"מ.18) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא המשך19)ראה וראה שב. ע' עטר"ת סה"מ

ועוד. .18 ע' ה'ש"ת סה"מ ז. ס"ע ג.20)תרס"ו פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, חלק.21)ב"ר ר"פ סנהדרין משנה כא. ס, ראה22)ישעי'

תקמז. ע' נ"ך האמצעי אדמו"ר במאמרי שליט"א אדמו"ר כ"ק י.23)הערת ז, דניאל ואילך.24)ראה קעג ע' תרס"ו המשך ראה
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יתברך‰e‡סוף Ì‰aעצמותו ‡ˆÓ�ואפילו העליונות הדרגות בכל ƒ¿»»∆
כדלהלן ביותר, הנחותות .בדרגות

,ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ˙ee‰˙‰a ‰�ek‰ ˙ÈÏÎzL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆«¿ƒ««»»¿ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ
ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ÏÏBk ,ÌÈ�BÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰Ó≈»¿«ƒƒ¬ƒ∆¿ƒ≈»«»

B˙eÓˆÚaהדרגא שהוא ¿«¿
הדרגות מכל ביותר הגבוהה

(ורק לעיל שנמנו ב"ראשית"

למעלה היא יתברך עצמותו

זו) ÌÈ�È�ÚÏמבחינה „Ú ,«»ƒ¿»ƒ
¯„ÒaL ÌÈ�BzÁz ÈÎ‰¬ƒ«¿ƒ∆¿≈∆
ÌÏBÚÏ „Ú ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿«»»

È¯‰ ,ÈÓLb‰ ‰f‰הכוונה «∆««¿ƒ¬≈
כל של È„ÎaהיאÊ‰והמטרה ∆ƒ¿≈

ÌÈÏL‰Ïלפועל להביא ¿«¿ƒ
‰ek�‰וליישם ˙‡∆««»»

˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a18שהעולמות ¿«¿ƒ
יתעלו התחתונים והנבראים

מקום להיות שיוכלו כזה למצב

להשראת 'דירה' ראוי, משכן

אלוקות וגילוי .השכינה
e�È˙Ba¯ ÔBLÏ·eƒ¿«≈

e�È‡ÈN�19‰nÏ ÌÚh‰c , ¿ƒ≈¿«««»»
,ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ ‰e‡˙�ƒ¿«»≈»¿ƒ
e�‡ ÌÈÚ„BÈ Ï·‡¬»¿ƒ»
Ìb ¯‡·nÎÂ .‰e‡˙pL∆ƒ¿«»¿«¿…»«
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa¿≈«¬««≈

Ï"Ê20הפסוק על במדרש «
כדמותנו" בצלמנו אדם "נעשה

רבים בלשון נאמר שהכתוב

יחיד בלשון ולא ("נעשה"

האדם יצירת לפני כי "אעשה")

הקדושֿברוךֿ (התייעץ), נמלך

החסידות ותורת זאת. לעשות כדאי האם הצדיקים נשמות עם כביכול, הוא

הדברים של הפנימית המשמעות את Ô‰È˙BÓL�aמבארת CÏÓ� ÈÓa :¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆
C¯a˙È ÂÈ�ÙÏ ‰ÏÚL ,ÌÈ˜Ècˆ ÏLהבריאה ‰e�Úz‚קודם ∆«ƒƒ∆»»¿»»ƒ¿»≈««¬

ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÓ ‚pÚ˙iL21˙BÓLpL , ∆ƒ¿«≈≈¬«««ƒƒ¿«≈À»«ƒƒ∆ƒ¿
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ ‰�ek‰ ˙‡ eÓÈÏLÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿ƒ∆««»»«¬ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙aוהעולם האדם בריאת את שגרם הוא כביכול, זה, לעונג .והרצון ¿«¿ƒ
‰fÓeהגשמיים שהנבראים כדי היא העולם לבריאת שהסיבה שנתבאר מאחר ƒ∆

ישראל נשמות וירידת האדם לבריאת והסיבה לקדושֿברוךֿהוא, 'דירה' יהיו

שעתיד כביכול, לעצמו, תיאר שהקדושֿברוךֿהוא העונג היא הזה לעולם

שהעולם רצונו את ויגשימו תכניתו את יישמו ישראל שנשמות מכך לו להיות

'דירה' לו יהיה ÏÎaהזה ‡ˆÓ� LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚL Ô·eÓ -»∆«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿»¿»
Úe„È È¯‰L ,ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ∆¬≈»«
B�Bˆ¯e ‡e‰ ˙eÓˆÚ‰L∆»«¿¿

„Á‡,למשל ודם, לבשר בניגוד ∆»
נפרד דבר הם ורצונו שחכמתו

יכול והוא מציאותו מעצם

רצונות ולרצות רעיונות להשכיל

הרי ממנו, ונבדלים רחוקים

ודעתו הוא - הקדושֿברוךֿהוא

והוא אחדאחד «ŒÏkÓeƒורצונו
„Á‡ B‚e�Ú˙Â ‡e‰L ÔkL∆≈∆¿«¬∆»
עמוק יותר כוח הוא התענוג שכן

הרצון כוח מאשר פנימי ויותר

שהעונג בחסידות (כמבואר

הרצון ואם הרצון) את מעורר

שהוא שכן כל בעצמותו, מאוחד

אחד ek‰L�‰ותענוגו ÔÂÈÎÂ .¿≈»∆««»»
הרצון ¬»»¿e�Úz‰Â‚היינו

Ì�LÈ C¯a˙È B˙eÓˆÚc¿«¿ƒ¿»≈∆¿»
ŒÏÚ È¯‰ ,ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏÎa¿»«ƒ¿»ƒ¬≈«
‡e‰ Ìb ‡ˆÓ� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»«
,ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏÎa ,BÓˆÚ«¿¿»«ƒ¿»ƒ
Ì˙ee‰˙‰L ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«»
Ïk ÏL ÌÓei˜Â Ì˙eiÁÂ¿«»¿ƒ»∆»
Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿»∆«»∆«
.C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ƒ≈«¿ƒ¿»≈
˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ e‰ÊÂ („¿∆««ƒ≈≈ƒ
ÔBLÏ ‡e‰ „ÈbÓ ,˙È¯Á‡«¬ƒ«ƒ¿

‰ÎLÓ‰22¯‰� BÓk , «¿»»¿»»
„È‚�Â CÈLÓc23ככתוב ¿»ƒ¿»ƒ

נור די נהר לגבי דניאל בספר

ויוצא" "מושך רש"י: ופירש ונפק" "נגד אש) של ‰‰L¯Ù(נהר Úe„iÎÂ .¿«»««∆¿≈
‰ÎLÓ‰Â ‰¯‡‰ ÔÈa24¯B‡n‰ È¯‰ ‰¯‡‰·c הא, �Óˆ‡ורמקור ≈∆»»¿«¿»»ƒ¿∆»»¬≈«»ƒ¿»

‰¯‡‰ epnÓ ¯È‡nL ‡l‡ BÓB˜Óaמועטת„·Ïaלא עצמו והוא ƒ¿∆»∆≈ƒƒ∆∆»»ƒ¿«
�CLÓ,מתגלה BÓˆÚ ÌˆÚ‰L e�ÈÈ‰ ‰ÎLÓ‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .«∆≈≈«¿»»«¿∆»∆∆«¿ƒ¿»

CLÓ� BÓˆÚ ¯‰p‰L ,CLÓp‰ ¯‰� BÓÎeקטן חלק רק ולא וזורם ¿»»«ƒ¿»∆«»»«¿ƒ¿»
ממנו .ומועט

B˙eÓˆÚ ÏÚ È‡˜ ˙ÈL‡¯c ,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ e‰ÊÂ¿∆««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ¿≈ƒ»≈««¿
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ebe'י zixg` ziy`xn cibnd

מראׁשית הּמּגיד נאמר ועלֿזה האמּתי, ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה'ראׁשית'
ּבבחינת ּכביכֹול נמׁש יתּבר ׁשעצמּותֹו היינּו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאחרית,
אחרית ּבבחינת ׁשהם הּנמצאים ּכל על ּדקאי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחרית,
מּמׁש העצמּות נמצא ׁשּבהם ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלגּבי
הּמּגיד ּבפרּוׁש הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה וזהּו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ(ּכּנ"ל).
לׁשֹון ׁשּנזּכר ּבּמקרא מקֹום ׁשּכל אחרית, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמראׁשית
ּבראׁשית ׁשּנאמר הראׁשית אֹותֹו מן הּוא הּכל ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָֹראׁשית,
ּודבּוקים נמׁשכים ראׁשית עניני (ׁשּכל גֹו' ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָּברא
עניני אֹודֹות ׁשּמדּבר ׁשאף והינּו, האמּתי), ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּב'ראׁשית'
אחרית, ּבׁשם ּבּפסּוק נקראים מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָראׁשית,
אחרית, ּבחינת הם העצמּות ׁשּלגּבי אמת, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּדׁשניהם
ּבחינת זה הרי יתּבר עצמּותֹו ּׁשאינֹו מה ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּנ"ל
ּבענין זה הרי ראׁשית ּבׁשם ּׁשּנקראים ּומה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָאחרית,
ׁשּלמּטה הּמדרגֹות לגּבי ראׁשית ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמדרגתם,
ּבבחינת ׁשהם ּגּופא הא הּנה הענין, ּובעמק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמהם.
מּצד זה הרי מהם, ׁשּלמּטה הּמדרגֹות לגּבי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָראׁשית
ׁשּנמצא לפי היינּו, אחרית, מראׁשית ּדהּמּגיד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהענין
ולכן האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא יתּבר עצמּותֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהם

ראׁשית. ּבׁשם הם ּגם ְְִִִֵֵֵַָנקראים

מֹו"חÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) כ"ק מאמר ּבאּור ּבתֹוספת יּובן ¿«ƒ∆ְֲֵֶֶַַָ
ּדׁשּבת25אדמּו"ר ההנהגה ׁשאפן ְְְֶֶַַַַָָָֹ

ּדהּנה, ּבזה, והענין הּׁשנה. עניני לכל נֹוגע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבראׁשית
ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ּבכל הּפׁשּוט הּפרּוׁש על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָנֹוסף
ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, עניני ּכל על ּדקאי הּפנימי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּפרּוׁש

ׁשּנּוי מּלׁשֹון הּוא ּבחסידּות26ׁשנה הּמבאר ועלּֿדר] ,27 ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
מּׁשנה ּבאילנֹו ׁשּדר ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגּבי

ו28לׁשנה הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא ׁשענין, לפי הינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
האחדּות עֹולם הּוא הּׁשּנּויים29האתרֹוג ּכל ּדהינּו, ,[ ְְְְִִֶַַַָָָָ
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וש"נ.25)ובכ"מ. .556 ע' ח"כ לקו"ש וראה .449 ע' ח"ב לקו"ש סע"ב.26)ראה שלח, מקץ אוה"ת פי"ט. ח"ד הקודש עבודת

פצ"ד.27) פפ"ז. תרל"ז וככה א.28)המשך לה, ואילך.29)סוכה תמז ע' ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי גם ראה
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ÈzÓ‡‰ '˙ÈL‡¯'‰ ‡e‰L C¯a˙Èשל הדרגות שאר כל כמו לא ƒ¿»≈∆»≈ƒ»¬ƒƒ
ורק אך "ראשית" שהם שלמטה"ראשית" לדרגות ÊŒÏÚÂ‰מהםיחסית ,¿«∆

C¯a˙È B˙eÓˆÚL ,e�ÈÈ‰ ,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ¯Ó‡�∆¡«««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿»≈
˙È¯Á‡ ˙�ÈÁ·a ÏBÎÈ·k CLÓ�מבלי הארה, בבחינת רק מאיר שאינו ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¬ƒ

העצם של גילוי באור שיהיה

האמיתי ה"ראשית" אלא עצמו

אחרית, בבחינת גם ובא נמשך

הנמוכות הדרגות בכל היינו

Ïkביותר ÏÚ È‡˜c ,¿»≈«»
ÌÈ‡ˆÓp‰מעלה מלמעלה «ƒ¿»ƒ

ועד בעצמותו) הכלול (אור

וארץ (שמים מטה למטה

כולםÌ‰Lכפשוטו) ∆≈
Èa‚Ï ˙È¯Á‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ¿«≈
Ì‰aL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆»∆
LnÓ ˙eÓˆÚ‰ ‡ˆÓ�ƒ¿»»«¿«»

.(Ï"pk)««
e�a¯ ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»««≈
„Èbn‰ Le¯Ùa Ô˜f‰«»≈¿≈««ƒ
ÏkL ,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó≈≈ƒ«¬ƒ∆»
¯kÊpL ‡¯˜na ÌB˜Ó»«ƒ¿»∆ƒ¿»
‡e‰ Ïk‰ ,˙ÈL‡¯ ÔBLÏ¿≈ƒ«…
˙ÈL‡¯‰ B˙B‡ ÔÓƒ»≈ƒ
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האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּמדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבכל
ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ּבעצמּותֹו. ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּכלּול
ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז לפי והינּו ּבראׁשית, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּדׁשּבת

הּפׁשּוט מהּפרּוׁש החל מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל אלקים, ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּברא
לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, והארץ הּׁשמים את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּדקאי
על קאי ּברא ׁשּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו הּפׁשּוט, הּפרּוׁש עם ּגם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ(ׁשּקׁשּור
ׁשּבכל הּׁשּנּויים עניני ּכל ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעצמּותֹו
הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. הּכלּול האֹור לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָסדר
הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת אזי הרחבה, ׁשל ּבאפן היא ּבראׁשית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבׁשּבת

מּטה. למּטה עד מעלה ְְְְִַַַַַָָָָמּלמעלה
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ויחיד] אחד שהוא לקדושֿברוךֿהוא בטל והכול וחילוקים הבדלים ,קיימים
„Ú ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ˙B‚¯„n‰ ÏÎaL ÌÈÈepM‰ Ïk ,e�È‰c¿«¿»«ƒƒ∆¿»««¿≈¿≈∆ƒ¿«¿¿«

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ˙�ÈÁ·Ï(כנ"ל ב'ראשית' נעלית הכי .(הדרגה ƒ¿ƒ«»«»¿«¿
e�È‰Â ,˙ÈL‡¯a ˙aLc ‰‚‰�‰‰ ÔÙ‡ Ú‚B� el‡ ˙B‚¯„Ó ÏÎ·e¿»«¿≈≈≈«…∆««¿»»¿«»¿≈ƒ¿«¿
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È‡˜c ËeLt‰ Le¯t‰Ó≈«≈«»¿»≈
‰e‰nL È˜Ï‡‰ Ák‰ ÏÚ««…«»¡…ƒ∆¿«∆
ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙‡∆«»«ƒ¿»»∆
Le¯tÏ „ÚÂ ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿««≈
Le¯t‰ ÌÚ Ìb ¯eLwL)∆»«ƒ«≈
B�LÈÂ ,ËeLt‰«»¿∆¿

B˙eiÓÈ�Ùaלעיל כמבואר ƒ¿ƒƒ
a¯‡בהרחבה) ˙ÈL‡¯aL∆¿≈ƒ»»

BaL ,ÈzÓ‡‰ '˙ÈL‡¯'‰ ‡e‰L ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÏÚ È‡»̃≈««¿ƒ¿»≈∆»≈ƒ»¬ƒƒ∆
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האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּמדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבכל
ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ּבעצמּותֹו. ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּכלּול
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לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, והארץ הּׁשמים את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּדקאי
על קאי ּברא ׁשּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו הּפׁשּוט, הּפרּוׁש עם ּגם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ(ׁשּקׁשּור
ׁשּבכל הּׁשּנּויים עניני ּכל ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעצמּותֹו
הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. הּכלּול האֹור לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָסדר
הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת אזי הרחבה, ׁשל ּבאפן היא ּבראׁשית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבׁשּבת
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובהנוגע לסיום מכתבו, שעדיין לא מצא שום מקור פרנסה, - בודאי במח"כ, לא דייק בביטוי 

האמור, שהרי ברור הדבר, ואומרים זה בשם ומלכות, אשר ה' אלקינו מלך העולם הזן את העולם כולו 

בטובו בחן ובחסד וברחמים וכו', ואף שברכת המזון מן התורה אבל לא הנוסחא, הנה נוסף על אשר ערבים 

דברי סופרים וחומר בד"ס, הרי נוסח דברכה ראשונה דברכת המזון נתקן ע"י משה רבנו, מקבל הראשון 

של התורה, רעיא מהימנא של כל בני ישראל בכל הדורות עד הים, א"ת הים אלא היום, האחרון )ספרי 

עה"פ שם(.

אלא שלימוד זכות על הביטוי, שגם יעקב אבינו נשא עיניו אל ההרים מאין יבוא עזרי, אבל כמובן 

אין זה מספיק, שהרי סיפור ע"ד יעקב אבינו הוא סיפור ע"מ להורות לכל הבאים אחריו, שבאם מי שהוא 

יעמיד השאלה, תשובה מוכנה מאבינו יעקב - עזרי מעם ה'.

ויהי רצון שבקרוב ממש, תומשך ברכת השי"ת בנוסח הברכה האמורה למטה מעשרה טפחים.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

נ.ב.

אף שאינו מזכיר ע"ד לימוד החסידות, תקותי שקובע עתים לה, ועכ"פ יקבע מכאן ולהבא וכציווי 

הידוע באופן דמעלין בקדש, וכמדובר עד"ז בעת התראותנו.
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– א התוועדות –

מוגה בלתי

Ê.תקס"ג משנת הזקן אדמו"ר מאמרי של ביכל ישנו אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק שאצל החסידות 'ביכלאך' בין .ַ
הפסוק על מאמר שם אחרית"1ויש מראשית .2"מגיד

הכל "ראשית", לשון שנזכר במקרא מקום ובכל התורה, התחלת היא "בראשית" שתיבת – הדברים ותוכן
"בראשית שנאמר ה'ראשית' אותו מן מראשית", "מגיד וזהו 'ראשית', שנקראת תורה של מה'ראשית' הוא

.3ברא"

"בראשית – האמיתי בה'ראשית' ודבוקים נלקחים הם הרי העולם, בכללות שישנם ראשית עניני שכל והיינו,
הבריאה. כל את שמהוה האלקי הכח שזהו אלקים", ברא

Áהשנה לכל נוגע בראשית ששבת אדמו"ר, מו"ח כ"ק פתגם יובן עלֿפיֿזה .4.

אמר פעם שונים. בלשונות פעמים, כמה הרבי אמר זה שפתגם – בכל5ובהקדמה מאיר בראשית ששבת ,
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***
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i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

È.אחרית מראשית המגיד המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

‡Èאחרים מאנשים לא וגם אדמו"ר, מו"ח מכ"ק שמעתיו שלא שאף הבעלֿשםֿטוב, אודות סיפור ישנו .
הוא זה מסיפור השכל' ה'מוסר מכלֿמקום, אמיתי, הוא הסיפור כמה עד יודע שאינני כך בריֿסמכא, שהם

אמיתי. בודאי
הסיפור דבר :11וזה

סיפור שמעתי שלא (כאמור החלון דרך ראשו שהכניס או ונכנס, גוי, ועבר תלמידיו, עם ישב הבעלֿשםֿטוב
מ השיבזה לו, לעזור יכולים שאינם לו, וכשאמרו עזרה, וביקש הדברים), בפרטי מדייק אינני ולכן ברֿסמכא

הרצון!... שחסר אלא קיימת, היכולת כלומר: חאטשעש", ניע דא "מאזשעש, ַָָלהם:

יהודי, כל של יכולתו אודות שתוכנה 'תורה', הבעלֿשםֿטוב אמר לדרכו, והלך דבריו את אמר שהגוי לאחרי
ברצונו. תלוי שהדבר אלא

·Èשליחות שזוהי לדעת, צריך שומע, שיהודי ווארט") ("יעדער דבר שכל – הוא זה מסיפור השכל' ה'מוסר .ָ
מלמעלה.

הבעלֿשםֿטוב, כמו יהודים של למדריגתם לגשת לבו ערב אשר הוא ואיזה זה הוא מי אשר ואףֿעלֿפי
מישראל ואחד אחד לכל שייך קצהו אפס הדרך.12מכלֿמקום, את כבר סלל שהבעלֿשםֿטוב לאחרי ובפרט ,

הבעלֿשםֿטוב בשם פעמים וכמה כמה אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר ושומע,13וכפי רואה שיהודי ענין שכל ,

וכיון ה', בעבודת הוראה מזה ללמוד מובןezlekiayביכולתו הרי הוראה, ההוראהjixvyללמוד ללמוד הוא
חסֿושלום. לבטלה מלמעלה ההוראה תהיה כן, לא דאם ב'עבודה',

נמסר הדבר אם מינה' 'נפקא אין – מלמעלה שליחות הוא ששומעים דבר שכל לידע שצריך – זה ובענין
לגבי רק היא מינה' ה'נפקא אינוֿיהודי. להבדיל או יהודי למלאgilydעלֿידי מוכרח בחירה, בעל שאינו שגוי ,

לגבי אבל השליחות; את למסור שלא ברירה לו יש בחירה, בעל שהוא יהודי מהֿשאיןֿכן השליחות, inאת

zegilyd zcrein eil`yאליו נוגע זה אין בחירה, בעל הוא שהשליח אףֿעלֿפי שכן, בדבר, מינה' 'נפקא אין –14,

אחר. באמצעות הדבר יעׂשה פלוני, באמצעות ּתעׂשה לא השליחות אם גם ֵֵֶֶָָשכן,

‚È?הדברים אמורים מה כלפי .

המד יסוד בשבתעל נעמדים וכאשר השנה, עניני כל על נוגע בראשית בשבת ההנהגה שאופן לעיל ובר
השנה כל במשך הרחבה פועל זה הרי הרחבה, של באופן תתקיים15בראשית השבת יום שתפילת בדעתי היה –

הרחבה.16כאן של באופן תהיה שהתפילה כדי ,

שהיתה לילה), זאת בכל זה הרי שבת, היותו (שעם שבת בליל שבתא, דמעלי מהתפילה ובמכלֿשכן
בהרחבה.17בהרחבה התפילה להיות צריכה השבת דיום שבבוקר עלֿאחתֿכמהֿוכמה –

התורה, לימוד קודם ואפילו הרשות, עניני כל קודם היום, כל עבודת התחלת היא שתפילה דכיון והיינו,
ז"ל רבותינו צריכה18כמאמר בראשית דשבת שהתפילה בדעתי היה – למטתי" סמוכה שתהא תפילתי "על

הרחבה. של באופן כולה השנה גם תומשך ובמילא הרחבה, של באופן להיות

(בחצר), למטה שיתפללו בדעתי, שהיה כפי ואמרתי, יתפללו, היכן לשאול שליח הגיע – בפועל? היה מה
בביתֿהכנסת. והתפללו ומלוכלך). קר (למטה שמוציק" און קאלט איז "אונטן לי: ַוהשיב

„Èשהשליח למרות – מלמעלה שליחות שזוהי הדבר, משמעות הרי מהבעלֿשםֿטוב, הנ"ל סיפור יסוד ועל .
העבודה שלאחרי – הוראה בזה יש אףֿעלֿפיֿכן אבל כפשוטו, בגשמיות היתה כוונתו שהרי לכך, התכוון לא
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ששם16) – ה"ׁשאלאש" – ביהכנ"ס בחצר אלא בביתֿהכנסת, ַַלא
) ההתוועדות ).l"endנערכת

בחצר17) – ההתוועדות לאחרי מיד התקיימה שבת ליל תפלת
) ).l"endביהכנ"ס

סע"ב.18) ה, ברכות
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בביתֿהכנסת. והתפללו ומלוכלך). קר (למטה שמוציק" און קאלט איז "אונטן לי: ַוהשיב

„Èשהשליח למרות – מלמעלה שליחות שזוהי הדבר, משמעות הרי מהבעלֿשםֿטוב, הנ"ל סיפור יסוד ועל .
העבודה שלאחרי – הוראה בזה יש אףֿעלֿפיֿכן אבל כפשוטו, בגשמיות היתה כוונתו שהרי לכך, התכוון לא
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וש"נ.11) .165 ע' חט"ז תו"מ גם ראה
א).12) (סג, פמ"ד תניא ראה
ואילך.13) סרכ"ג בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ב).14) (קלח, סכ"ה אגה"ק תניא גם ראה
יא).15) ע' (לעיל המאמר בסיום גם ראה

ששם16) – ה"ׁשאלאש" – ביהכנ"ס בחצר אלא בביתֿהכנסת, ַַלא
) ההתוועדות ).l"endנערכת

בחצר17) – ההתוועדות לאחרי מיד התקיימה שבת ליל תפלת
) ).l"endביהכנ"ס

סע"ב.18) ה, ברכות
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לסוכות, הכיפורים יום שבין ימים ד' הכיפורים, יום תשובה, ימי עשרת השנה, ראש הסליחות, ימי אלול, דחודש
" עדיין הרי הענינים כל לאחרי הנה תורה, ושמחת עצרת שמיני wivenyסוכות, oe` hl`w..." ©

יותר: ובפרטיות

היא העבודה השנה, בראש אחרֿכך, הנפש; דחשבון העבודה זמן הוא בפרט הסליחות וימי בכלל אלול
קרוב" בהיותו גו' ד"בהמצאו הענין ישנו תשובה ימי ובעשרת עול; הניצוץ19בקבלת אל המאור קירוב ,20–

הנ כאשר אפילו הניצוץ, נמצא היכן מינה' 'נפקא שכתובללא כמו לגמרי שנכבה עד כך כל למטה הוא 21יצוץ

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק בדרושי (כמבואר נבילה נעשה חתיכה בבחינת ונעשה ידעך", רשעים "נר
עשרת22נשמתוֿעדן שעניני כיון תשובה, ימי בעשרת נוגע אינו זה כל – באיסור מוסיף עצמו שהניצוץ היינו, ,(

מינה'; 'נפקא אין המאור ומצד המאור, מצד אלא הניצוץ מצד אינם תשובה ימי

הוי' שם הוא שענינם לסוכות, הכיפורים יום שבין הימים ד' באים אחרֿכך אלא מספיק, אינו זה וכל
עניניו,23דלעילא שכל עד לגמרי, האדם את מסבב דסוכה שהמקיף באופן דסוכות, המקיפים ישנם ואחרֿכך ,

מצוה של ענין נעשים הרשות, עניני במקיף24אפילו בהיותו הרי שעה, באותה מחשבתו על הבט שמבלי והיינו, ,
הכבוד ענני של שענינם לפי והיינו מצוה, של לענין זאת עושה דסוכה שהמקיף כיון ברירה... לו אין אזי דסוכה,

וה"עקרבים" ה"נחשים" את שהורגים מצוה;25הוא של ענין – דבר מכל נעשה ועלֿידיֿזה ,

תורה. ושמחת עצרת דשמיני והריקודים השמחה ענין ישנו ואחרֿכך

שמוציק"... און "קאלט שעדיין אומרים – זה כל ַולאחרי

חמימות, של ענין הוא וחיּות חיּות, של ענין הוא קדושה שהרי הקדושה, היפך הוא – (קרירות) ַ"קאלט"
שהוא – (לכלוך) "שמוציק" מזה: ויתירה הקדושה. העדר דהיינו החיּות, העדר על מורה קרירות מהֿשאיןֿכן

שבחושך הענינים ב' (עלֿדרך הקדושה (א)26היפך :xcrdשהוא חושך של מציאות (ב) האור).jtidהאור,

הרחבה. של באופן שלא התפילה גם היתה לכך, ובנוסף

אמר:) ואחרֿכך מאד, בכה שליט"א אדמו"ר (כ"ק

ÂËפעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ענין27. גם בזה שיש ורע, טוב תערובות שמאזzeilrnl`בענין שכשם –

בעולם ענין אין גיסא, לאידך כן כמו רצוי, בלתי דבר בו יהיה שלא בעולם ענין אין ורע, טוב תערובות שנעשה
טוב. דבר בו יהיה שלא

גלוי. באופן פרטית בהשגחה שמושגחים גופא הא – תנחומין של ענין יש לעיל להמדובר בנוגע וגם

לשיטת בנוגע בארוכה כמבואר דומם, על אפילו הנבראים, כל על היא הקב"ה של שהשגחתו – ובהקדים
בהעלם.28הבעלֿשםֿטוב הוא זה שענין אלא ,

שכתוב כמו אחת, בעין השגחה בין החילוק וכמו ההשגחה, בענין אופנים כמה ישנם אל29וכידוע ה' "עין
שכתוב כמו עינים, בשתי להשגחה צדיקים"30יראיו", אל ה' .31"עיני

שענין אדם בני יש כן וכמו בדומם, וכמו לגמרי, בהעלם שהיא השגחה (א) אופנים: ג' בזה יש ובכללות
באופן השגחה (ב) לגמרי. מזה יודעים אינם שהם באופן הענין שנעשה והיינו, כזה, באופן הוא אצלם ההשגחה

חזי" "מזלייהו בענין המבואר ועלֿדרך זה, מה יודעים לא אבל משהו שלמעלה32שמרגישים המזל שמצד ,
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וש"נ.19) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
ספ"ה.20) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, חיים דרך
שער21) אורה שערי וראה יז. כא, איוב כ. כד, ט. יג, משלי

וש"נ. .223 ע' חי"ב תו"מ גם וראה א. לז, ב. לה, החנוכה
וראה22) קד). ע' ריש תרס"ה (סה"מ תרס"ה הנערים ויגדלו ד"ה

העת"ר בשלום פדה ד"ה קב). ע' עת"ר (סה"מ עת"ר חנוכה נר ד"ה
תשע). ע' ריש ח"ב תער"ב (המשך

וש"נ.23) .346 ע' ה'שי"ת סה"ש ראה
וש"נ.24) .52 ע' ריש חי"ח תו"מ גם ראה
לד.25) יו"ד, בהעלותך פרש"י

וש"נ.26) .180 ע' ח"י לקו"ש ראה
א.27) פז, ח"א לקו"ד סע"ב. שכ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

.11 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
ואילך.28) סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

יח.29) לג, תהלים
טז.30) לד, שם
וש"נ.31) .29 הערה 42 ע' ח"ז לקו"ש ראה
וש"נ.32) א. ג, מגילה
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באופן השגחה (ג) זה. מה יודעת אינה אבל זיך"), טוט ("עּפעס משהו שקורה שבגוף הנשמה גם מרגישה
שבדבר. ההוראה את ומבינים עצמה, ההשגחה את שמרגישים

אלא עוד ולא הגשמית, באוזן זאת ששומעים באופן היא שמלמעלה וההוראה ההשגחה כאשר דידן, ובנידון
תנחומין. קצת הוא גופא זה הרי – הדברים את ומסבירים מפרשים שגם

***

ÊËעשרה בשמונה שאומרים מה להבין המתחיל' 'דיבור הזקן אדמו"ר מאמר גם ישנו הנ"ל חסידות ב'ביכל' .
לשונו וזה כו'. אברהם אלקי ראשונה :33בברכה

ÔÈ·‰Ï,'כו אברהם אלקי שהוא השבח מהו כו', אברהם אלקי ראשונה בברכה עשרה בשמונה שאומרים מה
וגבור גדול שהוא שישבחוהו שקודם יפלא וזה כו', מקום של שבחו לסדר הוא הברכות סדר ענין משמעות כי

המרכבה הן הן דהאבות הוא, הענין אך כו'. אברהם אלקי שהוא במה ישבחוהו הוא34כו' גדול שבח ובאמת ,
ההשתלשלות כל דשרש ידוע כי להיות הדבר, וביאור כו'. וגבור גדול שהוא ממה יותר אלקיהם שהוא במה לה'

שכתוב כמו כו', אנפין דזעיר עליון מחסד הוא לבריאהֿיצירהֿעשיה יבנה35מאצילות חסד עולם אמרתי כי
שונים מכלים בכלים יושפל זה וחסד לשועלים36כידוע, ראש כידוע.37להיות הנפרדים בבריאהֿיצירהֿעשיה

המדות כללות עם דאזיל דאצילות חסד אור הוא אתה פירוש ה', אתה ברוך הברכה בתחלת אומרים שאנו וזהו
בנפעלים הפועל כח היינו אלקינו, נקרא להיות שפע נמשך ומשם דאצילות, דתפארת הכללית הוי' בשם כו'
אברהם, אלקי שהוא גדול, יותר שבח אומרים אנו זה שבח אומרים שאנו ואחר כידוע. ליש מאין ונבראים

אוהבי אברהם האבות של המרכבה הן והן אורו, המגביל כלי יש דאצילות חסד לאור גם כי כמו38פירוש כו'
שפע לקבל כן גם צריך דקודשאֿבריךֿהוא ימינא דרועא שאברהם גדול יותר שבח והיינו אחר, במקום שכתוב
גדול נקרא להיות הענפים יתפשטו ואחרֿכך כו', לגביו אלקים ונקרא דאצילות חסד מדת מאור בצמצום חיותו
עלֿדרך הוא הפירוש ובאמת למבין. ודי כידוע גדול נקרא בעצמותו כשהוא בנפעל הפועל כח דהיינו כו', וגבור
חשוב להיותו דוקא, אברהם של חשיבותו מפני לאברהם אלקים שהוא במה לאלקים שבח שיגיע דהיינו אחר,
כח יגדל מהיכן להבין צריך וזה כו'. אלקים שהוא במה חיים אלקים ישתבח ידו על אשר בחשיבות מופלג
יכולים ודם בשר ממלך דוגמא דעלֿדרך הוא הענין אך כו'. לאלקות עלֿידו וגדולה שבח שיגיע כך כל אברהם
יקבל זה כל ועם כו', האנשים כל על בלבבו ומתנשא מרומם ודם בשר שהמלך רואים אנו דהנה זאת. להבין
התנשאות יקבל יותר לפניו, במציאות יתבטל מאד הגדול השר אם דהיינו האנשים, גדלות ערך לפי זה יתרון
שמים, למלכות ממנו נבין דארעא במלכותא שימצא וכמו כו'. השרים מן בערך הפחות לפניו שיתבטל ממה
כו', ממציאותם בטלים שבבריאהֿיצירהֿעשיה וגבורה מחסד למעלה המרכבה שהן ויצחק שאברהם מה דהיינו
בבריאהֿיצירהֿעשיה רבים בכלים שירדו וגבורה שחסד ממה דאצילות מלכות למדת התנשאות יותר מזה בא
אלקי שהוא במה אלקינו ה' מלכות מדת להתנשאות שבח יתרון אומרים שאנו וזהו למבין. ודי כו' כשמתבטלים

למבין. ודי כנ"ל, דוגמא עלֿדרך מאד, גדולים אנשים להיותם כו', אברהם
ÊÈ:בזה להוסיף ויש .

נתבארו שלאחריֿזה במאמרים ואילו תחתונות, במדריגות הענינים כל מבוארים בכלל הזקן אדמו"ר במאמרי
הצמצום. לפני שהם כפי ועד יותר, נעלות במדריגות ענינים אותם

בבינה, – השופר וענין דאצילות, במלכות – השנה בראש המלכות בנין ענין מבואר תורה' ב'לקוטי ולדוגמא:
דאיןֿסוף, במלכות מיד מדברים – שלאחריֿזה במאמרים ואילו בחכמה. – גדול שופר יותר, ולמעלה

יתברך. בעצמותו שהיא כפי מלכות אודות מיד מדברים – יותר בעומק וכשמדברים

במאמרי מיד מתחיל זה סדר אלא אדמו"ר, מו"ח וכ"ק נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק במאמרי רק ולא
המחשבה יותר, ולמעלה קדמון', ד'אדם מלכות אודות לדבר מיד שמתחילים – ראש' שב'עטרת השנה ראש

יתברך. בעצמותו שמושרשת כפי להמלכות ועד הצמצום, שקודם אמלוך דאנא
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מארז"ל33) על אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס א). (כ, 1146 ביכל
תמג. ע'
ועוד.34) ו. פמ"ז, ב"ר
ג.35) פט, תהלים

ז.36) א, אסתר
מט"ו.37) פ"ד אבות
ח.38) מא, ישעי'
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באופן השגחה (ג) זה. מה יודעת אינה אבל זיך"), טוט ("עּפעס משהו שקורה שבגוף הנשמה גם מרגישה
שבדבר. ההוראה את ומבינים עצמה, ההשגחה את שמרגישים

אלא עוד ולא הגשמית, באוזן זאת ששומעים באופן היא שמלמעלה וההוראה ההשגחה כאשר דידן, ובנידון
תנחומין. קצת הוא גופא זה הרי – הדברים את ומסבירים מפרשים שגם

***

ÊËעשרה בשמונה שאומרים מה להבין המתחיל' 'דיבור הזקן אדמו"ר מאמר גם ישנו הנ"ל חסידות ב'ביכל' .
לשונו וזה כו'. אברהם אלקי ראשונה :33בברכה

ÔÈ·‰Ï,'כו אברהם אלקי שהוא השבח מהו כו', אברהם אלקי ראשונה בברכה עשרה בשמונה שאומרים מה
וגבור גדול שהוא שישבחוהו שקודם יפלא וזה כו', מקום של שבחו לסדר הוא הברכות סדר ענין משמעות כי

המרכבה הן הן דהאבות הוא, הענין אך כו'. אברהם אלקי שהוא במה ישבחוהו הוא34כו' גדול שבח ובאמת ,
ההשתלשלות כל דשרש ידוע כי להיות הדבר, וביאור כו'. וגבור גדול שהוא ממה יותר אלקיהם שהוא במה לה'

שכתוב כמו כו', אנפין דזעיר עליון מחסד הוא לבריאהֿיצירהֿעשיה יבנה35מאצילות חסד עולם אמרתי כי
שונים מכלים בכלים יושפל זה וחסד לשועלים36כידוע, ראש כידוע.37להיות הנפרדים בבריאהֿיצירהֿעשיה

המדות כללות עם דאזיל דאצילות חסד אור הוא אתה פירוש ה', אתה ברוך הברכה בתחלת אומרים שאנו וזהו
בנפעלים הפועל כח היינו אלקינו, נקרא להיות שפע נמשך ומשם דאצילות, דתפארת הכללית הוי' בשם כו'
אברהם, אלקי שהוא גדול, יותר שבח אומרים אנו זה שבח אומרים שאנו ואחר כידוע. ליש מאין ונבראים

אוהבי אברהם האבות של המרכבה הן והן אורו, המגביל כלי יש דאצילות חסד לאור גם כי כמו38פירוש כו'
שפע לקבל כן גם צריך דקודשאֿבריךֿהוא ימינא דרועא שאברהם גדול יותר שבח והיינו אחר, במקום שכתוב
גדול נקרא להיות הענפים יתפשטו ואחרֿכך כו', לגביו אלקים ונקרא דאצילות חסד מדת מאור בצמצום חיותו
עלֿדרך הוא הפירוש ובאמת למבין. ודי כידוע גדול נקרא בעצמותו כשהוא בנפעל הפועל כח דהיינו כו', וגבור
חשוב להיותו דוקא, אברהם של חשיבותו מפני לאברהם אלקים שהוא במה לאלקים שבח שיגיע דהיינו אחר,
כח יגדל מהיכן להבין צריך וזה כו'. אלקים שהוא במה חיים אלקים ישתבח ידו על אשר בחשיבות מופלג
יכולים ודם בשר ממלך דוגמא דעלֿדרך הוא הענין אך כו'. לאלקות עלֿידו וגדולה שבח שיגיע כך כל אברהם
יקבל זה כל ועם כו', האנשים כל על בלבבו ומתנשא מרומם ודם בשר שהמלך רואים אנו דהנה זאת. להבין
התנשאות יקבל יותר לפניו, במציאות יתבטל מאד הגדול השר אם דהיינו האנשים, גדלות ערך לפי זה יתרון
שמים, למלכות ממנו נבין דארעא במלכותא שימצא וכמו כו'. השרים מן בערך הפחות לפניו שיתבטל ממה
כו', ממציאותם בטלים שבבריאהֿיצירהֿעשיה וגבורה מחסד למעלה המרכבה שהן ויצחק שאברהם מה דהיינו
בבריאהֿיצירהֿעשיה רבים בכלים שירדו וגבורה שחסד ממה דאצילות מלכות למדת התנשאות יותר מזה בא
אלקי שהוא במה אלקינו ה' מלכות מדת להתנשאות שבח יתרון אומרים שאנו וזהו למבין. ודי כו' כשמתבטלים

למבין. ודי כנ"ל, דוגמא עלֿדרך מאד, גדולים אנשים להיותם כו', אברהם
ÊÈ:בזה להוסיף ויש .

נתבארו שלאחריֿזה במאמרים ואילו תחתונות, במדריגות הענינים כל מבוארים בכלל הזקן אדמו"ר במאמרי
הצמצום. לפני שהם כפי ועד יותר, נעלות במדריגות ענינים אותם

בבינה, – השופר וענין דאצילות, במלכות – השנה בראש המלכות בנין ענין מבואר תורה' ב'לקוטי ולדוגמא:
דאיןֿסוף, במלכות מיד מדברים – שלאחריֿזה במאמרים ואילו בחכמה. – גדול שופר יותר, ולמעלה

יתברך. בעצמותו שהיא כפי מלכות אודות מיד מדברים – יותר בעומק וכשמדברים

במאמרי מיד מתחיל זה סדר אלא אדמו"ר, מו"ח וכ"ק נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק במאמרי רק ולא
המחשבה יותר, ולמעלה קדמון', ד'אדם מלכות אודות לדבר מיד שמתחילים – ראש' שב'עטרת השנה ראש

יתברך. בעצמותו שמושרשת כפי להמלכות ועד הצמצום, שקודם אמלוך דאנא
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מארז"ל33) על אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס א). (כ, 1146 ביכל
תמג. ע'
ועוד.34) ו. פמ"ז, ב"ר
ג.35) פט, תהלים

ז.36) א, אסתר
מט"ו.37) פ"ד אבות
ח.38) מא, ישעי'
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יותר: נעלות במדריגות הענין לבאר שיש – הנ"ל למאמר בנוגע ועלֿדרךֿזה

דאצילות אברהם ובחינת דבריאה אברהם בחינת שיש – אברהם אברהם בענין כפי39ידוע – יותר ולמעלה .
הגדול" "אדם החסד40שנקרא בחינת זה הרי – יותר ולמעלה דאצילות. מחסד גם שלמעלה חסד בחינת שזהו ,

התהו. מעולם גם יותר נעלה אלא התיקון, עולם שהוא האצילות מעולם רק לא יותר נעלה שהוא ד'עקודים',
בעצמותו. הכלול לאור עד הצמצום, שלפני בדרגות שהוא כפי זה ענין שמבארים כפי – ועד

לאבק שהשתחוו לערביים אפילו חסד גומל שהיה כפשוטו אברהם אצל למטה נמשך זה שעלֿגביוכל
בעצמותו.41רגליהם הכלול לאור עד הנ"ל בחינות כל היו זו בדרגא שגם ,

– והנורא" הגבור הגדול "האֿל לפני אברהם' ד'אלקי השבח שמקדימים הטעם בפשיטות מובן ועלֿפיֿזה
מקום של בשבחו נעלית בחינה שזוהי .42כיון
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ובכ"מ.39) ג. עו, משפטים תו"א ראה
ו.40) פי"ד, ב"ר וראה טו. יד, יהושע

ד.41) יח, וירא בפרש"י הובא ב. פו, ב"מ
(42) הענין סיום ).l"endחסר

•

 מברקי כ"ק אדמו"ר שליט"א להקפות שניות באה"ק תובב"א:
א( בירושלים עיה"ק. ב( כפר חב"ד )נה"ח ועוד(. 

א

 ב"ה,  ערב חה"ס ה'תשמ"ה

ברוקלין, נ.י. 

 כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה

 בירושלים עיר קדשנו תוב"ב אמן 

 בתוככי כל עמנו בני ישראל השמחים 

בשמחת התורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה כפולה שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו 

הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד, באיחוד אמתי ונצחי, 

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו במקדש מלך עיר מלוכה הנצחית דעמנו הנצחי, ירושלים השלימה 

עיר שחוברה לה יחדיו, 

בתוככי כל ארצנו הקדושה, פלטרין של מלך, בשלימותה, 

שניתנו בנחלת עולם לעמנו גוי קדוש עם עולם, מאלקי עולם ככתוב בתורתו הנצחית – 

שלימות הארץ ושלימות העם ושלימות תורתנו הקדושה. 

אשר  ישעי'  הגאולה  נביא  וכהבטחת  ותפקידה  ליעודה  ממש  בקרוב  ירושלים  שתשוב  רצון  ויהי 

ממנה תצא תורה ודבר השם

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו קיום ההבטחה )בלשון הכתובים(:



יז
ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, וידעו כי אתה שמך ה' 

לבדך עליון על כל הארץ, בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, 

המשתתף בשמחתכם – שמחתנו וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמתי. 

מנחם שניאורסאהן

וכהבטחת . . ישעי': ב, ג. 
ממזרח  . . אל תכלאי: ישעי' מג, ה-ו. 

וידעו . . הארץ: תהלים פג, יט.

ב 

 ב"ה,  ערב חה"ס ה'תשמ"ה 

ברוקלין, נ.י. 

 כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה 

 בכפר חב"ד )נה"ח כו'( אשר באה"ק

 תובב"א, על ידי משיח צדקנו, 

 בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים 

בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה הכפולה שמחת ישראל בהתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל 

עמנו הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד, באיחוד אמתי ונצחי, 

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בארצנו הקדושה בשלימותה, אשר תמיד עיני השם אלקיך בה 

מרשית השנה ועד אחרית שנה. 

ויהי רצון שתהי' הקדושה בגלוי, והשגחת השם עושה פלא בטוב הנראה והנגלה 

וראו כל עמי הארץ כי בישראל גדול שמו – בשלמות התורה שלמות העם ושלמות הארץ, 

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו קיום ההבטחה )בלשון הכתובים(:

ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי,

וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו,

המשתתף בשמחתכם – שמחתנו וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמתי. 

מנחם שניאורסאהן 

תמיד . . הארץ: עקב יא, יב. 
קומה . . הארץ: תהלים פב, ח. 

ממזרח . . אל תכלאי: ישעי' מג, ה-ו. 
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הקודש ללשון מתורגם
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נקרא הסוכות חג של אחרון שיו"ט לכך הסיבה על

הרמ"א אומר תורה", בו1"שמחת ועושין ששמחין "לפי :

תורה" של לגמרה משתה .2סעודת

בתורה, שנקבע ששם כך, על רבות פעמים דובר כבר

פעולה או סיבה כגון: ענין עקב נקבע שהוא למרות

בשם הנקרא הדבר של ומהותו למשמעותו רומז מסויימת,

הידוע לפי ובמיוחד בלשון3זה. לו יקראו אשר ש"שמו ,

מתבטאת שמהותו ומובן הנברא, של חיותו הוא הקודש"

זה .4בשם

תורה" "שמחת נקרא האחרון יו"ט בעניננו: מובן מכך

שאז שלoignyמפני לגמרה ..dxezכיון זאת, בכל אך ,"

תורה" "שמחת שהשם מובן כולה, ליממה נקבע זה ששם

היום. עניני לכל קשור

הוא תורה" של ש"גמרה העובדה מעצם מכך: יותר

לגמרה לשמחה במהותו קשור זה שיום מוכח, זה, ביום

תורה .5של

אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי מובנים שברכת6בכך ,

אלא החג, על רק נאמרת אינה תורה שמחת של שהחיינו

על יוםdxezdגם היות על היא זו ברכה לכאורה, שהרי, ,

ליום שיש שכיון אלא עצרת, שמיני של שני יוםֿטוב זה

כל הרי – תורה שמחת – עצמו בפני מיוחד שם זה

גלויות, של שני ליו"ט הקשורים אלה גם שבו, הענינים

לתורה גם .8ולשמחה7קשורים

של שני ליו"ט אין שבהם האחרים כבחגים לא וזאת,

של שביעי של שני יו"ט ואפילו עצמו. בפני שם גלויות

עצמו השם לפי ניכר פסח", של "אחרון הנקרא פסח,

"שמחת השם לעומת סיומו, והוא לפסח, קשורה שמהותו

עצרת. שמיני עם קשר על כלל מצביע שאינו תורה",

.·
Ï˘ ‰¯Ó‚" ÏÚ "Â�ÈÈÁ‰˘" ˙Î¯· ˙¯Ó‡� ÚÂ„Ó

?"‰¯Â˙
על שהחיינו ברכת קשורה מדוע להבין: צריך אך

dxezdדוקאzgnylלומר מאד קשה מכך: יותר התורה?

" היא זה ביום השמחה כי – תורה"dxnblכך ואילו9של ,

ענין על נאמרת שהחיינו היהycgברכת ובעניננו, ,

בעת לאומרה לכאורה, .10התורהzlgzdמתאים,

אינה זו שהחיינו שברכת להסביר, היה ניתן בפשטות

על הודיה אלא התורה, ולימוד קריאת עצם על נאמרת

dycgd dgnyd11שלmc`d" בדומהdxnbעל תורה", של

"כל על שהחיינו לברך שצריך הנהנין, ברכת לגבי להלכה

לאדם" הבאה לבב .12שמחת
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לשמוח1) וראוי התורה בו שמסיימין "לפי שם ובטור סתרס"ט. או"ח

סוכות". של "תפלות האבודרהם לשון הוא ועד"ז בסיומה".

לולב2) הל' גיאות ברי"ץ גם הובא "שמח"ת" זה יום קריאת על כטעם

כו' קילוסין כמה לעשות התורה את מסיימין ובו הואיל זה ביום ("רגילין

נקרא ("והיום שע"ב סי' לולב) הל' (סוף הלקט ובשבלי שמח"ת") יום ונתכנה

שמח"ת"). יום

בתחלתו.3) והאמונה היחוד שער

ואילך.4) 14 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

חדוה5) עמה ישראל למעבד "ונוהגין ב) רנו, (ח"ג z`ixwz`eובזהר

סי"ב. לקמן וראה דילי'". בכתר לס"ת ומעטרן תורה שמחת

לאדמו"ר6) השיב אדה"ז אשר (56 (ע' [ושם 55 ע' תש"ה השיחות ס'

היא שתורה כיון תורה על שהחיינו ברכת מתאימה (איך שהשאלה הצ"צ,

ובמתיבתא התחתון, בג"ע שנה וחמשים מאה הנשמות שאלו חיים) תורת

לקו"ד .69 ע' תש"ה סה"מ .32 ע' תש"ד השיחות ס' העליון]. דג"ע דרקיע

נ"ע. מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בשם א) (ה, ח"א

ב.7) קד, רע"א. צז, מזח"ג להעיר

היא8) התורה על שהחיינו ברכת בשמע"צ התורה שגומרים בא"י ולפ"ז

הוא שהחיינו וברכת דשמח"ת ענין שעיקר מובן מ"מ אבל שמע"צ, בליל

ע"ד האמצעי אדמו"ר מאמר (234 (ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה בחו"ל.

נבדלים. ענינים שני מערבין א"י שבני ושמח"ת עצרת שמיני

ועושין9) והמתחיל.. שהמסיים באשכנז "ונוהגין שם בטור ממ"ש להעיר

שם), הרמ"א לשון (וראה ולהתחלתה" תורה של לסיומה ויו"ט ושמחה משתה

"לפי כ"א ושמחתה שמח"ת היום קריאת על כטעם לפנ"ז כתבו לא אבל

miiqnyוראו התורה לשמוחבו הבאה.dneiqaי' שבהערה רוקח וראה ."

והתחלת10) התורה סיום "והנאת שעא סו"ס ברכות הל' מרוקח להעיר

לחתן תורה בשמחת epiigdyהתורה jxan."

התורה11) על היא "והברכה שם תש"ה סה"מ ".dzgnyeראה

"מטובת12) שם ממשיך אבל רפי"ב. לאדמוה"ז ברה"נ dfdסדר mler,"

לזמן מזמן הבאות ומצות המועדים על שהחיינו שברכת נמצא גדרולפ"ז הוא
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על אלא התורה, על איננה שהברכה יוצא, זה לפי אבל

dgnyd" כ"קdxnbשל מלשון אשר בעוד תורה", של

נאמרת שהברכה מובן אדמו"ר dxezdמו"ח lr13:עצמה

על אמנם נקבעה שהשמחה לומר, אפוא, הכרחי,

"dxnbבהתחלת תמיד כרוך התורה סיום אבל תורה", של

מצב אין בתורה שהרי מחדש. סיום,jynznהתורה של

cineאלא skizהחובה חלה הפסק, שום בלי ,zicinzd

– ישראל מנהג הוא כך ואכן, מחדש, התורה לימוד של

"בראשית" בקריאת של14להתחיל הקריאה סיום עם מיד

תורה" של "גמרה של שהשמחה ומכיון הברכה". "וזאת

`idהתורה להתחלת לומר,ycgnשגורמת היה ניתן ,

התורה להתחלת ממילא קשורה ה"שהחיינו" שברכת

ycgn–

לימוד חובת אם השאלה: מתעוררת כך, שאם אלא,

יום, בכל תורה לומד אכן והאדם תמידית, היא התורה

ללמוד מתחיל שסייםcinוהוא התורה אותה את בשנית

הדבר מהו עתה, לברךycgdזה צריך שעליו ,

התורה15"שהחיינו" חשיבות מפני זה ואם צריך16? הרי –

עסקינן") ברשיעי "לא (שהרי הדבר הוא וכך להיות,

בעיניך ויום יום .miycgk"17ש"בכל

.‚
„ÂÓÈÏ ˙ÏÁ˙‰Â „Á‡ „ÂÓÈÏ ÔÙÂ‡ ÌÂÈÒ Y ‰ÁÓ˘‰

¯˙ÂÈ ‰ÏÚ�
הקדושֿ של חכמתו היא התורה הוא: לכך ההסבר

ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה והיא היא18ברוךֿהוא –

ומתחילים התורה את מסיימין כאשר ולכן איןֿסופית,

לה "לאפשא חובה ישנה בשנית, (=להוסיף19"ללמדה

נעלה שהוא חדש, באופן התורה את להתחיל – בה)

שעברה. בשנה הלימוד מן באיןֿערוך

ברכת ושל תורה בשמחת השמחה של מקורה וזהו

שמחים התורה את מסיימים כאשר התורה: על שהחיינו

ברכת ומברכים אחד, באופן התורה לימוד סיום על

התורה לימוד התחלת על – והודיה שבח – שהחיינו

חדש. באופן

שכלית, בהשגה להיות צריך התורה שלימוד ולמרות

אופן שיש לומר אפשר כיצד – ולכאורה – מוגבלת שהיא

הקודם? על באיןֿערוך נעלה שהוא התורה ללימוד חדש

בהבנתה גם יש אינסופית, היא שהתורה כיון זאת, בכל –

באיןֿערוך. מזה זה הנעלים לימוד אופני

הגמרא בדברי נמצאת לכך "כי20דוגמא זירא: ר' על

מאה יתיב דישראל, לארעא דלשתכח21סליק תעניתא

(=כאשר נטרדיה" דלא היכא כי מיניה בבלאה תלמודא

ממנו שיישכח כדי תעניות מאה צם ישראל לארץ עלה

את ללמוד שיוכל כדי יבלבלו), שלא כדי הבבלי התלמוד

הירושלמי. התלמוד

התלמוד את לשכוח צריך היה מדוע מובן לא לכאורה,

מוקדמת וידיעה הבנה כל שכלית, בהשגה הרי הבבלי?

יותר? עמוקה להבנה מסייעת אף אלא מבלבלת, אינה

ביחס שהוא הבנה אופן לגבי אמורים שהדברים אלא,

התלמוד של הלימוד אופן ואילו הקודמת, להבנה מסויים

לימוד על באיןֿערוך נעלה זירא ר' אצל היה הירושלמי

התלמוד של הנעלה הלימוד לאופן (אפילו הבבלי התלמוד

נאמר הבבלי התלמוד על כי זירא), ר' ע"י 22הבבלי

נאמר הירושלמי התלמוד ועל הושיבני" "אין23"במחשכים

עלול הקודם הלימוד לפיכך ישראל". ארץ כתורת תורה

הירושלמי. התלמוד של החדש ללימוד להפריע היה
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לו יש כו' בה נעשית שהמצוה כלי הקונה אבל עצמה המצוה בעשיית אלא

ומצוות המועדים על שהחיינו ברכת אדה"ז דלדעת י"ל אולי (ב) בו", הנאה

שו"ת (ראה והמצוה המועד זמן בהגעת השמחה על היא לזמן מזמן הבאות

וראה בנדו"ד. גם שייך וא"כ סתל"ב), או"ח פר"ח שעט. סי' ח"א הרשב"א

וראה .15 שבהערה רבה ואלי' הבאה. הערה וראה סנ"ה. או"ח חת"ס שו"ת

ואילך. 14 ע' חל"ז לקו"ש

ברכת13) מברכים שבר"ה "דכשם שם תש"ה שמח"ת ענין להבין ובד"ה

שה מברכים וביוהכ"פ כו' דתק"ש הציווי קיום על ועלשהחיינו הצום על חיינו

התורה על היא בשמח"ת שמברכין שהחיינו ברכת הוא כן כו' הסליחה

ושמחתה".

איז שהחיינו.. דער שם: תש"ד מסה"ש תורה`sieולהעיר ביי און תורה
הוא (=ה"שהחיינו".. כו' זיין מוציא פון ענין דער ניטא ולגביlrאיז תורה,

י"ח). להוציא של הענין אין תורה

סיימו14) כבר לומר לקטרג לשטן פה פתחון יהא שלא כדי באבודרהם:

שזכינו כמו הטעם או שם), בטור הובא זה (וטעם עוד לקרות רוצים ואין אותה

בהתחלתה. נזכה כך בסיומה

ולהעיר15) .(6 הערה לעיל (נעתק שם תש"ה בסה"ש מהקושיא להעיר

שהחיינו מברכין שאין הטעם דיין) מהר"ם (בשם סק"ב רטז סי' רבה מאלי'

שייך ולא נצחית והנשמה כו' הנשמה כל על סמכו הריח "שברכת הריח על

כו'". וקיימנו שהחיינו לומר

פי'16) גם מתחילין.. סכ"א): הפרשיות (סדר האשכול מספר להעיר

רצין שהכל כחדשה אלא חדש.. כדבר לנו תורה שחביבה להודיע בראשית

כו'". התורה חיבת "מפני הנ"ל הלקט ובשבלי לקראתה.

(17252 ע' לעיל וראה יג. יא, עקב פרש"י וראה טז. כו, תבוא פרש"י

שם. 49 והערה

ט.18) יא, איוב

ד.19) לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א

א.20) פה, ב"מ

תעניות.21) מ' הרש"ל ולגירסת

א.22) כד, סנהדרין

ד.23) פט"ז, ב"ר
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ד.23) פט"ז, ב"ר
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זאת להבין כדי דלעיל. הענין יותר מובן האמור, לפי

ולהסביר להקדים לא24יש תורה ששמחת לכך הסיבה את

זמן השבועות, בחג בשמיניoznנקבע דוקא אלא תורה,

ביוםֿהכיפורים, השניות הלוחות מתן לאחר הבא עצרת,

שמחה וזוהי תשובה, לבעלי ניתנו השניות שהלוחות והיא:

השבועות, בחג הראשונים הלוחות מנתינת יותר גדולה

לצדיקים. שניתנו

הסליחה ולאחר התענית, לאחר בעניננו: – ומכאן

למציאות יהודי כל הופך הכיפורים יום של והמחילה

אחרֿכך,25חדשה מיד התורה את מסיים הוא וכאשר ,

התורה לימוד את להתחיל מסוגל הוא תורה, בשמחת

שבאמצעותם השניים ללוחות בדומה חדש, באופן

לתורה.26נוספה ביותר נשגבה מעלה

.‰
˙Â˘„Á˙‰ Y ‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ ˙˘¯ÙÂ ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘

¯˙ÂÈ· ˙ÈÏÚ�
פרשת שבין הקשר את להסביר ניתן לעיל האמור ולפי

נאמר הפרשה בתחילת תורה: שמחת לבין הברכה וזאת

של באופן לישראל התורה את נתן שהקדושֿברוךֿהוא

לנו צוה לשיאdyn"תורה אז הגיע רבינו שמשה ומובן, ,"

בסוף נאמר זאת ובכל התורה. ובהבנת בידיעת השלימות

אשר27הפרשה נבו", הר אל מואב מערבות משה "ויעל

האריז"ל בכתבי נאמר כך לשער28על הגיע שהוא

הגמרא דברי כלומר, בו). נ' = ("נבו" 29החמישים

חסר למשה ניתנו וכולן בעולם נבראו בינה שערי "חמישים

שעד התקופה על אמורים – החמישים משער חוץ – אחד"

לשער גם הגיע הוא להסתלקותו בסמוך אבל פטירתו,

הנשגב בינהjexrÎoi`aהחמישים, שערי .30ממ"ט

בני בקרב שמתרחש הענין לכך שדומה לומר, ויש

"ויעל ולומדים קוראים כאשר תורה בשמחת ישראל

הברכה וזאת פרשת את ומסיימים נבו", הר אל ,31משה...

שוב וחדש.ומתחילים נעלה באופן התורה את

.Â
Ïˆ‡ ‰ÂÂ˘Â ,‰�·‰ Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰�È‡ ‰¯Â˙‰ ˙ÁÓ˘

ÌÏÂÎ
התורה לימוד התחלת של זה, ענין מובן: לא עדיין אך

תורה", של "גמרה לאחר בשמחתֿתורה יותר נעלה באופן

הבנה לבעלי רק אלא מישראל, ואחד אחד לכל שייך אינו

זו שמחה שבין הקשר ומהו בלבד, סגולה ויחידי מיוחדת

ויברכו תורה בשמחת ישמחו הם שגם ישראל, לכל

התורה? על "שהחיינו"

שייכת תורה בשמחת השמחה מכך: לכלdeeyaיותר

ושואב עציך חוטב ועד שבטיכם מראשיכם היהודים,

ואילו יחדיו, רוקדים שכולם בישראל שנהוג כפי מימך,

הבדל להיות לפחות היה צריך לעיל האמור lcebaלפי

וכדומה. ההבנה בעלי לשמוח צריכים היו ובעיקר השמחה,

תורה שמחת של הענין כל אם יותר: עצומה והתמיהה

היתה התורה, בהבנת להתעלות קשור היה שהחיינו וברכת

עיסוק עלֿידי דומה, בצורה להתבטא צריכה השמחה

באיכות, והן בכמות הן התורה, בלימוד zpadyeמעולה

ששמחת רואים, למעשה ואילו לשמחה. תעורר התורה

בריקוד דוקא מתבטאת ושמחיםmilbxaהתורה רוקדים ,

שאפילו כך במעיל, ועטופה סגורה כשהיא התורה עם

בה. לעייין איֿאפשר

.Ê
"Â�ÈÈÁ‰˘" ˙Î¯· ÁÒÂ� ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

הברכה נוסח את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי

נוסח אשר – הזה" לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו

הגדולה כנסת אנשי עלֿידי נקבע הדיוק32הברכות ומובן ,

שבכך .33המירבי

שלושת מהם א) הסבר: נדרש זו ברכה בנוסח

סדר כלל בדרך ב) הגיענו? קיימנו, שהחיינו, – הביטויים

על מודים בתחילה הכבד, אל הקל מן הוא ההודיה

והנה, יותר. הגדולים על ואחרֿכך הקטנים הדברים

"שהחיינו" ואילו בלבד, המציאּות קיום הוא – "קיימנו"
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תרס"ז24) עצרת השמיני ביום ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

בתחילתו. תש"ו הנ"ל ד"ה (בסופו).

קארף25) (להר"י ביאורים בלקוטי (נדפס וש"נ לאגה"ת ביאורים ראה

(קה"ת, כו' פירושים ליקוט עם אגה"ת ואילך. פז ע' ואילך. נ ע' ח"ב שי')

לקו"ש ואילך. 63 ע' חל"ד לקו"ש וראה ואילך. קט ע' ואילך. ע ע' תשמ"ו)

וראה חדשה. מציאות האדם נעשה התשובה שע"י איך ואילך), 86 ע' חל"ט

(או תעניות מ' להמספר השייכות קי) ע' הנ"ל אגה"ת פח. (ע' שם לקו"ב

ר"ז. שצם מאה)

ואילך.26) פל"ה שם תש"ו תרס"ו. לך ויתן ד"ה רפמ"ו. שמו"ר ראה

א.27) לד,

ואילך.28) א שסט, של"ה ט. ג, ואתחנן להאריז"ל לקו"ת

וש"נ.29) ב. כא, ר"ה

ז.30) לג, פרשתנו עה"ת צפע"נ גם ראה

בשמח"ת31) משה אמר הברכה וזאת שפ' ,2 ע' שלום מתורת להעיר

שם). 9 הערה (וראה

וב"ד32) עזרא הברכות כל ונוסח ה"ה: פ"א ברכות הלכות ברמב"ם

ס"א. סס"ח אדה"ז שו"ע וראה תקנום.

פ"ו,33) כג. פ"ה, ברכות תוספתא ראה בזה, שינויים שמצינו להעיר אבל

בהמשנה שלפנינו) (בדפוסים וכ"ה הזה, לזמן שהגיענו ברוך ידֿטו:

(משא"כ אחא רבי בשם כו' בא ר' ובדברי ה"ג פ"ט ברכות שבירושלמי

dxez zgnyÎdkxa zyxt - zegiyÎihewl

כ– חיות, בה שיש מציאות מו"חהיא כ"ק שהסביר פי

משיחותיו באחת להודות34אדמו"ר היה צריך כך ואם ,

החיות על אחרֿכך ורק ("קיימנו"), הקיום עצם על תחילה

("שהחיינו")?

ה"רוקח" "שהחיינו35בספר הביטויים ששלושת נאמר,

ה' אהללה ה' את נפשי הללי "כנגד הם והגיענו" וקיימנו

הסבר: דרוש כך על גם אך בעודי", לאלקי אזמרה בחיי

mdnבשלושה רמוזים הם וכיצד הללו, הענינים שלושת

אלו? ביטויים

.Á
"˙ÂÈÁ"· Ú‚¯ ÏÎ ¯Â„Á ‰¯Â˙‰ ˙ÂÎÊ· ˜¯

והודיה, שבח על מדובר כאשר הוא: לכך ההסבר

והחייהו קיימו אשר על לקדושֿברוךֿהוא היהודי שמודה

עד חייו האם השאלה: להתעורר עשויה הזה", "לזמן עד

ייתכן ב"שהחיינו"? עליו להודות הראוי באופן היו עתה

היו להיפך, אלא ובנחת, בעונג עליו עברו לא ימיו שרוב

של דעתם שידועה כפי ועגמתֿנפש, צער של תקופות לו

את36החוקרים יחשבו שאילו האנושי, המין כלל לגבי

שתקופות שימצאו ביותר אפשרי בחיים, השונות התקופות

עד מכך, ההיפך של תקופות מאשר פחות הן והטוב העונג

חז"ל כלשון הוא, הסיכום נברא".37אשר שלא לו ש"נוח ,

אדם שאצל במקרה אךdfואף בודאי, כך הדבר אין

וישנה ספק, בגדר עדיין שזה האפשרותdl`yייתכן על

.38לברך

כשם בדיוק "שהחיינו": ואומרים מקדימים לפיכך

ממוות) ההיפך – (כפשוטה האדם האדםdeeyשחיות אצל

אחד, באיבר חי שהוא לומר ייתכן ולא רגלו, ועד מראשו

"שהחיינו" של בחיים גם הם כך חי, הוא אין אחר ובאיבר

את מקיפה צריךlkשהחיות הוא כך ועל האדם, עניני

לקדושֿברוךֿהוא: להודות

האדם של חייו שרוב לומר ייתכן לא התורה אילולא

כאשר אפילו לקדושֿברוךֿהוא. עליהם שמודים חיים היו

ההיפך של מהתקופות יותר הן בחייו הטובות התקופות

החיות הרגשת ללא זמנו רוב עליו עבר שעדיין הרי מכך,

והחיים,

עסוק יומו ורוב – תדבר" הרוב "על התורה שהרי

החיות בה לא אשר ושינה ושתיה אכילה בעניני האדם

אשר ומתן, משא כגון האדם. ותכלית התלהבות האמיתית,

לצרכים זאת עושה הוא אלא והנאה, חיות בכך לאדם אין

וכו', ביתו בני ולפרנסת לפרנסה אחרים,

רוצה הוא אשר חיים, תורת לתורה, הקשור יהודי אבל

במשך פעולותיו כל חדורות אז התורה, לפי יהיו חייו שכל

גם בתורה. – בחיות ובמעשה) בדיבור (במחשבה, היום

התורה, מצוות את מקיים הוא וכדומה ומתן משא בשעת

" אשר עד באמונה, הכל jiyrnומבצע lkeלשם יהיו

דעהו"39שמים" דרכיך "בכל – מכך ויתר אפוא,40, יוצא, .

יהיה מחייו רגע שכל רוצה הוא – הזה" "לזמן – שבמצבו

אלקיכם בה' הדבקים "אתם של בחיות ולכןmiig"41חדור ,

– ולשבחו לקדושֿברוךֿהוא להודות וצריך יכול, הוא

הזה". "לזמן – "שהחיינו"

.Ë
ÛÂ‚· ‰Ó˘� Y "Â�ÓÈÈ˜"

"וקיימנו" של הענין מוסיף מה קשה: זה לפי

הוא הקיום עצם על השבח לכאורה, שהרי, ל"שהחיינו"?

כדלעיל. ביותר, נחות ענין

תהיה כשלעצמה שהחיות הכרח אין הוא: לכך ההסבר

נשמה של אצלsebaדוקא קיים החיות ענין אדרבה, .

בגוף הנשמות אצל מאשר גילוי ביתר ובמיוחד42מלאכים ,

השרויות למטה, ירידתן לפני למעלה הנשמות אצל

יש ולכן לקדושֿברוךֿהוא, תמידית ובדבקות בהתבטלות

ביותר. נעלה חיות להן

כך על מיוחד, שבח מציינים הנשמהלפיכך שחיות

בענין גם כלומר, וקיימנו". "שהחיינו הגוף, תוך אל יורדת

– הגוף של בבחינתenvrlykyה"קיימנו" רק ,meiwהוא

ו"נמשכת" ישנה – בו מורגשת איננה הרוחנית והחיות

מצד גם מודים ואז ומצוות. תורה של האמיתית החיות

וקיימנו. – הגוף

.È
ÁÓ˘Ó ÏÓÚ‰ Y "Â�ÚÈ‚‰Â"

כ"ק "והגיענו"? הביטוי מוסיף מה – לעיל האמור לפי
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ואמשט'). קושט' בדפוסים

תש"ה.34) תורה שמחת דליל

(35.10 בהערה שנסמן

בתחלתו.36) תרל"ו רבים מים פי"ב. ח"ג מו"נ ראה

ואילך.37) ג כח, ראה לקו"ת וראה ב. יג, עירובין

א38) סי' ברכות מערכת דינים אסיפת שד"ח .12 שבהערה חת"ס ראה

ד]. [תז, ד סט, ח"ב להצ"צ פס"ד וראה ה. סעיף יח אות

מי"ב.39) פ"ב אבות

לשם40) מעשיך "כל על בזה ההוספה סרל"א. או"ח טושו"ע ו. ג, משלי

וש"נ. ואילך. 104 ע' ח"י לקו"ש ראה – שמים"

ד.41) ד, ואתחנן

לאו"ת42) הוספות ראה – לחיים" ה' "יראת בענין הה"מ מאמר כידוע

וש"נ. סנ"ו. (קה"ת)
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כ– חיות, בה שיש מציאות מו"חהיא כ"ק שהסביר פי

משיחותיו באחת להודות34אדמו"ר היה צריך כך ואם ,

החיות על אחרֿכך ורק ("קיימנו"), הקיום עצם על תחילה

("שהחיינו")?

ה"רוקח" "שהחיינו35בספר הביטויים ששלושת נאמר,

ה' אהללה ה' את נפשי הללי "כנגד הם והגיענו" וקיימנו

הסבר: דרוש כך על גם אך בעודי", לאלקי אזמרה בחיי

mdnבשלושה רמוזים הם וכיצד הללו, הענינים שלושת

אלו? ביטויים

.Á
"˙ÂÈÁ"· Ú‚¯ ÏÎ ¯Â„Á ‰¯Â˙‰ ˙ÂÎÊ· ˜¯

והודיה, שבח על מדובר כאשר הוא: לכך ההסבר

והחייהו קיימו אשר על לקדושֿברוךֿהוא היהודי שמודה

עד חייו האם השאלה: להתעורר עשויה הזה", "לזמן עד

ייתכן ב"שהחיינו"? עליו להודות הראוי באופן היו עתה

היו להיפך, אלא ובנחת, בעונג עליו עברו לא ימיו שרוב

של דעתם שידועה כפי ועגמתֿנפש, צער של תקופות לו

את36החוקרים יחשבו שאילו האנושי, המין כלל לגבי

שתקופות שימצאו ביותר אפשרי בחיים, השונות התקופות

עד מכך, ההיפך של תקופות מאשר פחות הן והטוב העונג

חז"ל כלשון הוא, הסיכום נברא".37אשר שלא לו ש"נוח ,

אדם שאצל במקרה אךdfואף בודאי, כך הדבר אין

וישנה ספק, בגדר עדיין שזה האפשרותdl`yייתכן על

.38לברך

כשם בדיוק "שהחיינו": ואומרים מקדימים לפיכך

ממוות) ההיפך – (כפשוטה האדם האדםdeeyשחיות אצל

אחד, באיבר חי שהוא לומר ייתכן ולא רגלו, ועד מראשו

"שהחיינו" של בחיים גם הם כך חי, הוא אין אחר ובאיבר

את מקיפה צריךlkשהחיות הוא כך ועל האדם, עניני

לקדושֿברוךֿהוא: להודות

האדם של חייו שרוב לומר ייתכן לא התורה אילולא

כאשר אפילו לקדושֿברוךֿהוא. עליהם שמודים חיים היו

ההיפך של מהתקופות יותר הן בחייו הטובות התקופות

החיות הרגשת ללא זמנו רוב עליו עבר שעדיין הרי מכך,

והחיים,

עסוק יומו ורוב – תדבר" הרוב "על התורה שהרי

החיות בה לא אשר ושינה ושתיה אכילה בעניני האדם

אשר ומתן, משא כגון האדם. ותכלית התלהבות האמיתית,

לצרכים זאת עושה הוא אלא והנאה, חיות בכך לאדם אין

וכו', ביתו בני ולפרנסת לפרנסה אחרים,

רוצה הוא אשר חיים, תורת לתורה, הקשור יהודי אבל

במשך פעולותיו כל חדורות אז התורה, לפי יהיו חייו שכל

גם בתורה. – בחיות ובמעשה) בדיבור (במחשבה, היום

התורה, מצוות את מקיים הוא וכדומה ומתן משא בשעת

" אשר עד באמונה, הכל jiyrnומבצע lkeלשם יהיו

דעהו"39שמים" דרכיך "בכל – מכך ויתר אפוא,40, יוצא, .

יהיה מחייו רגע שכל רוצה הוא – הזה" "לזמן – שבמצבו

אלקיכם בה' הדבקים "אתם של בחיות ולכןmiig"41חדור ,

– ולשבחו לקדושֿברוךֿהוא להודות וצריך יכול, הוא

הזה". "לזמן – "שהחיינו"

.Ë
ÛÂ‚· ‰Ó˘� Y "Â�ÓÈÈ˜"

"וקיימנו" של הענין מוסיף מה קשה: זה לפי

הוא הקיום עצם על השבח לכאורה, שהרי, ל"שהחיינו"?

כדלעיל. ביותר, נחות ענין

תהיה כשלעצמה שהחיות הכרח אין הוא: לכך ההסבר

נשמה של אצלsebaדוקא קיים החיות ענין אדרבה, .

בגוף הנשמות אצל מאשר גילוי ביתר ובמיוחד42מלאכים ,

השרויות למטה, ירידתן לפני למעלה הנשמות אצל

יש ולכן לקדושֿברוךֿהוא, תמידית ובדבקות בהתבטלות

ביותר. נעלה חיות להן

כך על מיוחד, שבח מציינים הנשמהלפיכך שחיות

בענין גם כלומר, וקיימנו". "שהחיינו הגוף, תוך אל יורדת

– הגוף של בבחינתenvrlykyה"קיימנו" רק ,meiwהוא

ו"נמשכת" ישנה – בו מורגשת איננה הרוחנית והחיות

מצד גם מודים ואז ומצוות. תורה של האמיתית החיות

וקיימנו. – הגוף

.È
ÁÓ˘Ó ÏÓÚ‰ Y "Â�ÚÈ‚‰Â"

כ"ק "והגיענו"? הביטוי מוסיף מה – לעיל האמור לפי
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ואמשט'). קושט' בדפוסים

תש"ה.34) תורה שמחת דליל

(35.10 בהערה שנסמן

בתחלתו.36) תרל"ו רבים מים פי"ב. ח"ג מו"נ ראה

ואילך.37) ג כח, ראה לקו"ת וראה ב. יג, עירובין

א38) סי' ברכות מערכת דינים אסיפת שד"ח .12 שבהערה חת"ס ראה

ד]. [תז, ד סט, ח"ב להצ"צ פס"ד וראה ה. סעיף יח אות

מי"ב.39) פ"ב אבות

לשם40) מעשיך "כל על בזה ההוספה סרל"א. או"ח טושו"ע ו. ג, משלי

וש"נ. ואילך. 104 ע' ח"י לקו"ש ראה – שמים"

ד.41) ד, ואתחנן

לאו"ת42) הוספות ראה – לחיים" ה' "יראת בענין הה"מ מאמר כידוע

וש"נ. סנ"ו. (קה"ת)
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פעם, פירשו – "הגיענו בשיחתו: אומר אדמו"ר מו"ח

יגיעה)". (מלשון עייפנו

חסרון. זהו לכאורה, ב"עייפנו"? היתרון מהו מובן ואין

בצער, כרוך ביותר, נעלה ואפילו דבר, כאשר מכך: יותר

מן שאחד שמוצאים כפי שהחיינו. עליו לברך אפשר אי

–43הטעמים מילה ברית על שהחיינו ברכת אמירת לאי

עליהם ש"קבלו ביותר, גדולה מצוה שזוהי למרות

dgnya"44"לינוקא "צערא בכך שיש כיון הוא, –45.

עמל שום ללא מתנה מקבלים כאשר הוא: לכך ההסבר

דכיסופא" "נהמא זה הרי בושה),46ויגיעה של לחם =)

מתעורר אדרבה, אמיתית. שמחה המקבל אצל נגרמת ואין

עמל עלֿידי דבר מקבלים כאשר אבל בושה. רגש אצלו

אמיתית, שמחה ומתעוררת ביותר, יקר הוא הרי ויגיעה,

חז"ל למאמר קבים47בדומה מט' שלו בקב רוצה "אדם

חבירו" .48של

"שהחיינו של המושלמת השמחה בעניננו: לכך בדומה

לקדושֿברוךֿהוא וההודיה השבח ומתן וקיימנו"

ואילו ובעמל. ביגיעה כרוך הענין כאשר דוקא מתאפשרים

באה הגוף, כולל עניניו, בכל התורה פי על חיותו כאשר

השב גם וכך מושלמת, איננה השמחה הרי עבודה, חללא

לקדושֿברוךֿהוא. וההודיה

מתן את המאפשר גורם רק איננה היגיעה "והגיענו",

" על וההודיה epniiweהשבח epiigdyהיגיעה עצם אלא ,"

ומודה משבח הוא ולכן ותענוג, שמחה באדם מעוררת

"והגיענו". על במיוחד

.‡È
"Á˜Â¯"‰ È¯·„ ¯·Ò‰

הלשונות ששלוש ה"רוקח" דברי את לפרש יש זה לפי

אהללה ה', את נפשי הללי "כנגד: הן שהחיינו ברכת של

ה' "אהללה בעודי": לאלקי אזמרה בחיי, כנגדiigaה' "

לאלקי "אזמרה כדלעיל. הנשמה, חיי – "icera"שהחיינו"

רק שהוא הגוף כנגד מכוון "בעודי" כי "וקיימנו", כנגד

טפל דבר – רומז49"עודי" ה'" את נפשי "הללי .

את משקיעים ביגיעה כי יגיעה, – .ytpd50ל"והגיענו"

.·È
ÈÙÏ È„Â‰È ÏÎ Ïˆ‡ ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘· Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·

Â˙‚¯„
אמירת ענין את להבין אפשר לעיל האמור כל לפי

תורה: בשמחת התורה על שהחיינו ברכת

במשך התורה את ולומדים קוראים שישראל לאחר

אור נוסף תורה, בשמחת אותה ומסיימים כולה, השנה

בתורה סוף" "אין של ישראל51חדש מתחילים וכאשר ,

חדשה תורה כביכול, זוהי, שוב, התורה את וללמוד לקרוא

ברכת ומברכים ישראל כל שמחים ולפיכך יותר, ונעלית

כל52שהחיינו אצל אחרֿכך קיימים אלו ענינים ושלושה ,

ודרכו: ערכו לפי אחד

לימוד בעיקר נוסף אוהל ויושבי תורה בעלי אצל

עיקר וזוהי – שהחיינו – חדש באופן והבנתה התורה

mzribiובמילא התורה, ובהשגת בהבנת – והגיענו –

– וקיימנו – ובעולם בגוף עבודתם גם אצלם מתחדשת

מזמנם. מעט רק מקדישים הם שלכך

ובעלי טבין עובדין מארי קשוריםאצל שאינם עסק,

ב"שהחיינו חידוש גםֿכן נגרם התורה, בהבנת חדש לאופן

שלהם: מדרגתם לפי והגיענו" שלהםzeigdוקיימנו

התורה פי על היום במשך התנהגותם ובכל התורה בלימוד

– ב"וקיימנו" גם להתעלות גורם וזה ומתחדשת. מתעלה

כח גם נוסף – "והגיענו" התורה. פי על הגוף בחיות

הן עניניהם, בכל תורה של חיות בעלי להיות לעמלם

ומתן, במשא התורה הוראות כל את לקיים ביגיעה

מעניני להתנתק ביגיעתם והן הגוף, צרכי ובכל באכילה,

גם (קבועים קבועים בשיעורים ויותר יותר ולעמול העולם

התורה. בלימוד בנפש)

.‚È
‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ ˙˘¯Ù ÔÈ·Ï ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ÔÈ· ¯˘˜‰
וברכת תורה שמחת שבין הקשר גם יובן זה לפי

הברכה". "וזאת פרשת לבין שבה "שהחיינו"

היא כיצד והשגה, הבנה היא התורה אם לכאורה,

לשכל? כלל קשורים שאינם האדם עניני על משפיעה
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סרס"ה43) יו"ד בב"י הובא ובשוה"ג. 12 שבהערה והגמי"י אבודרהם

הרמב"ם. כתב ד"ה

ובפרש"י).44) א. קל, (שבת משתה" "שעושין גשמית ובשמחה

הרשב"א,45) שו"ת חמץ), בדיקת (לגבי אבודרהם וראה א. ח, כתובות

.12 להערה בשוה"ג נסמנו – ספה"ע) (לענין ור"ן המאור

ממ"מ46) ולהעיר רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג). פ"א (ערלה ירושלמי ראה

א). (י, לטבת יד ליוה"ש אור ד"ה מהדו"ק בראשית להב"י

א.47) לח, ב"מ

דוקא48) שמח"ת נקבע זה שמטעם ואילך, 158 ע' חי"ד לקו"ש ראה

.23 הערה שם בהנסמן וראה השבועות. בחג ולא בשמע"צ

ה'ת"ש.49) אהללה ד"ה ואילך). סע"ב (פ, פ"ו והאמונה היחוד שער ראה

ב).50) קמו, (תהלים עה"פ הצ"צ רשימות וראה

ד"ה51) .5 שבהערה זהר וראה בסופו. תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה

ואילך). פט ע' ח"א מלוקט (סה"מ תש"ל שמח"ת ענין להבין

תש"ה52) סה"מ (ראה בחגה"ש היא התורה התחדשות ענין דכללות ואף

בתורה השמחה ענין וע"ד לשמח"ת, דוקא שייך הנ"ל ענין מ"מ ,(184 ע'

שם. חי"ד לקו"ש ראה – בחגה"ש ולא בשמח"ת דוקא שהיא

dxez zgnyÎdkxa zyxt - zegiyÎihewl

בפרשתנו דת53לומדים אש "מימינו היא שהתורה

עושה בו המשתמש כל – אש "מה בספרי: ונאמר למו".

רושם בין54בגופו הם ניכרים בו שעמלים אדם בני אף ,

ובדיבורם בהילוכם נכרים חכמים תלמידי כך הבריות,

הרמב"ם שמפרש (וכפי בשוק" הפרטים55ובעטיפתם את

שבכך).

אצל שני: מצד השאלה מתעוררת לכאורה, אך,

אצלם היא שוב התורה לימוד שהתחלת חכמים, תלמידי

ותוספת התחדשות שנגרמת מובן, לגמרי, חדש באופן

שאינם יהודים אצל אבל ובדיבורם...", "בהילוכם הניכרת

תורה בשמחת לתורתם שיש החידוש מהו חכמים, תלמידי

עד כדלעיל, עניניהם, כל על משפיע שהוא עדֿכדיֿכך

שהחיינו? ברכת ומברכים כך כל שמחים הם אשר

משה לנו צוה "תורה בפרשתנו: מוסבר כך על

היא התורה – יהודיdyexiמורשה..." וההלכה56לכל ,57

של ולמצב למעמד לגיל, חשיבות שאין היא ירושה לגבי

מועברת התורה – בירושה.lklהיורש יהודי

– בתורה אור ונוסף התחדשות יש כאשר ולפיכך,

ותוספת התחדשות יהודי כל אצל חלה תורה, בשמחת

התורה. עלֿפי ובחיותו בהתנהגותו

דוקא מתבטאת תורה בשמחת השמחה עיקר ולכן

דוקא אלא בתורה, ולימוד קריאה עלֿידי לא – בהקפות

התורה עם ריקוד של מעשיות ופעולות תנועות עלֿידי

על כלֿכך איננה תורה בשמחת השמחה עיקר כי – עצמה

– "שהחיינו" היא שהתורה כך על בעיקר אלא הבנתה,

אותנו לעשיהlkaמחיה עד בפועל.58עניננו,

(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)
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ב.53) לג,

בו54) עושה בה המשתמש כל התורה כך רושם עושה האש מה ובפס"ז:

רושם.

ה"א.55) פ"ה דיעות הלכות

א.56) נט, סנהדרין ראה – להלכה ונוגע

ואילך.57) (במשנה) סע"ב מג, נדה

תרס"ז58) עצרת השמיני ביום ד"ה א'תשצ. ע' שמע"צ מאוה"ת להעיר

בסופם. ותש"ו תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה בסופו.

•
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בפרשתנו דת53לומדים אש "מימינו היא שהתורה

עושה בו המשתמש כל – אש "מה בספרי: ונאמר למו".

רושם בין54בגופו הם ניכרים בו שעמלים אדם בני אף ,

ובדיבורם בהילוכם נכרים חכמים תלמידי כך הבריות,

הרמב"ם שמפרש (וכפי בשוק" הפרטים55ובעטיפתם את

שבכך).

אצל שני: מצד השאלה מתעוררת לכאורה, אך,

אצלם היא שוב התורה לימוד שהתחלת חכמים, תלמידי

ותוספת התחדשות שנגרמת מובן, לגמרי, חדש באופן

שאינם יהודים אצל אבל ובדיבורם...", "בהילוכם הניכרת

תורה בשמחת לתורתם שיש החידוש מהו חכמים, תלמידי

עד כדלעיל, עניניהם, כל על משפיע שהוא עדֿכדיֿכך

שהחיינו? ברכת ומברכים כך כל שמחים הם אשר

משה לנו צוה "תורה בפרשתנו: מוסבר כך על

היא התורה – יהודיdyexiמורשה..." וההלכה56לכל ,57

של ולמצב למעמד לגיל, חשיבות שאין היא ירושה לגבי

מועברת התורה – בירושה.lklהיורש יהודי

– בתורה אור ונוסף התחדשות יש כאשר ולפיכך,

ותוספת התחדשות יהודי כל אצל חלה תורה, בשמחת

התורה. עלֿפי ובחיותו בהתנהגותו

דוקא מתבטאת תורה בשמחת השמחה עיקר ולכן

דוקא אלא בתורה, ולימוד קריאה עלֿידי לא – בהקפות

התורה עם ריקוד של מעשיות ופעולות תנועות עלֿידי

על כלֿכך איננה תורה בשמחת השמחה עיקר כי – עצמה

– "שהחיינו" היא שהתורה כך על בעיקר אלא הבנתה,

אותנו לעשיהlkaמחיה עד בפועל.58עניננו,

(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)
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ב.53) לג,

בו54) עושה בה המשתמש כל התורה כך רושם עושה האש מה ובפס"ז:

רושם.

ה"א.55) פ"ה דיעות הלכות

א.56) נט, סנהדרין ראה – להלכה ונוגע

ואילך.57) (במשנה) סע"ב מג, נדה

תרס"ז58) עצרת השמיני ביום ד"ה א'תשצ. ע' שמע"צ מאוה"ת להעיר

בסופם. ותש"ו תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה בסופו.

•

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

 הנהלת אגודת גמילות חסדים...

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הדו"ח בעד השנה ה'תשי"ח.

ולפלא קצת שמתאים להדו"ח, במשך כל השנה חילקו רק נ"ה הלואות.

ויהי רצון שבעתיד הקרוב יקוים היעוד, אפס כי לא יהי' בך אביון,

היכולת  בידם  תהי'  וגו',  אביון  בך  ויהי'  הנ"ל,  ח"ו  יתאחר  הכתובים,  כהמשך  שאם  רצון  ויהי 

)אף שצדקה בכלל שקולה  גדולה גמ"ח מן הצדקה  וכידוע מאמר רז"ל  להרבות בפעולות הטוב בגמ"ח, 

כנגד כל המצות(

כיון שנתוסף ציווי  יותר,  עוד  ובמילא יקר הדבר  זו היא שנת השבע שנת השמיטה,  והרי השנה 

מיוחד בכתובים האמורים, השמר לך וגו' נתן תתן וגו'.

בברכת הצלחה בעבודה האמורה וכדרישת תורתנו בשמחה ובטוב לבב.

נ.ב. כמנהגי - בל"נ - מוסג"פ המחאתי בתור השתתפותי סמלית לשנה הבע"ל.



כד

ישראל

והיינו  ישראל,  לוי  כהן  בישראל,  חלוקות  יש שלש 
השלשה קוים חסד גבורה תפארת, שהם בחינת לב, כי 
של  הלב  שהם  ישראל,  והוא  בלב,  הוא  המדות  משכן 

כל העולם1.
ובשם ישראל נרמזו כל השלש בחינות.

שיר — גבורה, כי הלוים, גבורה, היו משוררים בפה 
ובכלי. ורננא הוא ברמשא2, כי לילה וחשך הוא בחינת 

גבורות.
אל — חסד, כמו שכתוב3 חסד אל כל היום.

ומחבר  הכולל  תפארת,  היינו   — אחת  בתיבה  והם 
את שניהם.

)הערות לזהר ב עמ' שעה(

ולא  הן כאשכרוע, לא שחורים  . הרי   .  . ישראל  בני 
לבנים אלא בינונים4.

בני ישראל הם מקו האמצעי, דעת.
שיר — גבורה.

אל — חסד.
והוא דעת, הכולל חסד וגבורה.

הו"א  הוי"ה  דע"ת  גימטריא   — ישרא"ל  בנ"י 
האלקי"ם, כמו שכתוב5 אתה הראת לדעת כי הוי' הוא 

האלקים, וכתיב6 וידעת . . כי הוי' הוא האלקים.
אשכרוע — רומז על חסד וגבורה שבדעת.

אש — גבורה, צור המוציא אש.
והוא צו"ר  גימטריא אל"ף אל"ף למ"ד,   — כרו"ע 
דחסד, המוציא מים, כמו שכתוב7 הכה צור ויזובו מים.
בנ"י  מספר  הוא   — אותיותיו  ו'  עם  אשכרו"ע 

1( זח"ג רכא, ב.
2( זח"א רכט, ב. וראה לקוטי תורה להאריז"ל תהלים פט.

3( תהלים נב, ג.
4( נגעים פ"ב מ"א.

5( ואתחנן ד, לה.
6( שם, לט.

7( תהלים עח, כ. ועיין מאורי אור מערכת צור. 

ישרא"ל.
ולא  השמאל,  קו  שחורים,  אינם  ישראל  שבני  זהו 

לבנים, קו הימין, אלא בינונים, קו האמצעי, דעת.
)תורת לוי יצחק עמ' שנה(

מלכות

המלכות נקראת א"ו8.
וכתב במאורי אור9, שא"ו מספרו ז', והיינו מלכות, 

הספירה השביעית.
א"ו  באותיות  הוא  הז'  מספר  למה  להבין,  וצריך 
או  מלכות,  על  רומזת  היא  שגם  ז',  באות  ולא  דוקא, 

באותיות אחרות שיעלה מספרן ז'.
כך  ואחר  דבר,  איזה  הנה כשאומרים  כי  לומר,  ויש 

רוצים לומר דבר אחר, לא כהקודם, אומרים תיבת או.
וזה יתכן לומר על מלכות דוקא, כי מלכות היא סוף 
האצילות, והיא נעשית מקור לבי"ע, שהם מהות אחר 
מאצילות, כי באצילות הוא תכלית היחוד, איהו וחיוהי 

חד10, מה שאין כן בי"ע הם עולמות הפירוד11.
)ליקוטים ואגרות עמ' תו(

מצות דרבנן

השבע מצות דרבנן הן במלכות )ותרי"ג מצות התורה 
הן בז"א(.

זהו שהן מדבריהם, עולם הדיבור, מלכות12.
והן שבע, כי מלכות היא בחינת בת שבע, אלישבע13.
)תורת לוי יצחק עמ' שיב(

8( זח"ג כג, ב.
9( מערכת או.

10( הקדמת תיקוני זהר ג, ב.
11 וראה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 163.
12( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

13( עיין זח"ג לח, ב ובמקדש מלך ורמ"ז שם.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית

השמים  את  אלקים  ברא  בראשית   – א  א, 
ואת הארץ

וכל  תיבות  שבעה  הזה  בפסוק  אמרו  רשומות  דורשי  א. 
תיבה יש בה אות אלף, זולת מלת השמים רמז למה שאמרו 
וזהו  חריב,  וחד  עלמא  הוי  אלפי  שיתא  צז.(  )סנהדרין  חז"ל 
ורוחני,  שמיימי  יהא  העולם  כל  האלף  שבאותו  השמים 
היתה  והארץ  בפסוק  נרמז  והוא  תוהו  אלפים  שני  והוסיפו 
תוהו שאין בכל הפסוק רק ב' אלפין א' דוהארץ ודואלקים, 
שני אלפים תורה והמה נרמזים בפסוק )שמות יג, ט( למען 
תהי' תורת ה' בפיך שאין בכל הפסוק רק ב' אלפין א' דלאות 
ודלהוציאך. שני אלפים ימות המשיח לרמז בפסוק )בראשית 
מט, יא( אוסרי לגפן עירה שאין בכל הפסוק רק ב' אלפין א' 

דאוסרי וא' דאתונו, והנבואה מדברת בענין המשיח.
מנחה בלולה

א, ב – והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני 
תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים

בבעל  ואיתא  המים.  פני  על  מרחפת  אלקים  ורוח  ב. 
משיח.  של  רוחו  מהו"ע  וצ"ל  משיח.  של  רוחו  זה  הטורים 
והארץ  פסוק  על  רבה  במדרש  איתא  דהנה  הוא,  הענין  אך 
זו  תהו  הגלות,  וסוד  מלכיות  בד'  זה  דמבאר  וכו'  תהו  היתה 
מלכות בבל, בהו זו מלכות מדי, וחשך זו מלכות יון שהחשיכה 
עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם כתבו על 
זו מלכות  קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל, ותהום 
אין  הזה  התהום  מה  התהום,  כמו  חקר  לה  שאין  הרשעה 
של  רוחו  זה  מרחפת  אלקים  ורוח  כן.  הרשעים  אף  חלק  לו 
זכות  באיזה  הוי',  רוח  עליו  ונחה  מד"א  היאך  המשיח  מלך 
התשובה  בזכות  המים,  פני  על  מרחפת  ובאה  ממשמשת 
וזהו ורוח אלקים  שנמשלה כמים שנאמר שפכי כמים לבך. 

זה רוחו של משיח שהוא בא אחר גמר הבירורים דד' גליות.
ורוח  ונחה עליו רוח ה' נאמר בשם הוי'  אמנם צ"ל והלא 
לי'  והוה  אלקים.  בשם  נאמר  משיח  של  רוחו  דזהו  אלקים 
למימר גם כאן ורוח ה' מרחפת על פני המים, או דגם שם הי' 
לי' לומר ונחה עליו רוח אלקים. ולמה כאן אמר רוח אלקים 

ושם נאמר ונחה עליו רוח הוי'...
דתכלית הכוונה בבריאת והתהוות העולמות הוא להיות לו 
יתברך דירה בתחתונים, ועל ידי עבודת האדם דוקא בעבודת 
וכו' תהום שהן הד' גליות  וזהו והארץ היתה תהו  הבירורים. 
זהו רוחו של  ורוח אלקים  דאז הוא עיקר עבודת הבירורים. 
ידי עבודת הבירורים  משיח, דהגילוי דלעתיד לבוא הוא על 

בזמן הגלות דוקא.
דלעתיד  הוי'  דשם  הגילוי  שהוא  ה'  רוח  עליו  ונחה  וזהו 
לבוא, הנה ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר כי פי ה' דבר שיהי' 
הגילוי דשם הוי', ומכל מקום אמר ורוח אלקים כו', דאלקים 
הוא בגימטריא הטבע, ובשרשו הוא ענין הצמצום, דהעבודה 
דבאמת  מהטבע.  שלמעלה  בחי'  ימשיכו  שבהטבע  היא 
וזהו  הרי הטבע עצמו הוא אלקות רק שהוא מכוסה ונעלם, 
לבוא  לעתיד  יתגלה  העבודה  ידי  על  הנה  אלקים  שמרוח 
הצמצום  להפוך  דהעבודה  וכידוע  ה',  רוח  עליו  ונחה  להיות 

לאור וגילוי. ועבודה זו הוא על ידי עבודת הבירורים שזהו ענין 
מרחפת הבירור דרפ"ח ניצוצין אז הנה ורוח אלקים זהו רוחו 
של משיח שיהי' הגילוי דלעתיד לבוא, והוא על ידי התשובה 
דוקא. דבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם 

יכולים לעמוד דההמשכה הוא על ידי התשובה כו'.
ספר המאמרים תרפ"ו ד"ה ורוח אלקים וגו'

ג, ו – ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי 
ונחמד העץ להשכיל ותקח  תאוה הוא לעינים 

מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל

ד. הנה תראה כל החושים נזכרין אצל חטא אדם הראשון 
כי כולן השתמשו שם בחטאו ותרא האשה וכו' חוש הראי', 
ותקח מפריו חוש המישוש, ותאכל חוש הטעם, וישמעו חוש 
השמע, אבל חוש הריח לא נזכר שם. והנה נראה מזה אשר 
נשתמשו  לא  כי  החושים  כאינך  כך  כל  נפגם  לא  הריח  חוש 
בו אז, על כן תמצא עד היום חוש הריח רוחניי הנשמה נהנית 

ממנו ולא הגוף.
ב(  מג,  )ברכות  בגמרא  לן  דמיבעיא  מאי  לנו  יונח  ובזה 
מנין שמברכין על הריח דכתיב כל הנשמה תהלל איזהו דבר 
שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף זה הריח ע"כ. והנה הוא לפלא 
בעיני דהרי סתמא אמרו חז"ל אסור ליהנות מן העולם הזה 
בלא ברכה ואסקו שם זאת בסברא ואסמכו אקראי לי"י הארץ 
ברכה(  )לאחר  אדם  לבני  נתן  והארץ  ברכה(  )קודם  ומלואה 
ואם כן למה נצטרך לימוד על ברכת הנאת הרי"ח, ואדרבה 
דבר שאין מברכין עליו צריכין אנן להתבונן מה נשתנה כגון 
הא דהקשו האחרונים למה אין מברכין על שמיעת קול זמר 

וכיוצא וגם כן הקשו למה אין מברכין על הנאת המשגל.
הטוב  לברר  הוא  הברכ"ה  ענין  דידוע  לדעתי  הוא  אבל 
טוב  הדעת  בעת  הראשון  אדם  בחטא  שנתערבו  הרע  מן 
ורע. והנה כל החושים נזכרו שם והנה יש בכולן סוד הבירור 
ואסביר לך הענין באכילה )וממנו תקיש אל השאר( המאכל 
המוגשם אשר האדם אוכל הנה הטוב והמובחר והיפה נברר 

ונעשה דם באדם להוסיף לו חיותו והרע נדחה לחוץ.
והנה חוש הריח לא נפגם כל כך כנ"ל אם כן לפי הדומה 
והנראה אין מן הצורך בו לבירור וכן תמצא שאין בו הפרדה 
ובירור בגוף בעסק הנאתו. וע"כ הוא דבר שהנשמה נהנית בו 
המקיימת לעד ולא הגוף נפסד. וכיון שכפי הדומה אין צריך 
לימוד  צריכין  ע"כ  לברר  צריך  שאין  סד"א  לבירור  זו  הנאה 
בפני עצמו שנצטרך לברך. והטעם נראה כי בהדי הוצא וכו' 
ועוד כיון שהבושם ההוא הוא דבר מגושם בעולם הזה עולם 

העשי' צריכין לבירור ועל כן צריכין לברר ודי בזה.
ועכ"פ יצא לנו אשר חוש הריח לא נפגם כל כך בחטא אדם 
הראשון ע"כ משיח צדקינו שיתגלה במהרה בימינו נאמר בו 
החוטם  פעולת  הוא  י"י  ביראת  והריח"ו  הרי"ח  חוש  פעולת 
שהוא פעולת הנשמה הקיימת לעד, ותתבונן בזה גם כן טעם 
מוצאי  סעודת  כענין  הנ"ל  לפי  הוא  שבת  במוצאי  לבשמים 
שמזאת  הראשונים  שאמרו  מלכ"ה  הלויי"ת  נקרא  שבת 
הסעודה נהנית העצם לוז שיש לו כח הקיום שלא נהנה מעץ 

הדעת בערב שבת.
בני יששכר, מאמרי חודש אדר מאמר א'
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:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàẗ½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«

i"yx£‡a È�ÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם)ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְִִֶַַַָָָ
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכלֹומרּכ הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּברכה עליהם ׁשּתחּול אּלּו הם a‡.ּכדאי È�ÈqÓ∑לקראתם הּיֹוצאיצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְְֲֵֵֵֶֶַָָָƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני יט)להקּביל ּכנגּדם(שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי)ׁשּפתח ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ֶַָ

רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו עׂשו Ô¯‡t.להם∑‰ÚÈÙB.לבני ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכדרועּמֹו ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻֻ

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם c˙.ּבׂשר L‡∑על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֻ≈»ְְְְְֵֵֶַָָָָָָָ
לבנה, אׁש האׁשּגּבי מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם .נתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(â)àOé Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§¨−§¨¤®§¥Æª´§©§¤½¦−̈
éúøacî:E ¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ליעקב: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר להּולד עתיד היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי לה)ואחד ּוקהל(בראשית "ּגֹוי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמּך" יהיה E„Èa.ּגֹוים ÂÈL„˜ŒÏk∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות אדני(ש"א נפׁש "והיתה ְִִִֶֶָ»¿…»¿»∆ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
"אלהי ה' את החּיים ּבצרֹור EÏ‚¯Ï.צרּורה ekz Ì‰Â∑ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים והם ְְֱִִֶֶַַָֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,לרגל.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆
ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו ז)ּכמֹו:הּמ"ם אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשה מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', (ציינע'מתּדּבר ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאונטעררעדנוגען).

ּבידם יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב ÂÈL„˜ŒÏk."אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ»¿…»
E„Èa∑ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם EÏ‚¯Ï.ּכל ekz Ì‰Â∑מתמּצעים והם ¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ

צּל לתחת EÈ˙¯acÓ.ּומתּכּנסים ‡OÈ∑ּדבריהם ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי ּגזרֹותי .מקּבלים ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨¨−§¦©¬©«£«Ÿ
i"yx£‰¯Bz∑אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה אׁשר »ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

נעזבּנה .ולא ְְֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(230 'nr hk zegiy ihewl)

נעזבנּה ולא ד)אחזנּוה לג, (רש"י ְְְֲֶַַַָָֹ
אינֹו אחזנּוה ּדהּנה לֹומר, ויׁש וכּדֹומה. ׁשמירה לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון יֹותר ּומתאים ּתֹורה, לגּבי אחיזה לׁשֹון מתאים איְך ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלכאֹורה,

אחּוזתֹו אל איׁש ּתׁשּובּו הּיֹובל, ּבׁשנת לּבעלים חֹוזר אחּוזה ׂשדה הּמֹוכר ּדהּנה אחּוזה. מּלׁשֹון אּלא ּותפיסה, אחיזה (בהרמּלׁשֹון ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ואילך) י ּבידיכה, ּכׁשּנמסרים אפילּו מּצב, ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ּבני ּכאן: ואף ּתמיד. אליו קׁשּורה היא אחּוזתֹו, ׁשּזֹו מּכיון ;ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ואחּוזה. ירּוׁשה - מֹורׁשה היא ּכי עּמים), חֹובב (אף ְֲִִִֵַַַָָָָָֻהאּמֹות

(ä)éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

È˙א ÈÈ„ ‡i·� ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ È�ÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡�Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ d�ÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

·È˙ג È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
‡¯e·‚a Ï‡¯NÈÔep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ

:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË� C��Ú ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד d¯ÒÓ ‰LÓ ‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙L�ÎÏ¿ƒ¿««¬…

¯ÈLÈה ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i ipy meil inei xeriy

i"yx£È‰ÈÂ∑הּוא ּברּו CÏÓ.הּקדֹוׁש Ôe¯LÈa∑עליהם מלכּותֹו על חׁשּבֹון∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ראׁשי התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֶַָָ
ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.אסיפתם אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא יחד,"ּכי ּבהתאּספם "ּבהתאּסף", אחר: ּדבר ׁשאברכם. ֲִָָ»≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּביניהם וׁשלֹום אחת ּביניהםּבאגּדה מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(å):øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«
i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑הּזה יּזכר∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ׁשּלא הּבא, לעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ִֵֶַָָָָֹ

ּבלהה מעׂשה tÒÓ¯.לֹו ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכענין זֹו, היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין "וּיׁשּכב(בראשית ְֲִֵַָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמנין מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, .את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(æ)Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−
:äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא הֹודּו(מכות ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול טו)על ול(איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר"אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ועֹוד(ב"ק ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּפרׁשּו
מד)ׁשּנאמר: ׁשּיֹודה?(בראשית לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל לאבי וכּו''"וחטאתי ˜ÏB.יהּודה '‰ ÚÓL ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«
‰„e‰È∑סנחריב מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, BnÚŒÏ‡Â.ּתפּלת ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ¿∆«
ep‡È·z∑(הּמלחמה מן אחרים: (ספרים הּמלחמה מּפני BÏ.לׁשלֹום ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו ÊÚÂ¯.יריבּו ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆

‰È‰z ÂÈ¯vÓ∑:ּגלעד רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט יח)על "ׁשמע(דה"ב אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ƒ»»ƒ¿∆ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה", קֹול יהּודה.(ספרי)ה' ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹוןּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ּבפני(יהושע ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ׁשמעֹון". ּבני נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּתהּלים) ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ׁשהיה צ]עצמֹו? .[מזמור ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ß ixyz h"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeéøeàå EBúéqð øLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ׁשכינה הּואּכלּפי ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְִֵַָ
qÓa‰.מדּבר B˙Èq� ¯L‡∑הּמּלינים ׁשאר עם נתלֹוננּו B‚Â.ׁשּלא e‰·È¯z,'ּתריבהּו" אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו, ְֵַ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִִִֶַַָֹ¿ƒ≈¿ְְְִֵֵַַָָ

ּבעלילה, לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי אמר:על מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(è)øékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½
:eøöðé Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−¦§«Ÿ

i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו לוי,(שמות ּבני ּכל אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אביו לפרׁש אפׁשר ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוצּויתים

ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו לוי"(שם)מּמׁש, ּבני ."ּכל ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחריםאלא e¯ˆ�È.להים E˙È¯·e∑יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלא
מּולין) היּו והם ּבניהם, .את ְְִֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי ט)נאספּו לג, (רש"י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
תּׂשא ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י ּבכל(לב, להיֹות צריְך זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני לכהּונה זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשבט

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּובני

Ï‡ו ‡�È�˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰�È�Óa ÔB‰z�ÒÁ‡ È‰B�a ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙e�Ú¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡�qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙q�a È‰B˙Èq� Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰Bz�Áa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

ÔÓט e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
e¯Ë� È¯‡ ·ÈÒ� ‡Ï È‰B�·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡�Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:ei�L‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ



כז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i ipy meil inei xeriy

i"yx£È‰ÈÂ∑הּוא ּברּו CÏÓ.הּקדֹוׁש Ôe¯LÈa∑עליהם מלכּותֹו על חׁשּבֹון∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ראׁשי התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֶַָָ
ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.אסיפתם אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא יחד,"ּכי ּבהתאּספם "ּבהתאּסף", אחר: ּדבר ׁשאברכם. ֲִָָ»≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּביניהם וׁשלֹום אחת ּביניהםּבאגּדה מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(å):øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«
i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑הּזה יּזכר∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ׁשּלא הּבא, לעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ִֵֶַָָָָֹ

ּבלהה מעׂשה tÒÓ¯.לֹו ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכענין זֹו, היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין "וּיׁשּכב(בראשית ְֲִֵַָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמנין מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, .את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(æ)Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−
:äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא הֹודּו(מכות ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול טו)על ול(איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר"אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ועֹוד(ב"ק ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּפרׁשּו
מד)ׁשּנאמר: ׁשּיֹודה?(בראשית לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל לאבי וכּו''"וחטאתי ˜ÏB.יהּודה '‰ ÚÓL ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«
‰„e‰È∑סנחריב מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, BnÚŒÏ‡Â.ּתפּלת ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ¿∆«
ep‡È·z∑(הּמלחמה מן אחרים: (ספרים הּמלחמה מּפני BÏ.לׁשלֹום ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו ÊÚÂ¯.יריבּו ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆

‰È‰z ÂÈ¯vÓ∑:ּגלעד רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט יח)על "ׁשמע(דה"ב אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ƒ»»ƒ¿∆ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה", קֹול יהּודה.(ספרי)ה' ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹוןּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ּבפני(יהושע ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ׁשמעֹון". ּבני נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּתהּלים) ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ׁשהיה צ]עצמֹו? .[מזמור ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ß ixyz h"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeéøeàå EBúéqð øLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ׁשכינה הּואּכלּפי ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְִֵַָ
qÓa‰.מדּבר B˙Èq� ¯L‡∑הּמּלינים ׁשאר עם נתלֹוננּו B‚Â.ׁשּלא e‰·È¯z,'ּתריבהּו" אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו, ְֵַ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִִִֶַַָֹ¿ƒ≈¿ְְְִֵֵַַָָ

ּבעלילה, לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי אמר:על מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(è)øékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½
:eøöðé Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−¦§«Ÿ

i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו לוי,(שמות ּבני ּכל אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אביו לפרׁש אפׁשר ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוצּויתים

ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו לוי"(שם)מּמׁש, ּבני ."ּכל ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחריםאלא e¯ˆ�È.להים E˙È¯·e∑יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלא
מּולין) היּו והם ּבניהם, .את ְְִֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי ט)נאספּו לג, (רש"י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
תּׂשא ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י ּבכל(לב, להיֹות צריְך זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני לכהּונה זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשבט

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּובני

Ï‡ו ‡�È�˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰�È�Óa ÔB‰z�ÒÁ‡ È‰B�a ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙e�Ú¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡�qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙q�a È‰B˙Èq� Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰Bz�Áa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

ÔÓט e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
e¯Ë� È¯‡ ·ÈÒ� ‡Ï È‰B�·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡�Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:ei�L‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ



dkxadכח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k iyily meil inei xeriy

(é)éètLî eøBéäøBè÷ eîéNé ìûøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ראּוייןלכ .עֹולה∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨¨−¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²
:ïeîe÷é-ïî åéàðNîe§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ�˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין הּמעֹוררין(תהלים ועל המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
לפי עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעל
ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: .ׁשהיּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÔeÓe˜ÈŒÔÓ ÂÈ‡�NÓe∑ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³¨¨Æ
:ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk̈©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ�·Ï∑,לזה זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ ׁשּבית(שם ּולפי וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ליֹוסף ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב ÂÈÏÚ.עֹולמים ÛÙÁ∑עליו ּומגן אֹותֹו לעֹולם.∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ»«ְָ
אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, ÔÎL.מּׁשּנבחרה ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹוּב אּלאגבּה ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ּבׁשחיטת ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּנמּו
מּכתפיו יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום .ּפּורתא', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורּתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, (רש"י ְְֲִִֵֵַָ
נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה לא לכן נמּוְך. הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבית

ּכל ׁשּבתֹוְך הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ׁשּייְך הּוא ואז ּפּורּתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמּכדי

אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו והבּדלה התנּׂשאּות ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹיהּודי:

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּומתלּבׁשת

ß ixyz 'k iyily mei ß

(âé)ìhî íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈
:úçz úöáø íBäzîe¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יֹוסף ׁשל ּכארצֹו ּומתק∑nÓ‚„.טּוב עדנים אּתה∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ׁשהּתהֹום ְְֵֶַƒ∆∆ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

הּׁשבטים ּבכל יעקבמֹוצא ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, ׁשל .ּברכתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה יג)ׁשּלא לג, (רש"י ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ׁשּכבֹוד הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבאחת

ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹידכם

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל, ׁשמים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמגד

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒְֵֵֶַָָ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו .לחדׁשמבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

C˙È¯B‡Âי ·˜ÚÈÏ CÈ�Èc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

�È‰BÒÎיא ÈÈ C¯aÏa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ·„e È‰B‡�Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z ‡ÂÚ¯a¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B··„¿»ƒ¿»¿

ÔˆÁ¯Ïיב È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ�·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡z�ÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

‡¯dÚיג ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈ�c‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚�c ÔÈÓB‰˙e ÔÂ�ÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈ�c‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈ�c‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k iriax meil inei xeriy

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר הריםמקּדימין ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָƒ¿»ְָָ
הּגׁשמים מעצר ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם .ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰�Ò È�ÎL ÔBˆ¯e∑מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
ּבּסנה ּתחּלה עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ׁשּבּמקרא∑¯ˆÔB.ונחת רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח .נחת ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ

‰˙‡B·z∑יֹוסףּבר לראׁש זֹו ‡ÂÈÁ.כה ¯ÈÊ�∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש »»ְְֵָָֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À
íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénò©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦

:äMðî éôìà íäå§¥−©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור יׁש ¿ְְְְֱֵֶֶֶַַָֻ

פט) וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני ד)"אף יׂשראל"(שמות ּבכֹורי יהֹוׁשע∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ¿ְְִֵֶֶֶַַֻ
B¯BL∑מלכים ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה BÏ.ׁשּכחֹו ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ."ונתּתה ְְְִִֶֶַָָָֹֹ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ

ÂÈ�¯˜ Ì‡¯ È�¯˜Â∑אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ליהֹוׁשעׁשֹור נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו ראם ¿«¿≈¿≈«¿»ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ראם קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל היּו?∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.ּכחֹו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים, ואחד אּלאׁשלׁשים ְְְִֵֵֶַֹ«¿≈»∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ל (ירמיהאין ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
צבאֹותג) צבי ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים""נחלת ˙B··¯ Ì‰Â∑ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ

M�Ó‰.מאפרים ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑:ׁשּנאמר ּבמדין, ּגדעֹון ׁשהרג האלפים ח)הם ּבקרקר(שופטים וצלמנע "וזבח ְִֵֶַ¿≈«¿≈¿«∆ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
."וגֹו' ְ

ß ixyz `"k iriax mei ß

(çé)éìäàa øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå:E §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈§«Ÿ¨¤«
i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֻ

חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָדן
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, מז)ׁשּבכל לפי(בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו "ּומקצה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים EÈÏ‰‡a.ׁשנראים ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ויּׂששכרזבּולּון ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָ
והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻעׂשּו

היתה זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון הקּדים לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים ÔÏe·Ê.יֹוׁשבים ÁÓN ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ¿«¿À
E˙‡ˆa∑לסחֹורה ּבצאת חדׁשים,∑Î˘OÈÂ¯.הצלח ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת הצלח ¿≈∆ְְְְִֵַַָ¿ƒ»»ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: יב)ּכמֹו ּבכ,(דה"א עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים, ּבינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ועּבּוריהם עּתיהם קביעת ּפי .ועל ְְְִִִִֵֵֶֶַַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
:ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְִֵַַָָ
זבחיֿצדק ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜�ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ְִִֵָָ

ּבּתֹורה לעסק ּפנאי ÏBÁ.להם È�eÓË È�ÙNe∑(מגילה),טרית חֹול: טמּוני ּוזכּוכיתּכּסּוי מןוחּלזֹון הּיֹוצאים לבנה ְֲֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ

Ïc‡טו ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dz�ÎLcטז dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡�Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i�‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B�·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰M�Ó¿«∆

Á‚‡Ï‡יח C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ È�ÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ� È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿



כט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k iriax meil inei xeriy

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר הריםמקּדימין ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָƒ¿»ְָָ
הּגׁשמים מעצר ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם .ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰�Ò È�ÎL ÔBˆ¯e∑מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
ּבּסנה ּתחּלה עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ׁשּבּמקרא∑¯ˆÔB.ונחת רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח .נחת ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ

‰˙‡B·z∑יֹוסףּבר לראׁש זֹו ‡ÂÈÁ.כה ¯ÈÊ�∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש »»ְְֵָָֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À
íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénò©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦

:äMðî éôìà íäå§¥−©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור יׁש ¿ְְְְֱֵֶֶֶַַָֻ

פט) וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני ד)"אף יׂשראל"(שמות ּבכֹורי יהֹוׁשע∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ¿ְְִֵֶֶֶַַֻ
B¯BL∑מלכים ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה BÏ.ׁשּכחֹו ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ."ונתּתה ְְְִִֶֶַָָָֹֹ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ

ÂÈ�¯˜ Ì‡¯ È�¯˜Â∑אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ליהֹוׁשעׁשֹור נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו ראם ¿«¿≈¿≈«¿»ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ראם קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל היּו?∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.ּכחֹו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים, ואחד אּלאׁשלׁשים ְְְִֵֵֶַֹ«¿≈»∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ל (ירמיהאין ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
צבאֹותג) צבי ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים""נחלת ˙B··¯ Ì‰Â∑ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ

M�Ó‰.מאפרים ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑:ׁשּנאמר ּבמדין, ּגדעֹון ׁשהרג האלפים ח)הם ּבקרקר(שופטים וצלמנע "וזבח ְִֵֶַ¿≈«¿≈¿«∆ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
."וגֹו' ְ

ß ixyz `"k iriax mei ß

(çé)éìäàa øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå:E §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈§«Ÿ¨¤«
i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֻ

חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָדן
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, מז)ׁשּבכל לפי(בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו "ּומקצה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים EÈÏ‰‡a.ׁשנראים ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ויּׂששכרזבּולּון ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָ
והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻעׂשּו

היתה זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון הקּדים לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים ÔÏe·Ê.יֹוׁשבים ÁÓN ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ¿«¿À
E˙‡ˆa∑לסחֹורה ּבצאת חדׁשים,∑Î˘OÈÂ¯.הצלח ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת הצלח ¿≈∆ְְְְִֵַַָ¿ƒ»»ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: יב)ּכמֹו ּבכ,(דה"א עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים, ּבינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ועּבּוריהם עּתיהם קביעת ּפי .ועל ְְְִִִִֵֵֶֶַַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
:ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְִֵַַָָ
זבחיֿצדק ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜�ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ְִִֵָָ

ּבּתֹורה לעסק ּפנאי ÏBÁ.להם È�eÓË È�ÙNe∑(מגילה),טרית חֹול: טמּוני ּוזכּוכיתּכּסּוי מןוחּלזֹון הּיֹוצאים לבנה ְֲֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ

Ïc‡טו ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dz�ÎLcטז dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡�Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i�‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B�·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰M�Ó¿«∆

Á‚‡Ï‡יח C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ È�ÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ� È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿



dkxadל z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iying meil inei xeriy

מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ּומן ה)הּים נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה, מרֹומי על ּדנפּתלי מּׁשּום ∑È�ÙNe.למּות", ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿À≈

ׁשּנאמר: ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", אחרים:"וספּון (ספרים ּבכּיּורי 'ּומטלל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבכּסּוי)
זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻוהּוא
ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּומה
ׁשם, ּומתּגּירין ּכזּו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹזה

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם e˜�ÈÈ.ׁשּנאמר: ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)òBøæ óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©
:ã÷ã÷-óà©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑סמּו ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָָ
ּגּבֹוריםלּספר. להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑היּו הרּוגיהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ

אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים .נּכרין, ְְְִִִִַַַַַָָָֹ

(àë)àúiå ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®©¥̧¥Æ
:ìàøNé-íò åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàǿ̈¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨¨−¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ
הארץ ּכּבּוׁש ÁÓ˜˜.ראׁשית ˙˜ÏÁ ÌLŒÈk∑מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשהּכי והּוא ,. ִִֵֶָָƒ»∆¿«¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔeÙÒ∑:ׁשּנאמר ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה חלקה לד)אֹותּה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ¯‡ÈL.ּגד∑iÂ˙‡."ולא »ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ∑:אֹומר הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו לב)הם ּתעברּו(במדבר "חלּוצים »ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" אחיכם NÚ‰.לפני '‰ וחּלקּו.∑ˆ„˜˙ ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ְְֲִֵֵֶƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עם" "ראׁשי מׁשה. "וּיתא", אחר: NÚ‰.ּדבר '‰ אמּור∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֵֶַַָָָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz a"k iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ּבאריֹות מׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא .אף »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָָ

ÔLa‰ŒÔÓ ˜pÊÈ∑מחלקֹו יֹוצא הּירּדן ׁשהיה ּפּמּיאסּכתרּגּומֹו, ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם והיא ¿«≈ƒ«»»ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
יט) ּדן",(יהושע ללׁשם לׁשני"וּיקראּו ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמקֹומֹות,
לׁשם, עם ונלחמּו ּובאּו והּואלהם, ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמזרחּה
ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, עם(שם)ארץ וּיּלחמּו ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", .לׁשם ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)ýåýé úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´§Ÿ̈®
:äLøé íBøãå íé̈¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם ּכמֹו∑L¯È‰.חבל צּוּוי, א)לׁשֹון ׁשּלמעלה(דברים והּטעם רׁש", "עלה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿»»ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָ

ׁש למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, לקחה,ּברי"ׁש סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מלעיל ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: .אף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

È¯Lכ ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈ�BËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dz�ÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù� ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰B�È„Â „·Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô�˙Ó ÔÓ Ô„‚�c ‡ÈÏÁ� ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ� ¯Ó‡ ÈÏzÙ�Ïe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ãë)ìáèå åéçà éeöø éäé øLà íéðaî Ceøa øîà øLàìe§¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬
:Bìâø ïîMa©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈ�aÓ Ce¯a∑ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: È‰È.ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿ƒ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯∑אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה רצּויׁשהיה "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿∆»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו ז)אחיו", לכהנים(א נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
זית ּבׁשמן הּנמׁשחים ¯‚BÏ.ּגדֹולים, ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי)ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְִִִִֶֶַַָ¿…≈«∆∆«¿ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא ּבמנחֹותאנׁשי ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו כד)ׁשהיּו לג, (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּפנימה. מלְך ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי הּנֹוי ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּוצניעּות

הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹּובזכּות

נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹנכנס

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעל

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚ�Ó ˙LÁ�e ÏÊ¯a∑ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּגּבֹוריהם
וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשל

מנעּולּה היתה אׁשר יׂשראלׁשל ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכמנין ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכ

,לארץימי וזהב ּכסף ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיׂשראל,

לארצכם אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה .והּזהב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(åë):íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìûk ïéà
íåé

¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«

)éùéîç(éùéùíåéíìåòäìëá

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ÌÈÓL.ּדע ·Î¯∑ ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈»«ƒ
ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz b"k iyiy mei mlerd lka ß

(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰�ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים, הם ּומעֹונתֹו,למעֹון לׁשבּתֹו ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ÌÏBÚ.ּומּתחת ˙Ú¯Ê∑,עֹולם ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְֲִִֵַַַַָָ¿……»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבעזר.·ÈB‡ EÈ�tÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל לּה∑ÚÓ�‰.ויאמר הטיל ּבתחּלתה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ּבסֹופּה .ה"א ְֵָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨¨−©«©§¨«

‡L¯כד ‡È�a ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜e�Ù˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה ÈÓBÈÎe ‡LÁ�e ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dz�ÎLכו Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡�Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»



לי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ãë)ìáèå åéçà éeöø éäé øLà íéðaî Ceøa øîà øLàìe§¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬
:Bìâø ïîMa©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈ�aÓ Ce¯a∑ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: È‰È.ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿ƒ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯∑אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה רצּויׁשהיה "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿∆»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו ז)אחיו", לכהנים(א נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
זית ּבׁשמן הּנמׁשחים ¯‚BÏ.ּגדֹולים, ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי)ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְִִִִֶֶַַָ¿…≈«∆∆«¿ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא ּבמנחֹותאנׁשי ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו כד)ׁשהיּו לג, (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּפנימה. מלְך ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי הּנֹוי ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּוצניעּות

הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹּובזכּות

נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹנכנס

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעל

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚ�Ó ˙LÁ�e ÏÊ¯a∑ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּגּבֹוריהם
וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשל

מנעּולּה היתה אׁשר יׂשראלׁשל ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכמנין ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכ

,לארץימי וזהב ּכסף ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיׂשראל,

לארצכם אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה .והּזהב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(åë):íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìûk ïéà
íåé

¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«

)éùéîç(éùéùíåéíìåòäìëá

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ÌÈÓL.ּדע ·Î¯∑ ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈»«ƒ
ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz b"k iyiy mei mlerd lka ß

(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰�ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים, הם ּומעֹונתֹו,למעֹון לׁשבּתֹו ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ÌÏBÚ.ּומּתחת ˙Ú¯Ê∑,עֹולם ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְֲִִֵַַַַָָ¿……»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבעזר.·ÈB‡ EÈ�tÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל לּה∑ÚÓ�‰.ויאמר הטיל ּבתחּלתה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ּבסֹופּה .ה"א ְֵָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨¨−©«©§¨«

‡L¯כד ‡È�a ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜e�Ù˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה ÈÓBÈÎe ‡LÁ�e ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dz�ÎLכו Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡�Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»



dkxadלב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

i"yx£„„a ÁËa∑ויחיד יחיד מּפניּכל יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ
ÚÈ˜·.האֹויב ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ירמיה:(במדבר ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ֵָ≈«¬…ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
טו) יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד ארץ(בראשית אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים "והיה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אבֹותיכם" ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל (שם ֲֵֶ««¿ִָ«»»««¿»ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
וגֹו' הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְֱִִִִֶַַַָָֹ

(èë)éøLàEøæò ïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìûøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàåBîéúBîa-ìò äzàå Cì E ©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©¨«¥¬
:Cøãú¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט ‡EÈ¯L.לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿∆
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ∑ּגאות וחרב הּוא) (ואׁשר ,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' ּתׁשּועת.CÏ EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ּכגֹון ƒ¿»≈ƒ»ְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»ְ
ׁשאמרּו: ט)הּגבעֹונים וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑:ׁשּנאמר י)ּכענין (שם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְֱִֶֶַָָ

האּלה" הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

(à)äbñtä Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ©¦§½̈
-úà õøàä-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤¤

:ïc-ãò ãòìbä©¦§¨−©¨«
i"yx£B·� ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכל∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה את הראהּו ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶֶָָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל לּהארץ מציקין להיֹות העתידין ּכֹוכבים,∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עבֹודת עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ«»ְְְֲִִֵֶַָָָ
יח)ׁשּנאמר: למֹוׁשיע(שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(á)õøà-ìk úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨¤´¤
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙ�ŒÏk ˙‡Â∑סיסרא עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻ
M�Óe‰.וחילֹותיו ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑,ּכנען מלכי עם נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְֵָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ועמלקׁשּבא מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»ְְְְְְֶַָָָָָֻ
ונצחֹונם ּדוד ּבית ‰‡ÔB¯Á.מלכּות Ìi‰ „Ú∑הּים" ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְִִֵַָָ««»»«¬ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאחרֹון",
.הּמתים ִֵַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א האדמה"(מלכים ּבמעבה הּמל יצקם הּירּדן ."ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(ã)íäøáàì ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦§©§¨¨̧
éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéìéðéòá EE §¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈¤§¦¦´§¥¤½

nLå:øáòú àì ä §−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰p�z‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑:ּוליעקב ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל לכםּכדי ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

,ּכ ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ּברּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּקדֹוׁש
להם ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נטּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ .הייתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

d�˜¯Ùcכט ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡�Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆ�ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ¯‡א ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·�„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»

M�Óe‰ב ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ� Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

˜ÈÓi˙ד Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈ�ÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dp�z‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ä):ýåýé ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו ׁשם(ב"ב "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִֵֶֶַָָָָֹ

ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻמׁשה"?
אֹומר לא)והּוא ּכֹותב(לעיל ּומׁשה אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר את "לקֹוח ÈtŒÏÚ.ּבדמע: ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ«ƒ

.ּבנׁשיקה∑‰' ְִִָ

(å)òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו נשא)הּקדֹוׁש יׁשמע(ספרי מּׁשלׁשהרּבי אחד וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה ו)אתין עצמֹו.(במדבר את מביא הּוא אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו כב)ּכּיֹוצא עצמם(ויקרא את מּׂשיאים הם אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ÏeÓ."והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
¯BÚt ˙Èa∑ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת פ"ה)ּבערב .(אבות ְְֵֶֶַַָָ

(æ)Bðéò äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨¨−§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−
:äçì ñð-àìå§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£B�ÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑מּׁשּמת ÁÏ‰.אף Ò�Œ‡ÏÂ∑ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)äLî-úà ìûøNé éðá ekáiåìL áàBî úáøòaíéL ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´
:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a∑אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל לבעלּה,הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
כ)נאמר: ּונקבֹות(במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. לגּבי ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלכאֹורה,

מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ּבדרְך לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, אְך ְְְְֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻהאמת,

עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁשְך האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשלֹום

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּכּלֹו

(è)åéãé-úà äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²¤¨−̈
ýåýé äeö øLàk eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò̈¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(é)ýåýé Bòãé øLà äLîk ìûøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½
:íéðt-ìà íéðẗ¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t '‰ BÚ„È ¯L‡∑ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם(במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)úBNòì ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

Ú¯‡a‡ה ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L�‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז ˙ÈÓ „k ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡�L ‡ÏÂ È‰B�ÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ècי ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i·� Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

ÈÈיא dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»
ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»

:dÚ¯‡ ÏÎÏe È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»«¿≈



לג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ä):ýåýé ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו ׁשם(ב"ב "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִֵֶֶַָָָָֹ

ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻמׁשה"?
אֹומר לא)והּוא ּכֹותב(לעיל ּומׁשה אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר את "לקֹוח ÈtŒÏÚ.ּבדמע: ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ«ƒ

.ּבנׁשיקה∑‰' ְִִָ

(å)òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו נשא)הּקדֹוׁש יׁשמע(ספרי מּׁשלׁשהרּבי אחד וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה ו)אתין עצמֹו.(במדבר את מביא הּוא אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו כב)ּכּיֹוצא עצמם(ויקרא את מּׂשיאים הם אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ÏeÓ."והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
¯BÚt ˙Èa∑ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת פ"ה)ּבערב .(אבות ְְֵֶֶַַָָ

(æ)Bðéò äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨¨−§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−
:äçì ñð-àìå§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£B�ÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑מּׁשּמת ÁÏ‰.אף Ò�Œ‡ÏÂ∑ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)äLî-úà ìûøNé éðá ekáiåìL áàBî úáøòaíéL ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´
:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a∑אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל לבעלּה,הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
כ)נאמר: ּונקבֹות(במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. לגּבי ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלכאֹורה,

מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ּבדרְך לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, אְך ְְְְֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻהאמת,

עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁשְך האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשלֹום

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּכּלֹו

(è)åéãé-úà äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²¤¨−̈
ýåýé äeö øLàk eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò̈¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(é)ýåýé Bòãé øLà äLîk ìûøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½
:íéðt-ìà íéðẗ¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t '‰ BÚ„È ¯L‡∑ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם(במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)úBNòì ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

Ú¯‡a‡ה ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L�‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז ˙ÈÓ „k ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡�L ‡ÏÂ È‰B�ÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ècי ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i·� Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

ÈÈיא dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»
ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»

:dÚ¯‡ ÏÎÏe È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»«¿≈



dkxadלד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)äNò øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ¨¨´
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑הּתֹורה את ּבידיוׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְְִִִֶַָ
והּנֹורא Ï‡¯NÈŒÏk.הּגדֹול È�ÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו לעיניכם",(לעיל "ואׁשּברם ְַַָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדעת ׁשּנאמר:והסּכימה י)לדעּתֹו, ׁשּׁשּברּת(לעיל ּכח ייׁשר ׁשּברּת", פז)"אׁשר :(שבת ְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycew zexb`)

יׂשראל ּכל ְְִֵֵֵָָלעיני
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, וזהּו(נדרים הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ּכל אין והּכתיב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ּבראׁשית אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהמׁשְך

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל ה,עם אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

.ו)

סימן גאוא"ל פסוקים הברכהמ"א וזאת פרשת חסלת

Ècיב ‡a¯ ‡�ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk È�ÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úøöò éðéîùì äøèôäç ÷øô à íéëìî

çãðéðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧
:íéîMä úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæîäðìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå ¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ©¨¨¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

:øîàì ìBãb ìB÷åðìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º
:Bcáò äLî ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øácæðøLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé ¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬

:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íò äéäçðìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì úBhäìøîL ¨−̈¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥§©¬§¨¥−¥¨®¨¤¤́§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ
:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöîèðéðôì ézðpçúä øLà älà éøáã eéäéå ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥§¦§¸§¨©¹¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´

ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBùòì äìéìå íîBé eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨¨®§¨©£´Ÿ¦§©´©§À¦§©²©¬¦§¨¥−
:BîBéa íBé-øácñ:ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék õøàä énò-ìk úòc ïòîìàñäéäå §©¬§«§©À©©µ©¨©¥´¨½̈¤¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³

ìå åéwça úëìì eðéäìà ýåýé íò íìL íëááì:äfä íBik åéúBöî øîLáñCìnäå §©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬©²§«©¤¾¤
:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé-ìëåâñçáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå §¨¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»£¤´¨©´

Cìnä ýåýé úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤
:ìàøNé éða-ìëåãñäùò-ék ýåýé-úéá éðôì øLà øöçä CBz-úà Cìnä Lc÷ àeää íBia §¨§¥¬¦§¨¥©´©À¦©¸©¤¹¤¤´²¨¥À£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́

ïè÷ ýåýé éðôì øLà úLçpä çaæî-ék íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà íL̈À¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ
:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäîäñàéää-úòá äîìL Nòiå ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´

eðéäìà ýåýé éðôì íéøöî ìçð-ãò úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå âçä-úà¤¤¿̈§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´©©´©¦§©À¦¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:íBé øùò äòaøà íéîé úòáLå íéîé úòáLåñeëøáéå íòä-úà çlL éðéîMä íBia ¦§©¬¨¦−§¦§©´¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ«©³©§¦¦¸¦©´¤¨½̈©§¨§−
ãåãì ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì eëìiå Cìnä-úà¤©¤®¤©¥§´§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´

:Bnò ìàøNéìe Bcáòèàúàå Cìnä úéa-úàå ýåýé-úéa-úà úBðáì äîìL úBlëk éäéå ©§½§¦§¨¥−©«©§¦Æ§©´§Ÿ½Ÿ¦§²¤¥¬§Ÿ̈−§¤¥´©¤®¤§¥Æ
:úBùòì õôç øLà äîìL ÷Lç-ìk̈¥´¤§Ÿ½Ÿ£¤¬¨¥−©«£«Ÿ

(éùéù íåéá íìåòä ìëá) äëøáä úàæå úøèôäà ÷øô òùåäéá

àà:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãáò äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ
áøLà õøàä-ìà äfä íòä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øáò íe÷ äzòå úî écáò äLî¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯

:ìàøNé éðáì íäì ïúð éëðàâøLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk ¨Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬
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à(à)a:õøàä úàå íéîMä úà íéäìà àøa úéLàø
úéùàøá

§¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬¨¨«¤

i"yx£˙ÈL‡¯a∑מצוה ׁשהיא לכם", הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
יׂשראל.ראׁש ׁשּנצטּוּו ּפתחֹונה ּטעם מּׁשּוםּומה קי"א)ּבבראׁשית? נחלת(תהלים להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּכל להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּגֹוים",
מהם נטלּה ּוברצֹונֹו להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָהארץ

לנּו a¯‡.ּונתנּה ˙ÈL‡¯a∑אּלא אֹומר הּזה הּמקרא ּבׁשבילאין לברכה: זכרֹונם חכמינּו ׁשּדרׁשּוהּו ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְָָָ¿≈ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנקראת ח)הּתֹורה ׁשּנקראּו(משלי יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", "ראׁשית ב): לפרׁשֹו(ירמיה ּבאת ואם ּתבּואתה". "ראׁשית : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אֹור", יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה "והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּכפׁשּוטֹו,
הּמקר ּבא ּבראולא ּבראׁשֹונה לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו לֹומר הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא "ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ"ראׁשית

ּבהֹוׁשע",ּברא, ה' ּדּבר "ּתחּלת לֹו: אלודֹומה ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם וגֹו'". מקראֹותהֹוׁשע ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

את "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר, מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּמקּצרים
"מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים, אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים" יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו, מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹחיל
ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא אחרית" ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמראׁשית

ב)ּכתיב: א, ּכלּום,(לקמן והמאחרים הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
היתה, מתי הּמים לּמדּבריאת לא ּכרח על נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכלּום והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר ‡ÌÈ‰Ï.הּמקרא ‡¯a∑ּברא אמר לבראתֹוולא ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ה', ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻֻ»»¡…ƒְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבמּדת

וׁשמים ארץ רמב"ן."אלהים ְֱִִֶֶָָֹ

‡¯Ú‡:א ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ ‡¯a ÔÈÓ„˜a¿«¿ƒ¿»¿»«¿«»¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לבד ׁשנה ּבכל ללמֹוד אאמו"ר ׁשל ְְְְִֶַַָָָדרּכֹו

(רמב"ן). ּפירּוׁש איזה עֹוד רׁש"י, ִֵֵֵֶַּפרּוׁש

54 עמוד תרצ"ו השיחות ספר

אדמֹו"ר ּבני אֹודֹות הּסיּפּור ּביאּור ּכן ּגם ְְְִִֵֵֶַַַוזהּו

על מקּבלים היּו ׁשנה ׁשּבכל צדק, ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָהּצמח

המפרׁשים א' ּפירּוׁש עם חּוּמׁש ללמֹוד ְְְְִִִֵַַָָָעצמם

מקּבלים היּו ׁשּבֹו והּזמן רׁש"י), ּפירּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ(מּלבד

צדק להצמח ּנכנסים והיּו ּבזה, ההחלטה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

ּבראׁשית. ּבׁשּבת היה - לזה ְְְְִֵֶַַָָָָּבׁשייכּות

ז סימן סוף תשכ"א ב) (התוועדות בראשית פרשת שבת שיחת

.(311 עמוד כ"ט חלק מנחם (תורת

ּפרּוׁש עם חּוּמׁש ּפרׁשה [=ליּמּוד זה ְִִִֵֶַָָָָמּלבד

לֹומד נ"ע] מהורש"ב [=אדמֹו"ר היה ְִֵַַָָרׁש"י]

ּפעם אחר. ּפירּוׁש איזה עם (חּוּמׁש) ִֵֵֵֶַַַָָּתֹורה

הרב ּפירּוׁש עלּֿדבר ׁשאלּתי יפֹות. ְְִִֵַַַַַָָָָהּפנים

ּכן. ּגם זה ׁשּפירּוׁש ואמר עזרא, ּבן ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאברהם

קפז עמוד פענוחים עם - תרצ"א היומן רשימת

‡ÌÈ‰Ï.(א) ‡¯a ˙ÈL‡¯aיצחק רּבי אמר ¿≈ƒ»»¡…ƒְִִַַָָ

אּלאהיהלא הּתֹורה להתחיל צרי ְְִִֶַַָָָָָֹ

ראׁשֹונה מצוה ׁשהיא לכם הּזה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמהחדׁש

ּבבראׁשית ּפתח ּטעם ּומה יׂשראל, ּבּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנצטּוּו

יאמרּו ׁשאם לעּמֹו, הּגיד מעׂשיו ּכח ְְֲִִִִֶַַַָֹֹמּׁשּום

לכם ׁשּכבשּתם אּתם לסטים העֹולם ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻאּמֹות

ּכל להם, אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶַָָָארצֹות

ּונתנּה היא, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֶֶַָָָָָָהארץ

להם, נתנּה ּוברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָלאׁשר

אּגדה וזֹו לנּו. ּונתנּה מהם נטלּה ְְְְִֵֶַָָָָָָָּוברצֹונֹו

ּבפרּוׁשיו: ׁשלמה רּבנּו ׁשּכתבּה ְְְֵֵֶַַָָָָֹֹּבּלׁשֹון

LÈÂלהתחיל הּוא ּגדֹול צר ּכי ּבּה, לׁשאל ¿≈ְְְִִִֶַָָֹֹ

הּוא ּכי אלהים, ּברא ּבבראׁשית ְֱִִִִֵַָָָֹהּתֹורה

וחֹוׁשב ּבזה מאמין וׁשאינֹו האמּונה, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשרׁש

לֹו ואין ּבעּקר ּכֹופר הּוא קדמֹון, ְְִֵֵֶַָָָָׁשהעֹולם

ּכלל. ְָָּתֹורה

,‰·eLz‰Âעמק סֹוד ּבראׁשית ׁשּמעׂשה מּפני ¿«¿»ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

ולא הּמקראֹות, מן מּובן ְְִִֵַָָֹאינֹו

מׁשה עד הּקּבלה מּפי אּלא ּבריֹו על ְִִִֶֶַַַַַָָָָֻיּודע

להסּתיר חּיבין ויֹודעיו הּגבּורה, מּפי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָרּבינּו

להתחלת ׁשאין יצחק רּבי אמר לכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָאֹותֹו,

ּבּמה והּסּפּור ּברא, ּבבראׁשית צר ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּתֹורה

ׁשני ּביֹום ּנעׂשה ּומה ראׁשֹון ּביֹום ְְְֲִִִֵֶַַָָּׁשּנברא

וחּוה, אדם ּביצירת והאריכּות הּימים, ְְְֲִִִִַַַָָָָָָּוׁשאר

אדם וגרּוׁש עדן ּגן וסּפּור וענׁשם, ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָוחטאם

מן ׁשלמה ּבינה יּובן לא זה ּכל ּכי ְִִִִֵֶֶָָָָֹמּמּנּו,

והפלגה, הּמּבּול ּדֹור סּפּור ׁשּכן וכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָהּכתּובים,

הּתֹורה לאנׁשי ויסּפיק ּגדֹול, ּבהם הּצר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין

ּבּנזּכר ּבכלל ויאמינּו האּלה, הּכתּובים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבלעדי

ּכי י"א) כ' (ׁשמֹות הּדּברֹות ּבעׂשרת ְְֲִִֶֶֶַַָלהם

הארץ ואת הּׁשמים את ה' עׂשה ימים ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשׁשת

הּׁשביעי, ּבּיֹום וּינח ּבם אׁשר ּכל ואת הּים ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָאת

הל ׁשּבהם ליחידים הידיעה למׁשהותּׁשאר כה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּפה: ׁשּבעל הּתֹורה עם ְִִִֶֶַַַָמּסיני

Ô˙�Âהּתֹורה התחילה ּכי לזה, טעם יצחק רּבי ¿»«ְְִִִִִֶַַַַָָָָ

היצירה ענין ּכל וסּפּור אלהים ּברא ְְְְֱִִִִִִֵַָָָָָֹּבבראׁשית

וכל ידיו ּבמעׂשה וׁשהמׁשילֹו אדם, ּבריאת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעד

מבחר ׁשהּוא עדן וגן רגליו, ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַַָָׁשת

מכֹון נעׂשה הּזה ּבעֹולם הּנבראים ְְֲִִֶַַַַָָָָָהּמקֹומֹות

ואנׁשי מּׁשם, חטאֹו אֹותֹו ׁשּגרׁש עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָלׁשבּתֹו,

ּכּלֹו, העֹולם מן ּגרׁשּו ּבחטאם הּמּבּול ְְְִֶַַָָָֹֻּדֹור

וזרעם ּובניו, הּוא נמלט לבּדֹו ּבהם ְְְְְִִֶַַַַַָָָָוהּצּדיק

ּולזרֹותם ּבמקֹומֹות להפיצם להם ּגרם ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָחטאם

למׁשּפחֹותם הּמקֹומֹות להם ותפׂשּו ְְְְְְֲִֶַָָָָָּבארצֹות,

להם: ׁשּנזּדּמן ּכפי ְְְִִֵֵֶֶֶַָּבגֹוייהם

Ì‡,לחטא הּגֹוי יֹוסיף ּכאׁשר הּוא, ראּוי ּכן ƒֲֲִֵֶַַַָֹ

לרׁשת אחר ּגֹוי ויבא מּמקֹומֹו ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיאבד

ּבארץ האלהים מׁשּפט הּוא כן ּכי ארצֹו, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹאת

ּכנען ּכי ּבּכתּוב המסּפר עם ׁשּכן וכל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻמעֹולם,

כ"הֿכ"ז), ט' (להּלן עֹולם לעבד ונמּכר ְְְְְִֶֶַַָָָֻמקּלל

הּיּׁשּוב, מקֹומֹות מבחר ׁשּיירׁש ראּוי ְְְִִִֵֶַַַָואינֹו

ּכענין אֹוהבֹו, זרע ה' עבדי יירׁשּוה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָאבל

להם וּיּתן מ"דֿמ"ה) ק"ה (ּתהּלים ְִִִֵֶֶַָָׁשּכתּוב

יׁשמרּו ּבעבּור יירׁשּו לאּמים ועמל ּגֹוים ְְְְֲֲִִִִַַַַָֻארצֹות

מּׁשם ׁשּגרׁש ּכלֹומר, ינצרּו. ותֹורתיו ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻחּקיו

ּבעבֹודתֹו ּכי ׁשּידעּו עֹובדיו, ּבֹו והׁשּכין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָמֹורדיו,

הארץ, אֹותם ּתקיא לֹו יחטאּו ואם ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָינחלּוה,

לפניהם: אׁשר הּגֹוי את קאה ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָּכאׁשר

¯L‡Âלׁשֹונם ׁשּכתבּתי, הּפרּוׁש יבאר «¬∆ְְְִֵֵֶַַָָָ

ׁשם ׁשאמרּוה ג') (א' רּבה ְֲִִֵֶַָָָָּבבראׁשית

לוי רּבי ּבׁשם ּדסכנין יהֹוׁשע רּבי הּזה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻּבּלׁשֹון

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(á)çeøå íBäú éðt-ìò CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®§´©
:íénä éðt-ìò úôçøî íéäìà¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

i"yx£e‰·Â e‰˙∑ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּבלע"ז∑‰e˙.ּתהּו, .אׁשטורדיׁשו"ן …»…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ…ְַָ
e‰·∑וצדּו ריקּות אינֹו(לׁשֹון אחרים ˙‰ÌB.)ּבספרים È�t ÏÚ∑הארץ ׁשעל הּמים ּפני ÙÁ¯Ó˙.על ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â∑ …ְְְֲִִִֵֵֵָָ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«¡…ƒ¿«∆∆

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ּומרחף ּבאויר עֹומד הּכבֹוד עלּכּסא המרחפת ּכיֹונה ּובמאמרֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז אקובטי"ר .הּקן, ְֵַַַ

ÏÚב ‡ÎBLÁÂ ‡È�˜È¯Â ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
ÏÚ ‡·M�Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡«≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קי"א (ּתהּלים לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח ְְֲִִִִַַַַָָֹּפתח,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ּגּלה ּטעם מה ִֶַַַַָָָָו'),

ּׁשּנברא ּומה ראׁשֹון ּביֹום ּׁשּנברא מה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָליׂשראל

את מֹונין יהיּו ׁשּלא אּמֹות ז' מּפני ׁשני, ְְְִִִִֵֵֶֶֹֻּביֹום

אּמה הלא להם ואֹומרים ּבזיזּותיׂשראל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶָָָֹֻ

ּבזּוזה הלא ואּתם להם, מׁשיבין ויׂשראל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּתם,

מּכפּתר הּיצאים ּכפּתרים הלא ּבידכם, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַֹֹֹֹהיא

העֹולם כ"ג), ב' (ּדברים תחּתם וּיׁשבּו ְְְְִִִֵַַָָָָֻהׁשמידם

נתנֹו ּכׁשרצה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְֶֶַָָָָָּומלֹואֹו

הּוא הדא לנּו, ּונתנֹו מּכם נטלֹו ּכׁשרצה ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָלכם,

נחלת להם לתת ו') קי"א (ּתהּלים ְְֲִִִִֵֶַַָָּדכתיב

לתת ּבׁשביל לעּמֹו, הּגיד מעׂשיו ּכח ְְֲִִִִִֵַַַָָֹּגֹוים

ּבראׁשית: את להם הּגיד ּגֹוים נחלת ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָלהם

¯·Îeהענין עֹוד אחר מּמקֹום להם ּבא ¿»ְִִֵֶַָָָָָ

ּבראׁשית, מעׂשה ּבתעלּמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַֻׁשהזּכרּתי

ז"ל רּבֹותינּו למֹורהאמרּו ּפתיחה (עּין ְְְִֵֵֵַַָָ

לבׂשר ּבראׁשית מעׂשה ּכח להּגיד ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹנבֹוכים),

ּבראׁשית הּכתּוב ל סתם לפיכ אפׁשר, אי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָודם

ּבזה: ּׁשאמרנּו מה נתּבאר ּכן אם אלהים. ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברא

.ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯aאין רּׁש"י, ּכתב ¿≈ƒ»»¡…ƒִֵַַָ

ּדרׁשני, אּלא אֹומר הּזה ְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמקרא

הּתֹורה ּבׁשביל רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּוהּו ְְְִִֵֶַַָָּכמֹו

ה' כ"ב) ח' (מׁשלי ׁשּנאמר ראׁשית, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּנקראת

ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו, ראׁשית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָקנני

יׂשראל קדׁש ג') ב' (ירמיה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹראׁשית,

ּתבּואתה ראׁשית ְִֵַָֹלה'

L¯„n‰Â,מאד וחתּום סתּום לרּבֹותינּו הּזה ¿«ƒ¿»ְְְֵֶַַָָֹ

ׁשּנקראּו מצאּו רּבים ּדברים ְְְְִִִִֶַָָּכי

אמנה ּוקטּני מדרׁשים, להם ּובכּלם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻראׁשית,

ּבזכּות ו') א' (ב"ר אמרּו לרּבם. להם ְְְְְִִֶָָָֻיסּפרּו

ּבזכּות חּלה ּבזכּות העֹולם, נברא ּדברים ְְְְִִִִַָָָָָג'

ּברא ּבראׁשית ּבּכּורים. ּובזכּות ְְְִִִִֵַַָָמעׂשרֹות

(ּבּמדּבר ׁשּנאמר חּלה אּלא ראׁשית אין ְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאלהים,

כ') אּלאט"ו ראׁשית ואין ערסתכם, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹראׁשית

,ּדגנ ראׁשית ד') י"ח (ּדברים ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָמעׂשרֹות

כ"ג (ׁשמֹות ׁשּנאמר ּבּכּורים אּלא ראׁשית ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָואין

(ב"ר אמרּו ועֹוד .אדמת ּבּכּורי ראׁשית ְְְְִִֵֵַָָי"ט)

כ"א) ל"ג (ּדברים ׁשּנאמר מׁשה, ּבזכּות ו') ְְֱִִֶֶֶַָא'

לֹו: ראׁשית ְִֵַַוּירא

Ì˙�eÎÂּבעׂשר ּכי ּתרמז ּבראׁשית ׁשּמּלת זֹו, ¿«»»»ְְְִִִִֵֶֶֶַֹ

יצירה ספר (עּין העֹולם נברא ְְְִִִֵֵֶַָָָָספירֹות

ׁשּבּה חכמה הּנקראת לּספירה ורמז י"ד), ְְְְִִֵֶַַַָָָָָא'

ה' י"ט) ג' (מׁשלי ׁשּנאמר ּכענין ּכל, ְְְֱִִֵֶֶַָָֹיסֹוד

קדׁש, והיא הּתרּומה היא ארץ, יסד ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּבחכמה

ּבּה, הּנבראים התּבֹוננּות למעּוט ׁשעּור לּה ְְְְִִִִִֵַָָָאין

אחת ויפריׁש מּדֹות עׂשר אדם ימנה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָוכאׁשר

החכמים יתּבֹוננּו ספירֹות. לעׂשר רמז ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָמעׂשר

יחידה מצוה והחּלה ּבּה, וידּברּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָּבעׂשירית

לזה. ּתרמז ְִִֶָָָֹּבעּסה

Ï‡¯NÈÂ,יׂשראל ּכנסת היא ראׁשית ׁשּנקראּו ¿ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָ

לכּלה, הּׁשירים ּבׁשיר ְְְִִִַַַָָהּמׁשּולה

ּבא ּוכבר ואם, ואחֹות ּבת הּכתּוב ְְֲֵֶַַַָָָָָָׁשּקראּה

ּבעטרה כ"א) ג' (שהש"ר ּבּמדרׁש זה ְֲִֶֶַָָָָָלהם

ּובמקֹומֹות י"א), ג' (ׁשם אּמֹו ּלֹו ְְִִִֶָָׁשעּטרה

ּכי יסּברּו ּדמׁשה, לֹו ראׁשית וּירא וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַרּבים.

הּמאירה ּבאסּפקלריא נסּתּכל רּבנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשה

זכה ולכן לֹו, ראׁשית וראה מ"ט:) ְְְִֵֵָָָָָָ(יבמֹות

להם. אחת ּכּונה הּכל ֶַַַַַָָָָֹלּתֹורה.

È‡Â,ּבמכּתב הענין זה ּבפרּוׁש להארי אפׁשר ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

אין סברֹות ּבֹו יסּברּו ּכי הּנזק, רב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָוהרמז

קטּני ּפי לבלם זה הזּכרּתי אבל אמת. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבהם

ּדברי על הּמלעיגים חכמה, מעּוטי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאמנה

ֵַרּבֹותינּו.

.˙ÈL‡¯aלפרׁשֹו ּבאת ואם רּׁש"י, ּכתב ¿≈ƒְְְִִַַָָָָ

ּבראׁשית ּפרׁשהּו, ּכ ְְְִִֵֵָָּכפׁשּוטֹו

ובהּו תהּו היתה והארץ וארץ, ׁשמים ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּברּית

אם אֹור. יהי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וּיאמר ,ְְִִֶֶַַָָֹוחׁש

האֹור. לבריאת נמׁש הּכל ְְִִִֵַַָָֹּכן

Èa¯Âאבל ּבעצמֹו, זה ּכענין ּפרׁש אברהם ¿«ƒְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

אינּה "והארץ" ּבמּלת הו"ו ּכי ְְִִִֵֵֶַַָָָּתּקן

ּכי והּטעם, ּבמקראֹות. ּכן ורּבֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָמׁשּמׁשת.

היה לא והּיּבׁשה הרקיע ּבריאת ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹּבראׁשית

מכּסה ובהּו תהּו היתה אבל יּׁשּוב, ְְְֲִֶֶָָָָָֹֹֻּבארץ

לא ּדעּתֹו ּולפי אֹור. יהי אלהים וּיאמר ְְְְֱִִִִֶַַַֹֹֹּבמים,

האֹור: רק ראׁשֹון ּביֹום ְְִִַָָנברא

‡ÈLw‰Â,אמר ּכי הּזה, ּבּפרּוׁש ׁשלמה לרּבנּו ¿«À¿»ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ

ּבאּלּו הּבריאה סדר להֹורֹות ּבא ְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאם

"ּבראׁשֹונה", לכּתב לֹו היה קדמּו ׁשהם ְְִִֵֶַָָָָָֹלֹומר

מּגיד והּנה .סמּו ּבּמקראׁשאינֹו "ראׁשית" ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

ואםיסמאֹותֹו י'), ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹמראׁשיתאחרית(יׁשעיהמ"ו

לֹו ראׁשית וּירא ועֹוד אֹותֹו. ּתסמ זה ּגם ְְְִִֵֶַַַַָָֹלּדבר,

טענֹות: עֹוד ּבזה וטען כ"א). ל"ג ְְְִֶַָָָָ(ּדברים

‰zÚÂנכֹון ּפׁשּוטֹו על הּמקרא ּפרּוׁש ׁשמע ¿«»ְְְִֵַַַָָ

ּכל ּברא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ַָָָָָָּוברּור.

ּבלׁשֹון אצלנּו ואין מחלטת. מאפיסה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּנבראים

"ּברא". לׁשֹון אּלא מאין הּיׁש ּבהֹוצאת ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש

למעלה, אֹו הּׁשמׁש ּתחת הּנעׂשה ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָואין

הֹוציא אבל ראׁשֹונה. התחלה האין מן ְֲִִִִֶַַָָָָָהֹווה

אין מאד, ּדק יסֹוד הּמחלט הּגמּור האפס ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻמן

לקּבל מּוכן ממציא, ּכח הּוא אבל מּמׁש, ְְֲִֵַַַַָָָֹּבֹו

והּוא הּפעל, אל הּכח מן ולצאת ְְִֵֶַַַַַָָֹֹהּצּורה,

ואחר "הּיּולי". לּיונים נקרא הראׁשֹון, ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹהחמר

אב ּדבר, ּברא לא ּכיההּיּולי ועׂשה, יצר ל ְֲִִִַַָָָָָָָָֹ

ותּקן הּצּורֹות והלּביׁש הּכל המציא ְְְְִִִִִִֵֶַַֹמּמּנּו

חמר ּבהם אׁשר וכל הּׁשמים ּכי ודע, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן.

והּקדֹוׁש אחד. חמר ּבּה אׁשר וכל והארץ ְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד,

ּוׁשניהם מאין, ׁשניהם אּלּו ּברא הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּברּו

מהם: נעׂשים והּכל נבראים, ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלבּדם

¯ÓÁ‰Âּבלׁשֹון נקרא הּיּולי, ׁשּקראֹו הּזה, ¿«…∆ְְְִִִִֶֶַָָ

מּלׁשֹונם נגזרה והּמּלה "תהּו", ְְְְִִִֶַַָָָֹֹהּקדׁש

מּפני הראׁשֹונֹות, על ּבתֹוהא מ':) ְְִִִִֵֵַָ(קּדּוׁשין

ונמל ּתֹוהא ׁשם, ּבֹו לגזר אדם ּבא ְְְִִִֵֵֶָָָָֹׁשאם

ׁשּיּתפׂש צּורה לבׁש לא ּכי אחר, ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹלקֹוראֹו

הּזה לחמר הּנלּבׁשת והּצּורה ּכלל. הּׁשם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה

מרּכבת, והּמּלה "בהּו", הּקדׁש ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹֻנקראת

"עׂשהּו" תּוכל לא ּכמּלת הּוא, ּבֹו ְְֲִַַַֹּכלֹומר

עׂשֹו והאל"ף, הּו"ו ׁשּמחּסר י"ח) י"ח ְְְֲֶֶַָָָֻ(ׁשמֹות

הּוא:

e‰ÊÂונטה י"א) ל"ד (יׁשעיה הּכתּוב ׁשאמר ¿∆ְְְֶַַַָָָָָ

הּקו הּוא ּכי בהּו, ואבני תהּו קו ְְִֵֶַַַַָָֹֹעליה

ּומה ּבנינֹו מחׁשבת האּמן יתחם ּבֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻאׁשר

(ּתהּלים ה' אל קּוה מן נגזר לעׂשֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַּׁשּיקּוה

וכן ּבּבנין. צּורֹות הם והאבנים י"ד), ְְְֲִִֵֵַָָָכ"ז

י"ז), מ' (יׁשעיה לֹו נחׁשבּו ותהּו מאפס ְְְְֵֶֶֶַָָָֹּכתּוב

אמרּו וכ ּדבר. ואינּנּו האפס, אחר הּתהּו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכי

ועׂשה מּמׁש מּתהּו יצר ו') (ב' יצירה ְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבספר

יׁשנֹו: ְֵֶאינֹו

„BÚÂהּקנה ּבן נחּוניא רּבי ּבמדרׁש אמרּו ¿ְְְְְִִֶַַַָָָָ

ּברכיה, רּבי אמר ב') אֹות הּבהיר ְְִִֵֶַַַַָָָ(ספר

מאי ובהּו, תהּו היתה והארץ ּדכתיב ְְְִִֶַַָָָָָֹֹמאי

בהּו, ּומאי תהּו, היתה ׁשּכבר היתה, ְְְְֶַַַָָָָָֹֹמׁשמע

המתהא ּדבר "תהּו", ּומאי היתה, תהּו ְְֵֶַַַָָָָָֹֹאּלא

ׁשּיׁש ּדבר בהּו, ּומאי לבהּו, וחזרה אדם, ְְְְֵֵֶַָָָָָָֹֹּבני

הּוא. ּבֹו ּדכתיב מּמׁש, ְִִַָּבֹו

הּמּלהואמר ּכי ּכּלם, הּכחֹות ּבעל אלהים, ְֱִִִַַַַַָָָֹֹֻ

מּלה והיא ּכח, ׁשהּוא "אל", ְִִִֵֶַָָָֹעּקרּה

ו"הם" ,סמּו "אל" ּכאּלּו הם", "אל ְְְִֵֵֵֵֶֶָֻמרּכבת

הּכחֹות ּכח ּכלֹומר הּכחֹות. ׁשאר לכל ְְְְִַַַַָָֹֹֹֹירמז

ּבזה: סֹוד יתּבאר ועֹוד ְְִֵֶָָָֻּכּלם.

Ì‡.נכֹון על הּכתּובים ּפׁשט יהיה ּכן ƒְְְִִֵֶַַַָ

את אלהים ּברא ּבתחּלה ְְֱִִִֶַָָָָֹמׁשמעּותֹו,

ואת מאין, ׁשּלהם חמר הֹוציא ּכי ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמים,

ו"הארץ" מאין. ׁשּלּה החמר ׁשהֹוציא ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהארץ,

הּׁשמים ויכּלּו ּכמֹו ּכּלם, היסֹודֹות ארּבע ְְְְְִִַַַַַַָָֹֻֻּתכלל

ׁשּתכלל א'), ב' (להּלן צבאם וכל ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹוהארץ
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i"yx£e‰·Â e‰˙∑ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּבלע"ז∑‰e˙.ּתהּו, .אׁשטורדיׁשו"ן …»…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ…ְַָ
e‰·∑וצדּו ריקּות אינֹו(לׁשֹון אחרים ˙‰ÌB.)ּבספרים È�t ÏÚ∑הארץ ׁשעל הּמים ּפני ÙÁ¯Ó˙.על ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â∑ …ְְְֲִִִֵֵֵָָ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«¡…ƒ¿«∆∆

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ּומרחף ּבאויר עֹומד הּכבֹוד עלּכּסא המרחפת ּכיֹונה ּובמאמרֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז אקובטי"ר .הּקן, ְֵַַַ

ÏÚב ‡ÎBLÁÂ ‡È�˜È¯Â ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
ÏÚ ‡·M�Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡«≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קי"א (ּתהּלים לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח ְְֲִִִִַַַַָָֹּפתח,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ּגּלה ּטעם מה ִֶַַַַָָָָו'),

ּׁשּנברא ּומה ראׁשֹון ּביֹום ּׁשּנברא מה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָליׂשראל

את מֹונין יהיּו ׁשּלא אּמֹות ז' מּפני ׁשני, ְְְִִִִֵֵֶֶֹֻּביֹום

אּמה הלא להם ואֹומרים ּבזיזּותיׂשראל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶָָָֹֻ

ּבזּוזה הלא ואּתם להם, מׁשיבין ויׂשראל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּתם,

מּכפּתר הּיצאים ּכפּתרים הלא ּבידכם, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַֹֹֹֹהיא

העֹולם כ"ג), ב' (ּדברים תחּתם וּיׁשבּו ְְְְִִִֵַַָָָָֻהׁשמידם

נתנֹו ּכׁשרצה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְֶֶַָָָָָּומלֹואֹו

הּוא הדא לנּו, ּונתנֹו מּכם נטלֹו ּכׁשרצה ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָלכם,

נחלת להם לתת ו') קי"א (ּתהּלים ְְֲִִִִֵֶַַָָּדכתיב

לתת ּבׁשביל לעּמֹו, הּגיד מעׂשיו ּכח ְְֲִִִִִֵַַַָָֹּגֹוים

ּבראׁשית: את להם הּגיד ּגֹוים נחלת ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָלהם

¯·Îeהענין עֹוד אחר מּמקֹום להם ּבא ¿»ְִִֵֶַָָָָָ

ּבראׁשית, מעׂשה ּבתעלּמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַֻׁשהזּכרּתי

ז"ל רּבֹותינּו למֹורהאמרּו ּפתיחה (עּין ְְְִֵֵֵַַָָ

לבׂשר ּבראׁשית מעׂשה ּכח להּגיד ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹנבֹוכים),

ּבראׁשית הּכתּוב ל סתם לפיכ אפׁשר, אי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָודם

ּבזה: ּׁשאמרנּו מה נתּבאר ּכן אם אלהים. ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברא

.ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯aאין רּׁש"י, ּכתב ¿≈ƒ»»¡…ƒִֵַַָ

ּדרׁשני, אּלא אֹומר הּזה ְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמקרא

הּתֹורה ּבׁשביל רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּוהּו ְְְִִֵֶַַָָּכמֹו

ה' כ"ב) ח' (מׁשלי ׁשּנאמר ראׁשית, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּנקראת

ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו, ראׁשית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָקנני

יׂשראל קדׁש ג') ב' (ירמיה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹראׁשית,

ּתבּואתה ראׁשית ְִֵַָֹלה'

L¯„n‰Â,מאד וחתּום סתּום לרּבֹותינּו הּזה ¿«ƒ¿»ְְְֵֶַַָָֹ

ׁשּנקראּו מצאּו רּבים ּדברים ְְְְִִִִֶַָָּכי

אמנה ּוקטּני מדרׁשים, להם ּובכּלם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻראׁשית,

ּבזכּות ו') א' (ב"ר אמרּו לרּבם. להם ְְְְְִִֶָָָֻיסּפרּו

ּבזכּות חּלה ּבזכּות העֹולם, נברא ּדברים ְְְְִִִִַָָָָָג'

ּברא ּבראׁשית ּבּכּורים. ּובזכּות ְְְִִִִֵַַָָמעׂשרֹות

(ּבּמדּבר ׁשּנאמר חּלה אּלא ראׁשית אין ְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאלהים,

כ') אּלאט"ו ראׁשית ואין ערסתכם, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹראׁשית

,ּדגנ ראׁשית ד') י"ח (ּדברים ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָמעׂשרֹות

כ"ג (ׁשמֹות ׁשּנאמר ּבּכּורים אּלא ראׁשית ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָואין

(ב"ר אמרּו ועֹוד .אדמת ּבּכּורי ראׁשית ְְְְִִֵֵַָָי"ט)

כ"א) ל"ג (ּדברים ׁשּנאמר מׁשה, ּבזכּות ו') ְְֱִִֶֶֶַָא'

לֹו: ראׁשית ְִֵַַוּירא

Ì˙�eÎÂּבעׂשר ּכי ּתרמז ּבראׁשית ׁשּמּלת זֹו, ¿«»»»ְְְִִִִֵֶֶֶַֹ

יצירה ספר (עּין העֹולם נברא ְְְִִִֵֵֶַָָָָספירֹות

ׁשּבּה חכמה הּנקראת לּספירה ורמז י"ד), ְְְְִִֵֶַַַָָָָָא'

ה' י"ט) ג' (מׁשלי ׁשּנאמר ּכענין ּכל, ְְְֱִִֵֶֶַָָֹיסֹוד

קדׁש, והיא הּתרּומה היא ארץ, יסד ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּבחכמה

ּבּה, הּנבראים התּבֹוננּות למעּוט ׁשעּור לּה ְְְְִִִִִֵַָָָאין

אחת ויפריׁש מּדֹות עׂשר אדם ימנה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָוכאׁשר

החכמים יתּבֹוננּו ספירֹות. לעׂשר רמז ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָמעׂשר

יחידה מצוה והחּלה ּבּה, וידּברּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָּבעׂשירית

לזה. ּתרמז ְִִֶָָָֹּבעּסה

Ï‡¯NÈÂ,יׂשראל ּכנסת היא ראׁשית ׁשּנקראּו ¿ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָ

לכּלה, הּׁשירים ּבׁשיר ְְְִִִַַַָָהּמׁשּולה

ּבא ּוכבר ואם, ואחֹות ּבת הּכתּוב ְְֲֵֶַַַָָָָָָׁשּקראּה

ּבעטרה כ"א) ג' (שהש"ר ּבּמדרׁש זה ְֲִֶֶַָָָָָלהם

ּובמקֹומֹות י"א), ג' (ׁשם אּמֹו ּלֹו ְְִִִֶָָׁשעּטרה

ּכי יסּברּו ּדמׁשה, לֹו ראׁשית וּירא וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַרּבים.

הּמאירה ּבאסּפקלריא נסּתּכל רּבנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשה

זכה ולכן לֹו, ראׁשית וראה מ"ט:) ְְְִֵֵָָָָָָ(יבמֹות

להם. אחת ּכּונה הּכל ֶַַַַַָָָָֹלּתֹורה.

È‡Â,ּבמכּתב הענין זה ּבפרּוׁש להארי אפׁשר ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

אין סברֹות ּבֹו יסּברּו ּכי הּנזק, רב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָוהרמז

קטּני ּפי לבלם זה הזּכרּתי אבל אמת. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבהם

ּדברי על הּמלעיגים חכמה, מעּוטי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאמנה

ֵַרּבֹותינּו.

.˙ÈL‡¯aלפרׁשֹו ּבאת ואם רּׁש"י, ּכתב ¿≈ƒְְְִִַַָָָָ

ּבראׁשית ּפרׁשהּו, ּכ ְְְִִֵֵָָּכפׁשּוטֹו

ובהּו תהּו היתה והארץ וארץ, ׁשמים ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּברּית

אם אֹור. יהי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וּיאמר ,ְְִִֶֶַַָָֹוחׁש

האֹור. לבריאת נמׁש הּכל ְְִִִֵַַָָֹּכן

Èa¯Âאבל ּבעצמֹו, זה ּכענין ּפרׁש אברהם ¿«ƒְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

אינּה "והארץ" ּבמּלת הו"ו ּכי ְְִִִֵֵֶַַָָָּתּקן

ּכי והּטעם, ּבמקראֹות. ּכן ורּבֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָמׁשּמׁשת.

היה לא והּיּבׁשה הרקיע ּבריאת ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹּבראׁשית

מכּסה ובהּו תהּו היתה אבל יּׁשּוב, ְְְֲִֶֶָָָָָֹֹֻּבארץ

לא ּדעּתֹו ּולפי אֹור. יהי אלהים וּיאמר ְְְְֱִִִִֶַַַֹֹֹּבמים,

האֹור: רק ראׁשֹון ּביֹום ְְִִַָָנברא

‡ÈLw‰Â,אמר ּכי הּזה, ּבּפרּוׁש ׁשלמה לרּבנּו ¿«À¿»ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ

ּבאּלּו הּבריאה סדר להֹורֹות ּבא ְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאם

"ּבראׁשֹונה", לכּתב לֹו היה קדמּו ׁשהם ְְִִֵֶַָָָָָֹלֹומר

מּגיד והּנה .סמּו ּבּמקראׁשאינֹו "ראׁשית" ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

ואםיסמאֹותֹו י'), ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹמראׁשיתאחרית(יׁשעיהמ"ו

לֹו ראׁשית וּירא ועֹוד אֹותֹו. ּתסמ זה ּגם ְְְִִֵֶַַַַָָֹלּדבר,

טענֹות: עֹוד ּבזה וטען כ"א). ל"ג ְְְִֶַָָָָ(ּדברים

‰zÚÂנכֹון ּפׁשּוטֹו על הּמקרא ּפרּוׁש ׁשמע ¿«»ְְְִֵַַַָָ

ּכל ּברא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ַָָָָָָּוברּור.

ּבלׁשֹון אצלנּו ואין מחלטת. מאפיסה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּנבראים

"ּברא". לׁשֹון אּלא מאין הּיׁש ּבהֹוצאת ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש

למעלה, אֹו הּׁשמׁש ּתחת הּנעׂשה ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָואין

הֹוציא אבל ראׁשֹונה. התחלה האין מן ְֲִִִִֶַַָָָָָהֹווה

אין מאד, ּדק יסֹוד הּמחלט הּגמּור האפס ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻמן

לקּבל מּוכן ממציא, ּכח הּוא אבל מּמׁש, ְְֲִֵַַַַָָָֹּבֹו

והּוא הּפעל, אל הּכח מן ולצאת ְְִֵֶַַַַַָָֹֹהּצּורה,

ואחר "הּיּולי". לּיונים נקרא הראׁשֹון, ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹהחמר

אב ּדבר, ּברא לא ּכיההּיּולי ועׂשה, יצר ל ְֲִִִַַָָָָָָָָֹ

ותּקן הּצּורֹות והלּביׁש הּכל המציא ְְְְִִִִִִֵֶַַֹמּמּנּו

חמר ּבהם אׁשר וכל הּׁשמים ּכי ודע, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן.

והּקדֹוׁש אחד. חמר ּבּה אׁשר וכל והארץ ְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד,

ּוׁשניהם מאין, ׁשניהם אּלּו ּברא הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּברּו

מהם: נעׂשים והּכל נבראים, ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלבּדם

¯ÓÁ‰Âּבלׁשֹון נקרא הּיּולי, ׁשּקראֹו הּזה, ¿«…∆ְְְִִִִֶֶַָָ

מּלׁשֹונם נגזרה והּמּלה "תהּו", ְְְְִִִֶַַָָָֹֹהּקדׁש

מּפני הראׁשֹונֹות, על ּבתֹוהא מ':) ְְִִִִֵֵַָ(קּדּוׁשין

ונמל ּתֹוהא ׁשם, ּבֹו לגזר אדם ּבא ְְְִִִֵֵֶָָָָֹׁשאם

ׁשּיּתפׂש צּורה לבׁש לא ּכי אחר, ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹלקֹוראֹו

הּזה לחמר הּנלּבׁשת והּצּורה ּכלל. הּׁשם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה

מרּכבת, והּמּלה "בהּו", הּקדׁש ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹֻנקראת

"עׂשהּו" תּוכל לא ּכמּלת הּוא, ּבֹו ְְֲִַַַֹּכלֹומר

עׂשֹו והאל"ף, הּו"ו ׁשּמחּסר י"ח) י"ח ְְְֲֶֶַָָָֻ(ׁשמֹות

הּוא:

e‰ÊÂונטה י"א) ל"ד (יׁשעיה הּכתּוב ׁשאמר ¿∆ְְְֶַַַָָָָָ

הּקו הּוא ּכי בהּו, ואבני תהּו קו ְְִֵֶַַַַָָֹֹעליה

ּומה ּבנינֹו מחׁשבת האּמן יתחם ּבֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻאׁשר

(ּתהּלים ה' אל קּוה מן נגזר לעׂשֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַּׁשּיקּוה

וכן ּבּבנין. צּורֹות הם והאבנים י"ד), ְְְֲִִֵֵַָָָכ"ז

י"ז), מ' (יׁשעיה לֹו נחׁשבּו ותהּו מאפס ְְְְֵֶֶֶַָָָֹּכתּוב

אמרּו וכ ּדבר. ואינּנּו האפס, אחר הּתהּו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכי

ועׂשה מּמׁש מּתהּו יצר ו') (ב' יצירה ְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבספר

יׁשנֹו: ְֵֶאינֹו

„BÚÂהּקנה ּבן נחּוניא רּבי ּבמדרׁש אמרּו ¿ְְְְְִִֶַַַָָָָ

ּברכיה, רּבי אמר ב') אֹות הּבהיר ְְִִֵֶַַַַָָָ(ספר

מאי ובהּו, תהּו היתה והארץ ּדכתיב ְְְִִֶַַָָָָָֹֹמאי

בהּו, ּומאי תהּו, היתה ׁשּכבר היתה, ְְְְֶַַַָָָָָֹֹמׁשמע

המתהא ּדבר "תהּו", ּומאי היתה, תהּו ְְֵֶַַַָָָָָֹֹאּלא

ׁשּיׁש ּדבר בהּו, ּומאי לבהּו, וחזרה אדם, ְְְְֵֵֶַָָָָָָֹֹּבני

הּוא. ּבֹו ּדכתיב מּמׁש, ְִִַָּבֹו

הּמּלהואמר ּכי ּכּלם, הּכחֹות ּבעל אלהים, ְֱִִִַַַַַָָָֹֹֻ

מּלה והיא ּכח, ׁשהּוא "אל", ְִִִֵֶַָָָֹעּקרּה

ו"הם" ,סמּו "אל" ּכאּלּו הם", "אל ְְְִֵֵֵֵֶֶָֻמרּכבת

הּכחֹות ּכח ּכלֹומר הּכחֹות. ׁשאר לכל ְְְְִַַַַָָֹֹֹֹירמז

ּבזה: סֹוד יתּבאר ועֹוד ְְִֵֶָָָֻּכּלם.

Ì‡.נכֹון על הּכתּובים ּפׁשט יהיה ּכן ƒְְְִִֵֶַַַָ

את אלהים ּברא ּבתחּלה ְְֱִִִֶַָָָָֹמׁשמעּותֹו,

ואת מאין, ׁשּלהם חמר הֹוציא ּכי ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמים,

ו"הארץ" מאין. ׁשּלּה החמר ׁשהֹוציא ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהארץ,

הּׁשמים ויכּלּו ּכמֹו ּכּלם, היסֹודֹות ארּבע ְְְְְִִַַַַַַָָֹֻֻּתכלל

ׁשּתכלל א'), ב' (להּלן צבאם וכל ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹוהארץ
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מן ה' את הללּו וכן הּתחּתֹון. הּכּדּור ְְְִֵֶַַַַַָּכל

ז'), קמ"ח (ּתהּלים ּתהמֹות וכל ּתּנינים ְְְִִִִֶַָָָֹהארץ

רּבים: ְִַָָוזּולתם

‰p‰Âקטּנה ּכנקּדה ׁשהיא הּזאת, ּבּבריאה ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַָָָֹֻ

הּנבראים ּכל נבראּו מּמׁש, ּבּה ואין ְְְְִִִֵַַַָָָָָּדּקה

הּדבר. עצם ּכמֹו את ּומּלת ּובארץ. ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּׁשמים

נגזרה היא ּכי לרּבֹות, לעֹולם ׁשהיא ּבּה ְְְְְְִִִִֶַָָָָודרׁשּו

י"ב). כ"א (יׁשעיה לילה וגם בקר אתא ְְְְִֶַַָָָָָֹמן

הּׁשמים את י"ד) א' (ב"ר רּבֹותינּו אמרּו ְְִֵֵֵַַַָָוכן

ואת ּומּזלֹות, ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ְְְִֵַַַָָָָָלרּבֹות

ואּלּו עדן. וגן ּודׁשאים האילנֹות לרּבֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהארץ,

הּגּוף: ּבעלי הּנבראים ּכל ְְֲִִֵַַַַָָּכלל

¯Á‡Âּברא אחד ּבמאמר ּבתחּלה ּכי ׁשאמר ¿««ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

חזר צבאם, וכל והארץ הּׁשמים ְְְֱִִֶַַַָָָָָָָֹאלהים

היתה הּזֹו הּבריאה אחר הארץ ּכי ְְִִֵֶַַַַַָָָָָּופרׁש,

והיתה מּמׁש, ּבֹו אין חמר ּכלֹומר ְְְֵֶַַָָָֹֹ"תהּו",

ׁשּבּצּורה ּופרׁש צּורה: אֹותּה הלּביׁש ּכי ְִִִֵֶַַָָָֹ"בהּו",

הא ׁשהם יסֹודֹות, ד' צּורת והעפרהּזֹו והּמים ׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

אּלה. ארּבעת ּתכלל "הארץ" ּומּלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהאויר,

היסֹודית ׁשהאׁש מּפני ,"חׁש" נקראת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָוהאׁש

מאדימה היתה אדּמה היתה ואּלּו ְְְֲֲֲִִַָָָָָָָֻחׁשּוכה,

יּקרא העפר ּבהם ׁשּנגּבל והּמים הּלילה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלנּו

"ּתהֹומֹות", הּים מי יּקראּו ולכן ְְְְִֵֵַָָָ"ּתהֹום",

קפאּו יכסימּו, ּתהמת ה') ט"ו (ׁשמֹות ְְְְְְְִִַָֹֹֻּכדכתיב

ו'), ב' (יֹונה יסבבני ּתהֹום ח'), (ׁשם ְְְְִֵָָֹֹֹתהמת

סּוף ּבים וּיגער "ּתהֹום". הּים קרקע ְְְְְִִֵַַַַַַָָויּקרא

ק"ו (ּתהּלים ּכּמדּבר. ּבּתהמֹות וּיֹוליכם ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָֹוּיחרב.

(יׁשעיה ּבּמדּבר ּכּסּוס ּבּתהמֹות מֹוליכם ְְְְִִַַַַָָָֹט')

"רּוח": יּקרא והאויר י"ג). ְֲִִֵַָָס"ג

¯·Îe,אחת מקׁשה הארּבעה היסֹודֹות ּכי נֹודע ¿»ְְְִִַַַַַָָָָ

והּמים הארץ, עּגּול הּוא ׁשּלּה ְְִִֶֶַַַָָָָוהעּמּוד

הּמים, על מּקיף והאויר הארץ, על ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָמּקיפין

הארץ ּכי הּכתּוב ואמר האויר. על מּקיף ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוהאׁש

על למעלה מּקיף האׁש והיה צּורה, ְְְְִֵַַַָָָָָָָלבׁשה

ותּכנס מנּׁשבת והרּוח המערבים, והעפר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמים

ׁשהּנקּדה לי ויראה הּמים. על ּותרחף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻּבחׁש

היא ּבהּו, והיתה הּצּורה ּבלבׁשה ְְְְִַַָָָָָֹֹהּזאת

(יֹומא ׁשתּיה" "אבן אֹותּה קֹורין ְֲִִִֶֶֶַָָָָׁשהחכמים

העֹולם: נׁשּתת ׁשּמּמּנּה ְִִֶֶַָָָנ"ד:)

‰p‰Âאלהים ּברא ּבתחּלה הּכתּובים, ׁשעּור ¿ƒ≈ְְֱִִִִִַָָָֹ

את מאין ּוברא הּׁשמים, את ִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאין

והיתה תהּו היתה ּבהּבראּה והארץ ְְְְְְִֶֶָָָָָָָָָָֹהארץ,

נֹוׁשבת ורּוח ועפר ּומים חׁש ּובהם ְְִֶֶֶֶַַָָָֹבהּו,

וסמ ונעׂשה. נברא הּכל והּנה הּמים. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹעל

מּכּלם, ּדּקה ׁשהיא ּבעבּור ל"אלהים", ֱֲִִִֵֶַַַָָָֹֻה"רּוח"

ּפני על מרחפת ׁשהיא רק מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה

ואם הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבמאמרֹו ְְֲִִֶַַַָָָָהּמים

לא ּגּוף, ׁשאינם לּמלאכים ּבריאה ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּתבּקׁש

ד' א' (ב"ר ּבהם ודרׁשּו ּבּתֹורה. זה ְְְִֵֶֶַָָָָנתּפרׁש

ׁשּנבראּו ׁשּסּיעּוועֹוד) ּתאמר ׁשּלא ׁשני, ּביֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ

העֹולם: ְִִַָָּבבריאת

Ï·‡,ּבראׁשית מּלת סֹוד ותבין ּתזּכה אם ¬»ְְְִִִִִֵֶַָ

ּברא "אלהים לֹומר הקּדים לא ְְֱִִִַָָָָֹֹולּמה

הּכתּוב האמת ּדר על ּכי ּתדע ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָּבראׁשית",

ּומּלת ּבעליֹונים, וירמז ּבתחּתֹונים ְְְְְְִִִִִֶַַַֹיּגיד

ראׁשית ׁשהיא ּבחכמה, ּתרמז ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ"ּבראׁשית"

ּבתרּגּום ּתרּגמּו ּולכ הזּכרּתי. ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָהראׁשים,

ּבכתר מכּתרת והּמּלה ּבחכמתא, ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻירּוׁשלמי

ֵּבי"ת:

אֹור. יהי אלהים וּיאמר "אמירה"(ג) מּלת ְֱֲִִִִֶַַָֹֹ

ּתאמר מה ּכדר החפץ, על להֹורֹות ְְְֵֶֶֶַַַַָֹּבכאן

ּתרצה מה ד'), כ' (ש"א ּל ואעׂשה ְְְְֱִֶֶֶַַָנפׁש

ּכאׁשר אדני לבן אּׁשה ּותהי וכן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹותחּפץ,

כן ּכי רצה. ּכאׁשר נ"א), כ"ד (להּלן ה' ְֲִִֵֶֶַַָָָּדּבר

ּכמֹו מחׁשבה, ּכגֹון הּוא אֹו לפניו, הרצֹון ְְְֲַָָָָָָהּוא

אּלפי ואמרּו ח'), מ"ז (יׁשעיה ּבלבבּה ְְְְְְִֵַַָָָָָָֹֻהאמרה

לֹומר והענין ה'), י"ב (זכריה ּבלּבם ְְְְְְִִַַָָָָָיהּודה

ּבעמל. היה ְֶָָָָֹׁשּלא

CÎÂב"ר) אמרּו "מחׁשבה" לזה רּבֹותינּו קראּו ¿»ְְְֵֶַַָָָָָ

עם הּמעׂשה ּבּיֹום, מחׁשבה י"ד) ְֲִֶַַַַָָי"ב

מחּׁשב, ּדבר על להֹורֹות והּוא חּמה. ְְְְִֵַַָָָָֻּדמּדּומי

ּומּלת ּבלבד. ּפׁשּוט חפץ לא טעם, ּבֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש

ּכמֹו העֹומד, הּזמן מעׂשה על מֹורה ְְֲֲֵֵַַַָָָָָהויה

ולכן ו'). ו' (נחמיה למל להם הוה ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹואּתה

אמר הּׁשמים, חמר ּכׁשּברא ּכי הּכתּוב, ְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר

קראֹו מזהיר ּדבר ההּוא החמר מן ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיה

אֹור.

.¯B‡ È‰ÈÂּבׁשאר ּכאמּור כן" "ויהי אמר לא «¿ƒְְִִֵַַָָָָֹ

ּבּתכּונההּימים, האֹור עמד ׁשּלא לפי ְְִִֶַַַָָָָֹ

ויׁש ּבראׁשית. מעׂשה ּכׁשאר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹהּזאת

ּכי ודע, נעלם. ּבסֹוד מדרׁש ּבזה ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָלרּבֹותינּו

ּבבריאת היּו ּבראׁשית ּבמעׂשה הּנזּכרים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהּימים

מּׁשעֹות מחּברים מּמׁש, ימים והארץ ְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻהּׁשמים

הּמעׂשה, ימי ּכׁשׁשת ׁשּׁשה והיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּורגעים,

מקרא: ׁשל ְְִִֶָּכפׁשּוטֹו

˙eiÓÈ�Ù·eהּספירֹות "ימים" יּקראּו הענין ƒ¿ƒƒְְְִִִִַָָָָ

הויה ּפעל מאמר ּכל ּכי מעליֹון, ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָֹהאצּולֹות

הּגדּלה לה' ּכי ׁשּׁשה, והיּו "יֹום". ְְִִִֵַַָָָָֻּתּקרא

הראׁשֹונֹות ּכי עׂשרה, והּמאמרים ְְְֲֲִִִַַַָָָָָוהּגבּורה,

ּבסּדּור והּפרּוׁש ּבהם. נתּפס "יֹום" ׁשם ְְְִִֵֵֵֶַָָאין

ּפחֹות ּבֹו ודעּתנּו ונעלם, נׂשּגב ּבזה ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָהּכתּובים

הּגדֹול: הּים מן ִִִַַָָָמּטּפה

טֹוב. ּכי האֹור את אלהים וּירא רּבנּו(ד) ּכתב ְֱִִֵֶַַַַָָֹ

אּגדה, לדברי צריכין אנּו ּבזה אף ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹׁשלמה,

והבּדילֹו רׁשעים ּבֹו להׁשּתּמׁש ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָראה

ּכ ּפׁשּוטֹו ּולפי לבֹוא. לעתיד ְְְִִִִַַָָָלּצּדיקים

ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ראהּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָּפרׁשהּו,

ּבּיֹום ּתחּומֹו לזה וקבע ּבערּבּוביא, ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָלהׁשּתּמׁש

וּירא, אמר, אברהם ורּבי ּבּלילה. ּתחּומֹו ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָולזה

והיא י"ג), ב' (קהלת אני וראיתי ְְְִִִִֶֶָָֹּכמֹו

ּבקריאת וּיבּדל, וטעם הּלב, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַּבמחׁשבת

ֵַהּׁשמֹות:

ÔÈ‡Âיראה ּכן ׁשאם נכֹונים, ׁשניהם ּדברי ¿≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

ּכי ׁשּיאמר חדׁשה, ועצה המלכה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּכענין

ראה אֹור, והיה אֹור, יהי אלהים ׁשאמר ְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹאחרי

ּובין ּבינֹו הבּדיל ולכן הּוא, טֹוב ּכי ְְִִִֵֵֵָאֹותֹו

ּדבר ׁשל טיבֹו ידע ׁשּלא ּבאדם ּכענין ,ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹהחׁש

היֹותֹו: ֱַעד

Ï·‡הֹוצאת ּכי ּבראׁשית, ּבמעׂשה הּסדר ¬»ְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

"אמירה", יּקרא הּפעל אל ְֲִִִֵֶַַַָָָֹהּדברים

רקיע, יהי וּיאמר אֹור, יהי אלהים ְְֱִִִִֶֶַַַָֹֹֹוּיאמר

ּתדׁש "ראּיה",וּיאמר יּקרא וקּיּומם הארץ, א ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

וּתרא וכן י"ג), (ב' ּדקהלת אני וראיתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכענין

ו'), ג' (להּלן למאכל העץ טֹוב ּכי ְְֲִִֵַַָָָָָהאּׁשה

אני רֹואה ק"ט.) (ּכתּבֹות ׁשאמרּו ּכענין ְְְְֲִִֶֶָָָֻוהּוא

כ"ז) ט"ו (ש"ב וכמֹוהּו אדמֹון. ּדברי ְְְִֵֶַָאת

אּתה הרֹואה הּכהן צדֹוק אל הּמל ֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹוּיאמר

ּכי להֹורֹות והענין ּבׁשלֹום. העיר ְְְְִִִָָָָָֻׁשבה

מהם רגע יתּפרד החפץ ואם ּבחפצֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעמידתם

ויֹום יֹום מעׂשה ּבכל אמר וכאׁשר לאין. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָיהיּו

נׁשלם ּכאׁשר ּובׁשּׁשי טֹוב, ּכי אלהים ְְְֱֲִִִִִֶַַַַֹוּירא

והּנה עׂשה אׁשר ּכל את אלהים וּירא ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּכל

ּבהיֹות הראׁשֹון ּבּיֹום אמר ּכן מאד, ְְִִֵַַָָֹטֹוב

ּבקּיּומֹו ׁשרצה טֹוב, ּכי אלהים וּירא ְְֱִִִֶַַָָָֹהאֹור

ַָלעד:

ÛÈÒB‰Âסתם אמר ׁשאּלּו האֹור, את ּבכאן ¿ƒְְִֶֶַָָָָ

ּבריאת על חֹוזר היה טֹוב", ּכי אלהים ְְֱִִִֵַַַַָָֹ"וּירא

הּקּיּום, עדין ּבהן גזר ולא והארץ, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשמים

הּנברא החמר מן אבל ּככה, עמדּו לא ְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹּכי

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
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i"yx£È„Á‡ ÌB∑,ׁשליׁשי ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מפרׁש ּכ ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹרביעי.

רּבה רמב"ן.ּבבראׁשית ְִִֵַָ

(å)ïéa ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬
:íéîì íéî©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑מּגערת ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ּפי על ׁשאף הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשמים "עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּוא, ּברּו ּובּׁשני:הּקדֹוׁש ראׁשֹון, יֹום ּכל "ויתמהּוירֹופפּו" ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

עליו הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם ‰ÌÈÓ.מּגערתֹו", CB˙a∑מים ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּמים, ּבאמצע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿«»ƒְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מל ׁשל ּבמאמרֹו ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, רמב"ן.העליֹונים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(æ)úçzî øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ¦©´©
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì̈«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑:ּכמֹו עׂשּיתֹו, והיא עמדֹו, על צּפרניה"ּתּקנֹו את ÚÈ˜¯Ï."ועׂשתה ÏÚÓ∑על «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ≈«»»ƒ«ַ
ׁשני? ּביֹום טֹוב" "ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר, ּתלּויים ׁשהן לפי לרקיע", "מעל אּלא נאמר, לא לפיהרקיע ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

וטּובֹו. ּבמּלּואֹו אינֹו נגמר ׁשּלא ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד הּמים מלאכת נגמר היה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי טֹוב", "ּכי ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים מלאכת ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובּׁשליׁשי

מל לגמר ואחד הּיֹוםהּׁשני רמב"ן.אכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ÓÓÈה ‡¯B‰�Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נפרדּו ּובּׁשליׁשי רקיע, ּבּׁשני נעׂשה ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּבראׁשֹון

"ארץ", ׁשּקראּה הּיּבׁשה ונעׂשית והעפר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמים

אלהים וּירא ּבהם ואמר הּקּיּום, ּבהם ּגזר ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹואז

טֹוב: ִּכי

.CLÁ‰ ÔÈ·e ¯B‡‰ ÔÈa ÌÈ‰Ï‡ Ïc·iÂאינּנּו ««¿≈¡…ƒ≈»≈«∆ֵֶ

ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּפסּוק הּנזּכר ְִִֶֶַַַָָָהחׁש

אלהים נתן ּכי האֹור, אפיסת הּוא אבל ֱֲֲִִִֵַַָָָָֹהאׁש,

ׁשּובֹו: עד ּכן אחר נעּדר וׁשּיהיה לאֹור, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָמּדה

e¯Ó‡Â('כ ב' ּכּוזרי (עּין המפרׁשים ּכיקצת ¿»¿ְְְִִִֵַַָָָ

הּקדֹוׁש ׁשל לפניו נברא הּזה ְְִֶֶַַָָָָָהאֹור

ּכדי מּיד ּוׁשקעֹו ּבמערב, ּכלֹומר הּוא, ְְְְֲִֵַַָָָָּברּו

וזה יֹום. ּכמּדת האיר ּכן ואחרי לילה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָמּדת

לילה היה ׁשּקדם בקר, ויהי ערב ויהי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹטעם

האֹור. הוית אחרי ּוׁשניהם יֹום, ּכ ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָואחר

ימי ׁשׁשת על יֹוסיפּו ּכי ּכלל, נכֹון ְְְִִֵֵֵֶֶַָָואינּנּו

קצר: יֹום ְִֵָָּבראׁשית

Ï·‡יתּבר לפניו נברא האֹור ּכי ׁשּנאמר, יּתכן ¬»ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

והבּדיל הּנזּכרים, ּביסֹודֹות נתּפּׁשט ְְְְְְִִִִִֵַַַָֹולא

ועמד מּדה, לׁשניהם ׁשּנתן החׁש ּובין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבינֹו

על אֹותֹו הזריח ּכ ואחר לילה, ּכמּדת ְְְְְִִִַַַַַַָָָָלפניו

לּבקר: הערב קדם והּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָֹהיסֹודֹות,

„BÚÂוהארץ הּׁשמים מּׁשּיצאּו ּכי ׁשּנאמר, יּתכן ¿ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּפסּוק הּנזּכר הּיׁש אל האפס ְִִֵֶֶֶַַַָָָמן

ׁשּזמּננּו ּפי על אף ּכי זמן, נהיה ְְְִִִִֵֶַַַָָָהראׁשֹון,

מּׁשּיהיה ,ּובחׁש ּבאֹור ׁשהם וׁשעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָּברגעים

וארץ ׁשמים נבראּו ּכן ואם זמן. ּבֹו יּתפׂש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָיׁש

יהי ואמר אֹור, מּבלי לילה ּכמּדת ּכן ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָועמדּו

ּכמּדת ׁשּיעמד עליו וגזר אֹור, ויהי ְְְֲִִֶַַַַָָָֹאֹור

ויהי היסֹודֹות, מן יעדר ּכ ואחר ְְְִִִֵֵַַַַָָָהראׁשֹון,

בקר: ויהי ְִֶֶֶַֹערב

יֹום. לאֹור אלהים וּיקרא נברא(ה) ּכי יאמר ְְֱִִִִַַָָָֹֹ

וענין לילה. ּומּדת יֹום מּדת ועׂשה ְְְְְִִִַַַַַָָָָהּזמן

ּבאּלּו אמר הּׁשמֹות, קרא ׁשהאדם מּפני ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוּיקרא,

להם קרא האלהים ּכי היֹותֹו, קדם ֱֱֲִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנעׂשּו

ׁשענין והּנכֹון, אברהם. רּבי ּדעת וזה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשמֹות.

הּמגּבלת ההבּדלה היא ּבכאן ּבאּלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ"קריאה"

ז') ג' (ב"ר אמרּו וכ צּורתם. ּכׁשּלבׁשּו ְְְְֶֶָָָָָָּבהם

:ּתחּומ יהא ולילה ,ּתחּומ יהא ְְְְְְְְֵֵַָיֹום

¯Ú È‰ÈÂ.„Á‡ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ ערב· היה «¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆»ֶֶָָ

ּתחּלת וּיקרא אחד. יֹום ׁשל ּבקר ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹוהיה

הּצּורֹות, ּבֹו ׁשּיתערבּו ּבעבּור "ערב" ְְְֲִֶֶֶַַַַָָהּלילה

ּכ ּבינֹותם. אדם ׁשּיבּקר "ּבקר" הּיֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּותחּלת

אברהם. רּבי ְִֵֵַַָָּפרׁש

ÏÚÂ"ראׁשֹון "יֹום לֹומר יּתכן לא הּפׁשט ּדר ¿«ְִִֵֶֶַַָָֹ

הראׁשֹון ּכי הּׁשני, נעׂשה לא ׁשעדין ֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבעבּור

ׁשניהם אבל ּבמעלה, אֹו ּבמנין לּׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָקֹודם

ׁשני: על יֹורה לא וה"אחד" ְְִִִֵֶֶַָָָֹנמצאים,

LÈÂרמז זה ּכי ל') ב' נבֹוכים (מֹורה מפרׁשים ¿≈ְְְִִִֵֶֶֶָ

ּבעׂשרים הארץ ּכל ּפני על הּגלּגל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלתנּועת

ּבמקֹומֹות ּבקר מהם רגע ׁשּכל ׁשעֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹוארּבע

ּכן ואם ׁשּכנגּדם. ּבּמקֹומֹות וערב ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָמׁשּתּנים,

הּמאֹורֹות הּנתן אחרי ּברקיע יהיה לאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹירמז

הּׁשמים: ְִִִַַַָּברקיע

¯˜ÚÈ.(ו) È‰Èׁשּבראֹו ּבתחּלה ההוה החמר ¿ƒ»ƒ«ְְִִֶֶֶַַָָֹֹ

ּכאהל מתּוח רקיע ׁשּיהיה אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמאין,

למים. מים ּבין מבּדיל ויהיה הּמים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַּבתֹו

רב א') ד', (ב"ר ּבאמרם ּכּונּו לזה ְְְְִֶֶַָָָָוׁשּמא

ּובּיֹום הראׁשֹון, ּבּיֹום ׁשמים היּו לחים ִִִַַַַַָָָָאמר

הרקיע. יחזק רקיע יהי אמר רב קרׁשּו, ְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשני

מּטלית יעׂשה אמר סימֹון ּברּבי יהּודה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָרּבי

וירּקעּו ג') ל"ט (ׁשמֹות אמר ּדאּת ּכמה ְְְְְִַַַַַַָָָהרקיע,

וגֹו': הּזהב ּפחי ְֵֶַַָָאת

.ÌÈn‰ CB˙aמים ּבין הּמים, ּבאמצע ¿«»ƒְְִִֵֶַַַַ

ׁשּיׁש ּכמֹו הּתחּתֹונים. לּמים ְְְִִִֵֶֶַַַַָהעליֹונים

יׁש ּכ הארץ, ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהפרׁש

למדּת הא לרקיע, העליֹונים מים ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהפרׁש

רּב ּבראׁשית ּבּמאמר. ּתלּויים ב')ׁשהן (ד' ה ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

רּׁש"י. ְִַָָּוכתבּה

‰ÊÂּתקּוה ואל הּוא, ּבראׁשית מעׂשה מענין ¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

הּוא ׁשהענין ּדבר, ּבֹו ׁשאכּתב ְְִִִֶֶֶֶָָָָֹמּמּני

לּבאּור צריכים הּפסּוקים ואין הּתֹורה, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָמּסתרי

והּפרּוׁש ּבענינֹו, הּכתּוב יארי לא ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהּזה,

אלינּו: ׁשּכן וכל ליֹודעיו ְְְֵֵֵֶָָָאסּור

‰¯˜ÚÈ.(ז) ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂעׂשּיה לׁשֹון «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְֲִָ

מתּכנּתֹו: על הּדבר ּתּקּון מקֹום ְְְִַַַָָָָֻּבכל



לט ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑,ׁשליׁשי ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מפרׁש ּכ ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹרביעי.

רּבה רמב"ן.ּבבראׁשית ְִִֵַָ

(å)ïéa ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬
:íéîì íéî©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑מּגערת ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ּפי על ׁשאף הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשמים "עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּוא, ּברּו ּובּׁשני:הּקדֹוׁש ראׁשֹון, יֹום ּכל "ויתמהּוירֹופפּו" ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

עליו הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם ‰ÌÈÓ.מּגערתֹו", CB˙a∑מים ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּמים, ּבאמצע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿«»ƒְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מל ׁשל ּבמאמרֹו ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, רמב"ן.העליֹונים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(æ)úçzî øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ¦©´©
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì̈«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑:ּכמֹו עׂשּיתֹו, והיא עמדֹו, על צּפרניה"ּתּקנֹו את ÚÈ˜¯Ï."ועׂשתה ÏÚÓ∑על «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ≈«»»ƒ«ַ
ׁשני? ּביֹום טֹוב" "ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר, ּתלּויים ׁשהן לפי לרקיע", "מעל אּלא נאמר, לא לפיהרקיע ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

וטּובֹו. ּבמּלּואֹו אינֹו נגמר ׁשּלא ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד הּמים מלאכת נגמר היה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי טֹוב", "ּכי ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים מלאכת ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובּׁשליׁשי

מל לגמר ואחד הּיֹוםהּׁשני רמב"ן.אכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ÓÓÈה ‡¯B‰�Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נפרדּו ּובּׁשליׁשי רקיע, ּבּׁשני נעׂשה ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּבראׁשֹון

"ארץ", ׁשּקראּה הּיּבׁשה ונעׂשית והעפר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמים

אלהים וּירא ּבהם ואמר הּקּיּום, ּבהם ּגזר ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹואז

טֹוב: ִּכי

.CLÁ‰ ÔÈ·e ¯B‡‰ ÔÈa ÌÈ‰Ï‡ Ïc·iÂאינּנּו ««¿≈¡…ƒ≈»≈«∆ֵֶ

ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּפסּוק הּנזּכר ְִִֶֶַַַָָָהחׁש

אלהים נתן ּכי האֹור, אפיסת הּוא אבל ֱֲֲִִִֵַַָָָָֹהאׁש,

ׁשּובֹו: עד ּכן אחר נעּדר וׁשּיהיה לאֹור, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָמּדה

e¯Ó‡Â('כ ב' ּכּוזרי (עּין המפרׁשים ּכיקצת ¿»¿ְְְִִִֵַַָָָ

הּקדֹוׁש ׁשל לפניו נברא הּזה ְְִֶֶַַָָָָָהאֹור

ּכדי מּיד ּוׁשקעֹו ּבמערב, ּכלֹומר הּוא, ְְְְֲִֵַַָָָָּברּו

וזה יֹום. ּכמּדת האיר ּכן ואחרי לילה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָמּדת

לילה היה ׁשּקדם בקר, ויהי ערב ויהי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹטעם

האֹור. הוית אחרי ּוׁשניהם יֹום, ּכ ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָואחר

ימי ׁשׁשת על יֹוסיפּו ּכי ּכלל, נכֹון ְְְִִֵֵֵֶֶַָָואינּנּו

קצר: יֹום ְִֵָָּבראׁשית

Ï·‡יתּבר לפניו נברא האֹור ּכי ׁשּנאמר, יּתכן ¬»ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

והבּדיל הּנזּכרים, ּביסֹודֹות נתּפּׁשט ְְְְְְִִִִִֵַַַָֹולא

ועמד מּדה, לׁשניהם ׁשּנתן החׁש ּובין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבינֹו

על אֹותֹו הזריח ּכ ואחר לילה, ּכמּדת ְְְְְִִִַַַַַַָָָָלפניו

לּבקר: הערב קדם והּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָֹהיסֹודֹות,

„BÚÂוהארץ הּׁשמים מּׁשּיצאּו ּכי ׁשּנאמר, יּתכן ¿ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּפסּוק הּנזּכר הּיׁש אל האפס ְִִֵֶֶֶַַַָָָמן

ׁשּזמּננּו ּפי על אף ּכי זמן, נהיה ְְְִִִִֵֶַַַָָָהראׁשֹון,

מּׁשּיהיה ,ּובחׁש ּבאֹור ׁשהם וׁשעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָּברגעים

וארץ ׁשמים נבראּו ּכן ואם זמן. ּבֹו יּתפׂש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָיׁש

יהי ואמר אֹור, מּבלי לילה ּכמּדת ּכן ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָועמדּו

ּכמּדת ׁשּיעמד עליו וגזר אֹור, ויהי ְְְֲִִֶַַַַָָָֹאֹור

ויהי היסֹודֹות, מן יעדר ּכ ואחר ְְְִִִֵֵַַַַָָָהראׁשֹון,

בקר: ויהי ְִֶֶֶַֹערב

יֹום. לאֹור אלהים וּיקרא נברא(ה) ּכי יאמר ְְֱִִִִַַָָָֹֹ

וענין לילה. ּומּדת יֹום מּדת ועׂשה ְְְְְִִִַַַַַָָָָהּזמן

ּבאּלּו אמר הּׁשמֹות, קרא ׁשהאדם מּפני ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוּיקרא,

להם קרא האלהים ּכי היֹותֹו, קדם ֱֱֲִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנעׂשּו

ׁשענין והּנכֹון, אברהם. רּבי ּדעת וזה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשמֹות.

הּמגּבלת ההבּדלה היא ּבכאן ּבאּלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ"קריאה"

ז') ג' (ב"ר אמרּו וכ צּורתם. ּכׁשּלבׁשּו ְְְְֶֶָָָָָָּבהם

:ּתחּומ יהא ולילה ,ּתחּומ יהא ְְְְְְְְֵֵַָיֹום

¯Ú È‰ÈÂ.„Á‡ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ ערב· היה «¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆»ֶֶָָ

ּתחּלת וּיקרא אחד. יֹום ׁשל ּבקר ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹוהיה

הּצּורֹות, ּבֹו ׁשּיתערבּו ּבעבּור "ערב" ְְְֲִֶֶֶַַַַָָהּלילה

ּכ ּבינֹותם. אדם ׁשּיבּקר "ּבקר" הּיֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּותחּלת

אברהם. רּבי ְִֵֵַַָָּפרׁש

ÏÚÂ"ראׁשֹון "יֹום לֹומר יּתכן לא הּפׁשט ּדר ¿«ְִִֵֶֶַַָָֹ

הראׁשֹון ּכי הּׁשני, נעׂשה לא ׁשעדין ֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבעבּור

ׁשניהם אבל ּבמעלה, אֹו ּבמנין לּׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָקֹודם

ׁשני: על יֹורה לא וה"אחד" ְְִִִֵֶֶַָָָֹנמצאים,

LÈÂרמז זה ּכי ל') ב' נבֹוכים (מֹורה מפרׁשים ¿≈ְְְִִִֵֶֶֶָ

ּבעׂשרים הארץ ּכל ּפני על הּגלּגל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלתנּועת

ּבמקֹומֹות ּבקר מהם רגע ׁשּכל ׁשעֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹוארּבע

ּכן ואם ׁשּכנגּדם. ּבּמקֹומֹות וערב ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָמׁשּתּנים,

הּמאֹורֹות הּנתן אחרי ּברקיע יהיה לאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹירמז

הּׁשמים: ְִִִַַַָּברקיע

¯˜ÚÈ.(ו) È‰Èׁשּבראֹו ּבתחּלה ההוה החמר ¿ƒ»ƒ«ְְִִֶֶֶַַָָֹֹ

ּכאהל מתּוח רקיע ׁשּיהיה אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמאין,

למים. מים ּבין מבּדיל ויהיה הּמים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַּבתֹו

רב א') ד', (ב"ר ּבאמרם ּכּונּו לזה ְְְְִֶֶַָָָָוׁשּמא

ּובּיֹום הראׁשֹון, ּבּיֹום ׁשמים היּו לחים ִִִַַַַַָָָָאמר

הרקיע. יחזק רקיע יהי אמר רב קרׁשּו, ְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשני

מּטלית יעׂשה אמר סימֹון ּברּבי יהּודה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָרּבי

וירּקעּו ג') ל"ט (ׁשמֹות אמר ּדאּת ּכמה ְְְְְִַַַַַַָָָהרקיע,

וגֹו': הּזהב ּפחי ְֵֶַַָָאת

.ÌÈn‰ CB˙aמים ּבין הּמים, ּבאמצע ¿«»ƒְְִִֵֶַַַַ

ׁשּיׁש ּכמֹו הּתחּתֹונים. לּמים ְְְִִִֵֶֶַַַַָהעליֹונים

יׁש ּכ הארץ, ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהפרׁש

למדּת הא לרקיע, העליֹונים מים ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהפרׁש

רּב ּבראׁשית ּבּמאמר. ּתלּויים ב')ׁשהן (ד' ה ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

רּׁש"י. ְִַָָּוכתבּה

‰ÊÂּתקּוה ואל הּוא, ּבראׁשית מעׂשה מענין ¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

הּוא ׁשהענין ּדבר, ּבֹו ׁשאכּתב ְְִִִֶֶֶֶָָָָֹמּמּני

לּבאּור צריכים הּפסּוקים ואין הּתֹורה, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָמּסתרי

והּפרּוׁש ּבענינֹו, הּכתּוב יארי לא ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהּזה,

אלינּו: ׁשּכן וכל ליֹודעיו ְְְֵֵֵֶָָָאסּור

‰¯˜ÚÈ.(ז) ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂעׂשּיה לׁשֹון «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְֲִָ

מתּכנּתֹו: על הּדבר ּתּקּון מקֹום ְְְִַַַָָָָֻּבכל
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.ÔÎ È‰ÈÂאחר אֹור" "ויהי ּבראׁשֹון הכּתיב «¿ƒ≈ְְִִִִַַַָ

האמירה אחר אֹור", יהי אלהים ְֱֲִִִֶַַַָָֹֹ"וּיאמר

אבל נגזר, ּכאׁשר והיה הּפעל אל ׁשּיצא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפרׁש

וּיעׂש ּכתּוב רקיע" "יהי אמירת אחר ְְֲִִִַַַַַַַָָָּבכאן

ויהי הֹוסיף ולּמה וּיבּדל, הרקיע את ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹאלהים

ימי ּכל ּתמיד ּכן ׁשהיה לֹומר הּוא אבל ְֲִֵֵֵֶַָָָָָכן.

עם ּדבק הּוא ּכי ּפרׁש אברהם ורּבי ְְִִִֵֵַַַָָָָעֹולם.

ׁשמים. לרקיע קרא כן היה ּכאׁשר אחריו, ֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּבא

נכֹון: ְֵָואינֹו

˙ÈL‡¯··eאלהים וּיעׂש אמרּו ו') (ד' רּבה ƒ¿≈ƒְֱִַַַַָָֹ

הּמקראֹות מן אחד זֹו הרקיע, ְִִִֶֶַַָָָָאת

אלהים וּיעׂש העֹולם, את זֹומא ּבן ְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהרעיׁש

נעׂשּו ׁשמים ה' ּבדבר ּבמאמר והלא ְְְֲֲֲִִַַַַַָָֹוכּו'

מּלׁשֹון הּזֹו ההרעׁשה ואין ו'). ל"ג ְְְְִִִֵַַַָָ(ּתהּלים

ּכתּוב ּובׁשּׁשי ּברביעי ׁשהרי לבּדֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָ"וּיעׂש"

ּכי ּבעבּור ׁשאמרּתי, מּזה היה אבל ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ"וּיעׂש".

כן", "ויהי האמירה אחר ּכתּוב הּימים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשאר

אבל האמירה, אחר ּתכף מּיד ּכן ׁשּנהיה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר

היא זֹו וּיעׂש. ּכתּוב אלהים וּיאמר אחר ֱִִֶַַַַַַָָֹֹּכאן

הי ואּולי רצהקׁשיתֹו. לא נסּתר ּפרּוׁש לֹו ה ְְְִֵַָָָָָָֹֻ

הרעׁש: ענין וזה סֹודֹו ְְְִֶַַַַָלגּלֹות

ׁשמים. לרקיע אלהים וּיקרא הּׁשני(ח) ּבּיֹום ְֱִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

צּורת אֹותם הלּביׁש ּכאׁשר הּזה ּבּׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָקראם

אבל ּבּבריאה, ׁשמים היּו ּבראׁשֹון ּכי ְֲִִִִִַַַָָָָָָרקיע,

הּזֹו. הּצּורה ׁשּלבׁשּו עד ּבהם נתּפׂש הּׁשם ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָאין

Le¯Ùeּבסּגֹול נקּוד הּוא ּכאּלּו הּזה הּׁשם ≈ְְִֵֶֶַַָ

ז') א' (שה"ש ּכמּלת הּׁשי"ן, ְִִַַַַּתחת

ׁשּמים אמר ּכאּלּו ּכעטיה, אהיה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ"ׁשּלמה"

הּמים ּבתֹו ּכאהל ונמּתחּו ׁשּנרקעּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַֹהם

סֹוד הּזה ּבּׁשם הֹודיע והּתחּתֹונים, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָהעליֹונים

ְִָָיצירתם:

‡¯Ób·eמאי אמרּו (י"ב.) חגיגה ּבמּסכת «¿»»ְְֲִֶֶַַָָ

יחסר הּוא ּכן ואם מים. ׁשם ְְִִִֵֵֶַַַָׁשמים,

ׁשוֹות, אֹותּיֹות ׁשּתי להתחּברּות אחד ְְְְִִֵֶֶַָָמ"ם

ויאמר ועֹוד). ל"ב ו' (ׁשֹופטים "ירּבעל" ְְְְְִִַַַַֹֻּכמּלת

ּבלבׁשם לּמים ׁשּקרא ׁשם ּכלֹומר מים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשם

הּדר על הּכתּובים ּפׁשט וזה אחרת. ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָצּורה

ׁשהזּכרנּו רב ּדעת והּוא רּׁש"י. ׁשּכתב ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָהּזה

ו"הארץ" "הּׁשמים" ׁשם ויהי ו'). ְְְִִֵֶַַַָָָָ(ּבפסּוק

ּכי להם, לקרא העתיד על הראׁשֹון ְִִִִֶֶַַָָָָֹּבּפסּוק

הּזה: ּבּלׁשֹון רק להֹודיעם יּתכן ְִִֵֶַַַָָָֹלא

Ï·‡,ׁשּנאמר הּכתּובים ּפׁשט לפי נכֹון יֹותר ¬»ְְְִִֵֶַַַָֹ

הם הראׁשֹון ּבּפסּוק הּנזּכרים הּׁשמים ְִִִִִֵַַַַָָָָּכי

אבל הּגלּגּלים, מּכלל אינם העליֹונים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּׁשמים

על ּודמּות ּכענין הּמרּכבה, מן למעלה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהם

נטּוי הּנֹורא הּקרח ּכעין רקיע החּיה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָראׁשי

כ"ב), א' (יחזקאל מלמעלה ראׁשיהם ְְְְִֵֵֶֶַָָָעל

ׁשמים" "רכב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נקרא ְִִֵֵֶַַָָָָֹּומהם

ּבבריאתם הּכתּוב סּפר ולא כ"ו), ל"ג ְְְִִִִֵַָָָָֹ(ּדברים

וחּיֹות הּמלאכים הזּכיר לא ּכאׁשר ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹּדבר,

רק ּגּוף, ּבעל ׁשאינֹו נפרד ּדבר וכל ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמרּכבה

ׁשּקדמּותם ּכלֹומר נבראים, ׁשהם ּבּׁשמים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהזּכיר

ַָאפס:

¯Ó‡Âּכלֹומר הּמים, ּבתֹו רקיע ׁשּיהיה ּבּׁשני ¿»«ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשהזּכיר הּנזּכרים, הּמים מן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיתהּוה

ּגם וקרא ּביניהם, מבּדיל מרּקע ּדבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבריאתם,

העליֹונים הּׁשמים ּכׁשם ׁשמים הּכּדּורים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלאּלּו

י"ז) (ּבפסּוק ּבּפרׁשה יקראם ולכן ְְְִִִֵֵַָָָָָָָהראׁשֹונים,

ּברקיע אלהים אתם וּיּתן הּׁשמים" ְְֱִִִִִִֵַַַַָָָֹֹ"רקיע

הּׁשמים, ּבׁשם הּנזּכרים ׁשאינם לבאר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּׁשמים,

ׁשמים: ׁשּקראם הרקיעים ְְִִִֶַַָָָָרק

Ì‚Âּבבראׁשית הזּכירּוהּו רּבֹותינּו, ּדעת זה ¿«ְְִִִִֵֵֶַַַ

לּה אמרין רּבנין ּכל אמרּו ב'), (ד' ְֲִִַַָָָָָָרּבה

ּברּבי יעקב ורּבי ּפנחס ורּבי חנניה, רּבי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָֹּבׁשם

ּבׁשעה נחמן, ּברּבי ׁשמּואל רּבי ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאבין,

ּבתֹו רקיע "יהי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִֶַַַָָָָׁשאמר

ׁשמים ונעׂשּו האמצעית טּפה ּגלדה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָהּמים"

ּומאמר העליֹונים. הּׁשמים ּוׁשמי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּתחּתֹונים

ּתחּתֹונים ׁשּבהם הּגלּגלים לכּדּורי יתּפּׁשט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָזה

ּכדכתיב הּׁשמים", "ׁשמי נקראים ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָועליֹונים,

וירח ׁשמׁש הללּוהּו ג'ֿד') קמ"ח ְְְִִֵֶֶַַָ(ּתהּלים

הּׁשמים ׁשמי הללּוהּו אֹור ּכֹוכבי ּכל ְְְְִֵֵַַַָָָהללּוהּו

הּׁשמים אבל הּׁשמים. מעל אׁשר ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּמים

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּכסאֹו ׁשּׁשם ּבראׁשֹון ְְִִִִֶֶַַָָָָָהּנזּכרים

ּכסאי, הּׁשמים א') ס"ו (יׁשעיה ּדכתיב ְְְְִִִִִַַַָָהּוא,

קמ"ח (ּתהּלים הּמזמֹור זה ּבתחּלת הּנזּכרים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָהם

הללּוהּו הּׁשמים מן ה' את הללּו ְְִִֶַַַַָא'ֿב')

מלאכיו: כל הללּוהּו ְְְִַַַָָָּבּמרֹומים

‰ÊÂע הּכתּוב, ּבפׁשט נכֹון מההּלׁשֹון ם ¿∆ְִִַַַַָָָ

הּכּסא ּובׁשם הּׁשמים ּבׁשם עֹוד ְְִִֵֵֵֵֶַַַָּׁשּיׁש

וכּסא לּׁשמים ׁשמים יׁש ּכי ונעלם, נׂשּגב ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָסֹוד

י"ג.) (ּברכֹות החכמים אֹומרים ּומּזה ְְֲִִִִֵֶַַָָלּכּסא.

ואמרּו ׁשמים, מלכּות על עליו לקּבל ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹּכדי

ּדי אמר והּכתּוב ׁשמים. יראת ח'.) ְְִִִַַַַָָָָ(ׁשם

להם ויׁש כ"ג). ד' (ּדנּיאל ׁשמּיא ְְִִִֵֵֶַַָָָׁשּלטן

ּבמה ק') אֹות הּבהיר (ספר נפלא ְְְִִִֵֶַַָָָמדרׁש

ל"ב). ח' (מ"א הּׁשמים ּתׁשמע ואּתה ְְִִֶַַַַָָָּׁשּכתּוב

הּזֹוכה הראׁשֹון, ּבּפסּוק נרמז יראּנּו זה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָוכל

הּנבראים ּכי הּכתּובים ּבארּו והּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַָלֹו.

מן מֹוצאם והּׁשאר מאין, הם ְְִִִִֵֵַַָָָָהראׁשֹונים

הּנברא. הראׁשֹון ְִִֶַַָָֹהחמר

Ï‡Âהּגדֹול אליעזר רּבי מאמר עלי יקׁשה ¿«ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

מהיכן ׁשמים ׁשאמר ג') דר"א ְִִֵֵֵֶַַָָָ(ּפרקי

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל לבּוׁשֹו מאֹור ְְְִֵֶַָָנבראּו

ׁשּירצּו ּבעבּור ּכי עֹוד, רּבה ּבבראׁשית הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָוכן

עד הראׁשֹון החמר להעלֹות עֹוד ְֲֲִִֶַַַַָָֹהחכמים

יראּו לא הּדּקים, מן ּדק ולעׂשֹותֹו ְְְֲִִִִַַַַַֹּתכלית

וצּורה חמר ּבעל מתנֹועע ּגּוף ׁשהם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּׁשמים

הּוא הּלבּוׁש אֹור אבל האין, מן הּנבראים ְְֲִִִִֵַַַָָָהם

הּמּמׁש חמר יצא ּומּמּנּו הראׁשֹון, ְִִִֶֶַַַָָָָָֹהּנברא

ּכדּקּות ואינּנּו אחר חמר לארץ ונתן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּׁשמים.

ּכי הּכבֹוד, ּכּסא ׁשּתחת ׁשלג והּוא ְִִִֵֶֶֶַַַָָהראׁשֹון,

ׁשּתחּתיו, הּׁשלג היה ּומּמּנּו נברא, הּכבֹוד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכּסא

ׁשליׁשי הּוא והּנה הארץ, חמר נעׂשה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹּומּמּנּו

ְִַָּבּבריאה:

הּׁשמים. מּתחת הּמים יּקוּו הּתהֹום(ט) היה ְִִִִַַַַַַַָָָָ

העכּורים, הּמים ּכעין ועפר מים ְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשהּוא

מסֹובב אחד ּבמקֹום ׁשּיּקוּו הּמים על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוגזר

עד ׁשּיעלה העפר על וגזר הּפאֹות, ׁשּיראהּכל ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ראּויה ׁשטּוחה יּבׁשה ותהיה וייבׁש, הּמים ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָעל

הּמים על הארץ לרקע ּכתּוב וכן ְְְִִֵֶַַַָָָָֹליּׁשּוב,

ּכּדּורית ׁשּתהיה ׁשּמא אֹו ו'). קל"ו ְְִִִִֶֶֶַָ(ּתהּלים

הּיונים ידמּו אׁשר מׁשּקעת ורּבּה מגּלה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻֻֻמּקצתּה

המפּתים: אֹו הּנראים ְְְְִִִֵֶַַַּבמֹופתיהם

‰p‰Âענינים ׁשני ּכלֹומר ּגזרֹות, ׁשּתי הן ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֵֵַָ

הּנאֹות מן הפ אלהים ּבחפץ ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹנעׂשים

ּולקּלּות העפר לכבדּות הראּוי ּכי ְְְְִִִֵֶַָָָָָּבטבעם,

אמצעי, הארץ עּמּוד להיֹות ּכנגּדּה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּמים

צד. מּכל אֹותּה מּקיפים עליה מכּסים ְְִִִִִֶַַַַַָָָָוהּמים

ּכלֹומר הּׁשמים, מּתחת הּמים יּקוּו אמר ּכן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָועל

וקרא הּיּבׁשה, ותראה ואמר ׁשפלּות, מקֹום ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָאל

האּלּו, הּצּורֹות לֹובׁשים ּבהיֹותם ׁשמֹות ְְִִֵֵֶַָָָלהם

"ּתהֹום": ׁשמם היה מּתחּלה ְְְִִִָָָָּכי

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(é)íéäìà àø÷iå|íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®
:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד∑˜¯‡ ים הּיםוהלא מן העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא הּוא? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רמב"ן.ּבאסּפמיא ְְְַַָ

(àé)òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©¤½©
:ïë-éäéå õøàä-ìò Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−©¨¨®¤©«§¦¥«

i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ּתעׂשיב לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהארץ,

ּבדׁשאים מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת הּוא ‰‡¯ı.ּדׁשא ‡L„z∑,עׂשבים לבּוׁש ותתּכּסה ּתתמּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ«¿≈»»∆ְְְְֲִִִֵֶַַָ
ּדׁשא נקרא לע"ז עׂשבּבלׁשֹון נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא ּכּלן Ú¯Ê.ארבאז"י, ÚÈ¯ÊÓ∑זרע ּבֹו ׁשּיגּדל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ«¿ƒ«∆«ְִֶֶַַ
אחר ּבמקֹום מּמּנּו È¯t.לזרע ıÚ∑'וגֹו הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, עׂשתה לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ְְִִֵֶַַָֹ≈¿ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ונתקּללה. עונּה על היא ּגם נפקדה עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ולא ּפרי" עׂשה אינֹו,(ועץ אחרים ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

B·ŒBÚ¯Ê.)ודֹו"ק ¯L‡∑אֹותֹו ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן ׁשּמהן ּפרי ּכל ּגרעיני רמב"ן.הן ְ¬∆«¿ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)õòå eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯
:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף «≈»»∆¿ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּבעצמן, וחמר חּליןקל ּבׁשחיטת ּבאּגדה רמב"ן.ּכמפרׁש ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

eLÈ�k˙י ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

c·¯יא ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
d�ÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚ¯Êיב ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰B�ÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

È‡˙ÈÏz:יג ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ארץ. לּיּבׁשה אלהים וּיקרא ׁשמּה(י) ּכי יאמר ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

מן הּמים ּבהּפרד ּכי "יּבׁשה", לּה ְִִִִֵַַַָָָָָָהראּוי

"ארץ" אֹותּה יקרא אבל יבׁשה, היא ְְֲִִֶֶֶָָָָָָָהעפר

והּטעם, ּבראׁשֹון. הּנברא היסֹודֹות ּכלל ְְְְְִִֵַַַַַַָָּכׁשם

ׁשאין לאדם, יּׁשּוב ׁשּתהיה נבראּו, ּבעבּורּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּכי

זּולתֹו. ּבֹוראֹו מּכיר ְְִִַַַָּבּתחּתֹונים

‡¯˜Âים" הּוא ּכאּלּו "יּמים", הּמים למקוה ¿»»ְְְִִִִֵַַַַ

"ים", נקרא הּמקוה ׁשּקרקע לפי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָמים",

מכּסים. לּים ּכּמים ט') י"א (יׁשעיה ְְְְְִִִִַַַַַָָּכדכתיב

ט"ז (מ"ב הּבקר מעל הֹורד הּים ואת ְְִֵֵֶַַַָָָוכן

יּקרא ּגדֹול מים מקוה ׁשהּוא מּפני ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַָָי"ז),

ֵּכן:

.·BË Èk ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ.ּבחפצֹו קּיּומם הּוא ««¿¡…ƒƒְְִֶָ

הּזֹו הצּורה הלּביׁשם ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָוהענין,

(ּבפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּקּיּום, והיה ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָחפץ

מה וזה ח')ד'). ד' (ב"ר רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְֵֶֶַַָ

ׁשּלא לפי ּבּׁשני, טֹוב ּכי נאמר ּלא מה ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַֹֹמּפני

ּבּׁשליׁשי ּכתּוב לפיכ הּמים, מלאכת ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָנגמרה

ואחד הּמים למלאכת אחד ּפעמים, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשני

הּיֹום: ְִֶֶַלמלאכת

ּדׁשא. הארץ ּתדׁשא אלהים וּיאמר ּגזר(יא) ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּצֹומח ּכח הארץ ּבתֹולדֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיה

לעד: קּים הּמין ׁשּיהיה ּכדי זרע ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּומֹוליד

ÔÎzÈÂ,הראׁשֹון ּבּפסּוק הּנזּכרת ּבארץ ׁשּירמז ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

נאצלּו והּנה מצמיח. ּכח מּמּנּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיּמׁש

ּבגן צמחּו ּומהם למיניהם, היסֹודֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמּכחּה

וזהּו ּבעֹולם. ּומהם ואילנֹות, ּדׁשאים ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָעדן

ׁשלׁש ּברא ּבּׁשליׁשי י') י"א (ב"ר ְְִִֶַָָָָׁשאמרּו

אמרּו ועֹוד עדן. וגן ּודׁשאים אילנֹות ְְְְְִִִֵֶַָָָּברּיֹות,

מּלמּטה ועׂשב עׂשב ּכל ל אין ז') י' ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ(ׁשם

לֹו ואֹומר אֹותֹו ּומּכה ּברקיע מּזל לֹו ְִֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

ל"ג) ל"ח (אּיֹוב ּדכתיב הּוא הדא ְְֲִִִֵָּגדל,

בארץ, מׁשטרֹו ּתׂשים אם ׁשמים חּקֹות ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻהידעּת

ֵׁשֹוטר.

¯Ó‡Âאּסּור והּוא למינהּו, זה ּכל ׁשּיהיה ¿»«ְְְִִִֵֶֶֶָ

ּבכח מכחיׁש אֹותם הּזֹורע ּכי ְְְִִִִֵַַַַַַָֹהּכלאים,

הּׁשם ּבעזרת ּבֹו אבאר ועֹוד ּבראׁשית. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָמעׂשה

י"ט): י"ט ְְִַָ(ּבוּיקרא

·˙ÎÂלׁשֹון ּדׁשא לא עׂשב, ּדׁשא ׁשלמה, רּבנּו ¿»«ְְֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹ

ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּדׁשא. לׁשֹון עׂשב ולא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֹעׂשב

ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר ואין ּבעׂשבים, הארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלביׁשת

זה ּדברֹו ואין עׂשב. נקרא לעצמֹו ׁשרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹוכל

וחכמים יתרּבה, לא "ּדׁשא" לׁשֹון ּכן ׁשאם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹנכֹון,

(חּלין מהּו ּדׁשאים מיני ׁשני הרּכיב ְְְְִִִִִִֵֵַָֻאֹומרים

ּדׁשאים: מזּכיר עצמֹו והרב ְְְְִִַַַָָס'.).

Ï·‡הּוא ועׂשב הּצֹומח, הּקטן הּוא ּדׁשא ¬»ְֵֵֶֶֶַַַָָ

ולא הארץ, ּתדׁשא יאמר ולכן הּמזריע, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּגדֹול

מן הּצֹומח קטן וכל "ּתעׂשיב". לֹומר ְֲִִִֵֵַַַַָָָָיּתכן

יּמׁש ולכן ּבאילנֹות, אף "ּדׁשא" יּקרא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

"ּתדׁשא אמר לא ּכי ּפרי, עץ הארץ ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתדׁשא

הּוא והּנה ּפרי". עץ ותֹוציא עׂשב ּדׁשא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָהארץ

ּכי מדּבר נאֹות דׁשאּו ּכי וכן צמיחה. ְְְְְְִִִִֵַַָָָּכטעם

כ"ב): ב' (יֹואל פריֹו נׂשא ְִֵֵָָעץ

È�‡Â,הּסרק אילני הּכתּוב הזּכיר לא אי ּתמּה, «¬ƒְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

ּבזה ואּולי לבּדֹו. ּפרי ּבעץ צּוה ְְְְְִִֵֵֶַַָָואי

אילני אף ט') ה' (ב"ר ׁשאמרּו רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֶַַָָנתעֹוררּו

מּקללת ּכי נאמר ּכן ואם ּפרֹות. עׂשּו ְְְִִִִֵֵַַָָֹסרק

סרק: היּו י"ז) ג' (להּלן האדמה" ְְֲֲַָָָָָָָ"ארּורה

ÔÎzÈÂהארץ ּתצמיח הּכתּוב ּפרּוׁש ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

עֹוׂשה ועץ זרע, מזריע ועׂשב ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַצמח,

ּובאילני הּסרק ּבעׂשבי ּגזר ּבתחּלה והּנה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּפרי.

זרעֹו אׁשר ּפרי "עׂשה ּׁשאמר ּומּמה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹהּסרק.

יצמחּו האילנֹות ּכל ּכי נלמד י"ב), (ּפסּוק ְְְִִִִָָָָֹבֹו"

לּטע ּבמּקצתם ׁשהּמנהג ּפי על אף ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּזרעם,

הענף: ֵֶֶָָמהם

BË·.(יב) Èk ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ.לעד הּמינין קּיּום ««¿¡…ƒƒִִִַַָ

לבּדֹו, הּזה לּמאמר יֹום נתיחד לא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹוהּנה

ּכאׁשר הארץ ּכי מיחד, מעׂשה ׁשאינּנּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמּפני

היא: אחת מליחה ארץ ׁשּתהיה אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָּתצמיח



מי ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(é)íéäìà àø÷iå|íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®
:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד∑˜¯‡ ים הּיםוהלא מן העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא הּוא? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רמב"ן.ּבאסּפמיא ְְְַַָ

(àé)òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©¤½©
:ïë-éäéå õøàä-ìò Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−©¨¨®¤©«§¦¥«

i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ּתעׂשיב לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהארץ,

ּבדׁשאים מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת הּוא ‰‡¯ı.ּדׁשא ‡L„z∑,עׂשבים לבּוׁש ותתּכּסה ּתתמּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ«¿≈»»∆ְְְְֲִִִֵֶַַָ
ּדׁשא נקרא לע"ז עׂשבּבלׁשֹון נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא ּכּלן Ú¯Ê.ארבאז"י, ÚÈ¯ÊÓ∑זרע ּבֹו ׁשּיגּדל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ«¿ƒ«∆«ְִֶֶַַ
אחר ּבמקֹום מּמּנּו È¯t.לזרע ıÚ∑'וגֹו הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, עׂשתה לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ְְִִֵֶַַָֹ≈¿ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ונתקּללה. עונּה על היא ּגם נפקדה עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ולא ּפרי" עׂשה אינֹו,(ועץ אחרים ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

B·ŒBÚ¯Ê.)ודֹו"ק ¯L‡∑אֹותֹו ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן ׁשּמהן ּפרי ּכל ּגרעיני רמב"ן.הן ְ¬∆«¿ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)õòå eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯
:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף «≈»»∆¿ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּבעצמן, וחמר חּליןקל ּבׁשחיטת ּבאּגדה רמב"ן.ּכמפרׁש ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

eLÈ�k˙י ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

c·¯יא ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
d�ÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚ¯Êיב ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰B�ÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

È‡˙ÈÏz:יג ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ארץ. לּיּבׁשה אלהים וּיקרא ׁשמּה(י) ּכי יאמר ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

מן הּמים ּבהּפרד ּכי "יּבׁשה", לּה ְִִִִֵַַַָָָָָָהראּוי

"ארץ" אֹותּה יקרא אבל יבׁשה, היא ְְֲִִֶֶֶָָָָָָָהעפר

והּטעם, ּבראׁשֹון. הּנברא היסֹודֹות ּכלל ְְְְְִִֵַַַַַַָָּכׁשם

ׁשאין לאדם, יּׁשּוב ׁשּתהיה נבראּו, ּבעבּורּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּכי

זּולתֹו. ּבֹוראֹו מּכיר ְְִִַַַָּבּתחּתֹונים

‡¯˜Âים" הּוא ּכאּלּו "יּמים", הּמים למקוה ¿»»ְְְִִִִֵַַַַ

"ים", נקרא הּמקוה ׁשּקרקע לפי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָמים",

מכּסים. לּים ּכּמים ט') י"א (יׁשעיה ְְְְְִִִִַַַַַָָּכדכתיב

ט"ז (מ"ב הּבקר מעל הֹורד הּים ואת ְְִֵֵֶַַַָָָוכן

יּקרא ּגדֹול מים מקוה ׁשהּוא מּפני ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַָָי"ז),

ֵּכן:

.·BË Èk ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ.ּבחפצֹו קּיּומם הּוא ««¿¡…ƒƒְְִֶָ

הּזֹו הצּורה הלּביׁשם ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָוהענין,

(ּבפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּקּיּום, והיה ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָחפץ

מה וזה ח')ד'). ד' (ב"ר רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְֵֶֶַַָ

ׁשּלא לפי ּבּׁשני, טֹוב ּכי נאמר ּלא מה ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַֹֹמּפני

ּבּׁשליׁשי ּכתּוב לפיכ הּמים, מלאכת ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָנגמרה

ואחד הּמים למלאכת אחד ּפעמים, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשני

הּיֹום: ְִֶֶַלמלאכת

ּדׁשא. הארץ ּתדׁשא אלהים וּיאמר ּגזר(יא) ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּצֹומח ּכח הארץ ּבתֹולדֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיה

לעד: קּים הּמין ׁשּיהיה ּכדי זרע ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּומֹוליד

ÔÎzÈÂ,הראׁשֹון ּבּפסּוק הּנזּכרת ּבארץ ׁשּירמז ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

נאצלּו והּנה מצמיח. ּכח מּמּנּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיּמׁש

ּבגן צמחּו ּומהם למיניהם, היסֹודֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמּכחּה

וזהּו ּבעֹולם. ּומהם ואילנֹות, ּדׁשאים ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָעדן

ׁשלׁש ּברא ּבּׁשליׁשי י') י"א (ב"ר ְְִִֶַָָָָׁשאמרּו

אמרּו ועֹוד עדן. וגן ּודׁשאים אילנֹות ְְְְְִִִֵֶַָָָּברּיֹות,

מּלמּטה ועׂשב עׂשב ּכל ל אין ז') י' ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ(ׁשם

לֹו ואֹומר אֹותֹו ּומּכה ּברקיע מּזל לֹו ְִֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

ל"ג) ל"ח (אּיֹוב ּדכתיב הּוא הדא ְְֲִִִֵָּגדל,

בארץ, מׁשטרֹו ּתׂשים אם ׁשמים חּקֹות ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻהידעּת

ֵׁשֹוטר.

¯Ó‡Âאּסּור והּוא למינהּו, זה ּכל ׁשּיהיה ¿»«ְְְִִִֵֶֶֶָ

ּבכח מכחיׁש אֹותם הּזֹורע ּכי ְְְִִִִֵַַַַַַָֹהּכלאים,

הּׁשם ּבעזרת ּבֹו אבאר ועֹוד ּבראׁשית. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָמעׂשה

י"ט): י"ט ְְִַָ(ּבוּיקרא

·˙ÎÂלׁשֹון ּדׁשא לא עׂשב, ּדׁשא ׁשלמה, רּבנּו ¿»«ְְֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹ

ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּדׁשא. לׁשֹון עׂשב ולא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֹעׂשב

ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר ואין ּבעׂשבים, הארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלביׁשת

זה ּדברֹו ואין עׂשב. נקרא לעצמֹו ׁשרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹוכל

וחכמים יתרּבה, לא "ּדׁשא" לׁשֹון ּכן ׁשאם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹנכֹון,

(חּלין מהּו ּדׁשאים מיני ׁשני הרּכיב ְְְְִִִִִִֵֵַָֻאֹומרים

ּדׁשאים: מזּכיר עצמֹו והרב ְְְְִִַַַָָס'.).

Ï·‡הּוא ועׂשב הּצֹומח, הּקטן הּוא ּדׁשא ¬»ְֵֵֶֶֶַַַָָ

ולא הארץ, ּתדׁשא יאמר ולכן הּמזריע, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּגדֹול

מן הּצֹומח קטן וכל "ּתעׂשיב". לֹומר ְֲִִִֵֵַַַַָָָָיּתכן

יּמׁש ולכן ּבאילנֹות, אף "ּדׁשא" יּקרא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

"ּתדׁשא אמר לא ּכי ּפרי, עץ הארץ ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתדׁשא

הּוא והּנה ּפרי". עץ ותֹוציא עׂשב ּדׁשא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָהארץ

ּכי מדּבר נאֹות דׁשאּו ּכי וכן צמיחה. ְְְְְְִִִִֵַַָָָּכטעם

כ"ב): ב' (יֹואל פריֹו נׂשא ְִֵֵָָעץ

È�‡Â,הּסרק אילני הּכתּוב הזּכיר לא אי ּתמּה, «¬ƒְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

ּבזה ואּולי לבּדֹו. ּפרי ּבעץ צּוה ְְְְְִִֵֵֶַַָָואי

אילני אף ט') ה' (ב"ר ׁשאמרּו רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֶַַָָנתעֹוררּו

מּקללת ּכי נאמר ּכן ואם ּפרֹות. עׂשּו ְְְִִִִֵֵַַָָֹסרק

סרק: היּו י"ז) ג' (להּלן האדמה" ְְֲֲַָָָָָָָ"ארּורה

ÔÎzÈÂהארץ ּתצמיח הּכתּוב ּפרּוׁש ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

עֹוׂשה ועץ זרע, מזריע ועׂשב ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַצמח,

ּובאילני הּסרק ּבעׂשבי ּגזר ּבתחּלה והּנה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּפרי.

זרעֹו אׁשר ּפרי "עׂשה ּׁשאמר ּומּמה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹהּסרק.

יצמחּו האילנֹות ּכל ּכי נלמד י"ב), (ּפסּוק ְְְִִִִָָָָֹבֹו"

לּטע ּבמּקצתם ׁשהּמנהג ּפי על אף ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּזרעם,

הענף: ֵֶֶָָמהם

BË·.(יב) Èk ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ.לעד הּמינין קּיּום ««¿¡…ƒƒִִִַַָ

לבּדֹו, הּזה לּמאמר יֹום נתיחד לא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹוהּנה

ּכאׁשר הארץ ּכי מיחד, מעׂשה ׁשאינּנּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמּפני

היא: אחת מליחה ארץ ׁשּתהיה אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָּתצמיח
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(ãé)ìécáäì íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§©§¦¾
íéîéìe íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½§¨¦−

:íéðLå§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑,נבראּו ראׁשֹון וארץמּיֹום ׁשמים ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם צּוה ּוברביעי ¿ƒ¿……¿ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּתֹולדֹותיהם, לרּבֹות הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנבראּו
ּתֹולדֹותיה לרּבֹות הארץ", Ó‡¯˙."ואת È‰È∑,ּבתינֹוקֹות אסּכרה לּפל מארה, יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְְְֵֶֶַָָָ¿ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: ‰ÏÈl‰.הּוא ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï∑ ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור הראׁשֹוניםמּׁשּנגנז והחׁש האֹור ׁשּמׁשּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום, ּבין .יחד, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

˙˙‡Ï eÈ‰Â∑ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, י)ּכׁשהּמאֹורֹות ּבעׂשֹותכם(ירמיה ּתחּתּו", אל הּׁשמים "ּומאתֹות : ¿»¿……ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הּפרענּות מן לדאג צריכין אּתם אין הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש יׂשראל∑ÌÈ„ÚBÓÏe.רצֹון ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הּלבנה למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על חציֹו,∑ÌÈÓÈÏe.להצטּוֹות הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ׁשּמּוׁש ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ¿»ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ
ׁשלם יֹום ימים∑ÌÈ�LÂ.הרי שס"ה יֹום(לסֹוף ּורביע אחרים: אֹותם,)ספרים הּמׁשרתים מּזלֹות ּבי"ב מהלכן יגמרּו , ֲֵֵָ¿»ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ׁשנה. יֹום(והיא ּורביע יֹום שס"ה והּוא אחרים: הראׁשֹון)ספרים ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ּומתחילים וחֹוזרים רמב"ן., ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑לעֹולם ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת רמב"ן.עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)øBànä-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤©¨³
úìLîîì ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤

:íéáëBkä úàå äìélä©©½§¨§¥−©«¨¦«

„iÓM‡יד ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰� ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈ�Le ÔÈÓBÈ ÔB‰· È�ÓÓÏe ÔÈ�ÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

Ï‡�‰¯‡טו ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰�Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰� ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰� ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰�¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡¯˙.(יד) È‰Èראׁשֹון ּביֹום נברא האֹור הּנה ¿ƒ¿……ְְִִִֵָָ

הרקיע נעׂשה וכאׁשר ּביסֹודֹות, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּומאיר

ּביסֹודֹות מהאיר אֹותֹו ּומנע ּבאֹור הפסיק ְְִִִִֵֵַַַָָָּבּׁשני

ּבּׁשליׁשי הארץ נבראת ּכאׁשר והּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתחּתֹונים.

ועּת אֹור, ולא חׁש ּבּה רצההיה ּברביעי ה ְְְִִֶַָָָָָָָֹ

מאֹורֹות ּברקיע ׁשּיהיּו הּוא ּברּו ְְִִֶַַָָָָהּקדֹוׁש

הּׁשמים "ּברקיע טעם וזה לארץ. אֹור ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָמּגיעים

מן למעלה היה האֹור ּכי הארץ", על ְְְִִִֶַַָָָָָָָלהאיר

הארץ: על האיר ולא ְִִֵֶַַָָָָֹהרקיע

Ó‡¯˙,וענין È‰Èּגזר הּׁשמים מחמר ּכי ְְִָ¿ƒ¿……ִִֵֶַַַָָֹ

ועּתה הּיֹום, ּבמּדת אֹור ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶַַַָָּבראׁשֹון

ּבּיֹום מאיר ּגּוף מּמּנּו ויתהּוה ׁשּיתּגּׁשם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּגזר

מאיר האֹורה קטן אחר וגּוף האֹורה, ְְְִֵֵַַָָָָּגדֹול

ׁשּיאירּו הּׁשמים, ּברקיע ׁשניהם ויּתלּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּלילה,

למּטה. ְַַָּגם

,ÔÎzÈÂהּצמיחה ּכח ּבארץ ׁשּׂשם ּכמֹו ּכי ¿ƒ»≈ְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּברקיע ׂשם ּכן מּמּנּה, ְִִִֵֶַָָָָּבמקֹומֹות

האֹורה, לקּבל ּומזּמנים מּוכנים ְְְִִֵַָָָָֻמקֹומֹות

ּכגֹון מזהירים, אֹור מקּבלי האּלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָוהּגּופים

יקראם ולכן הּׁשהם, ואבני ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָֹהאסּפקלריאֹות

הּמזמֹור ׁשּקראם ּפי על אף אֹורים, לא ְְְִִִֶַַַָָֹמאֹורֹות,

ז'). קל"ו (ּתהּלים ְִִֵּכן

.‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ïּכתב ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»ַָ

אבל הראׁשֹון, האֹור מּׁשּנגנז ְֲִִִִֶַַָָָרּׁש"י,

והחׁש האֹור ׁשּמׁשּו ּבראׁשית ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָּבׁשׁשת

זה ׁשּיהיה רֹואה ואיני ּבּלילה. וזה ּבּיֹום ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָזה

האֹור על "ּגניזה" הּמזּכירים רּבֹותינּו ְְִִִֵַַַַַַָָּדעת

ׁשּמׁש הראׁשֹון האֹור לדעּתם אבל ְְֲִִִֵַָָָָָהראׁשֹון.

ונעׂשּו מּמּנּו נאצל ּוברביעי ימים, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָׁשלׁשה

ּכמֹו האּלה, הּמאֹורֹות ׁשני מּמּנּו אז ְְְִֵֵֶֶַָָּבֹו

מעלה ׁשל אֹורה נֹובלת ז') י"ז (ב"ר ְְֶֶֶֶַָָָׁשאמרּו

הּזה העֹולם היה ׁשּלא לפי ּכי חּמה, ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּגלּגל

אמצעּות, ּבלי ההּוא ּבאֹור להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֶַַָָָראּוי

ּבּנֹובלת וׁשּמׁשּו הּבא, לעֹולם לּצּדיקים ְְְִִִֶֶַַַַָָָָּגנזֹו

.ואיל רביעי מּיֹום ְִִִֵַָָהּזֹו

Ckאֹורה ּתני ו') (ג' רּבה ּבבראׁשית אמרּו »ְְִִִֵַָָָָ

ּבּיֹום להאיר ּבראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּנבראת

חּמה,אי ּגלּגל מכהה ׁשהיא מּפני יכֹולה, נּה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

אּלא להאיר נבראת ׁשּלא יכֹולה אינּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּלילה

מתּקנת היא, והיכן נגנזה, היא, והיכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻּבּיֹום,

כ"ו) ל' (יׁשעיה ׁשּנאמר לבֹוא, לעתיד ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָלּצּדיקים

יהיה החּמה ואֹור החּמה ּכאֹור הּלבנה אֹור ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָוהיה

אתמהה, ׁשבעה הּימים, ׁשבעת ּכאֹור ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשבעתים

מפקיד אנא "ּכן ּדאמר ּכאינׁש הן, ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹלא

ּבני לׁשֹון ּכלֹומר, ּדמׁשּתֹותי". יֹומי ְְְְְְְִִֵֵֵַָלׁשבעה

הּבׂשר זה וׁשֹומר מפקיד "אני ׁשּיאמר הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאדם

לֹו ׁשּיסּפיק לא ׁשּלי", הּמׁשּתה ימי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹלׁשבעת

וכ ּבתֹוכם. אֹותֹו ׁשּיֹוציא אּלא ּכּלם, ְְְִִֶֶַָָָָָֻלּׁשבעה

ההם ּבּימים ׁשהיה ּכאֹור הּימים", "ׁשבעת ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאמרּו

וּיבּדל, ז') ג' (ב"ר עֹוד אמרּו וׁשם ְְְְְִֵַַָָָָּבמּקצתם.

ורּבנן לֹו, הבּדילֹו אמר סימֹון ּברּבי יהּודה ְְְְִִִִִַַַַָָָָרּבי

לבֹוא: לעתיד לּצּדיקים הבּדילֹו ְֲִִִִִִֶַַָָָאמרין

Ì‡Âּבברּכת ּבאמרם ּכּונתם לדעת ּתּוכל ¿ƒְְְְִַַַַַָָָָָָ

ּבטן", לעמּוסי ּתפארת "עטרת ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּלבנה

וההבּדלה והּגניזה הראׁשֹון האֹור סֹוד ְְְְִִֵַַַַָָָָָּתדע

הּמלכים ׁשני וסֹוד לֹו, הבּדילֹו ְְְְִִִֵֶַַָָׁשאמר

ׁשּיהיה ּבּסֹוף ּכאׁשר אחד, ּבכתר ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָהּמׁשּתּמׁשים

אֹור ׁשּיהיה אחר החּמה ּכאֹור הּלבנה ְְְִֶֶַַַַַָָָאֹור

ׁשבעתים: ְִִַַַָָהחּמה

.˙˙‡Ï eÈ‰Âמּמּנּו ויעׂשּו ׁשּיֹולידּו הּׁשּנּוי ¿»¿……ְֲִִִֶֶַַ

ּדם ּובארץ ּבּׁשמים ּומֹופתים ְִִֶַַָָָָאֹותֹות

ּכּלׁשֹון ג'), ג' (יֹואל עׁשן ותימרֹות ְְִֵֵַָָָָואׁש

ב'). י' (ירמיה ּתחּתּו אל הּׁשמים ְְִִֵֵַַַָָָֹּומאתֹות

וחרף. וקיץ וחם וקר וקציר זרע ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹּולמֹועדים.

ּומּדת יֹום מּדת ּולימים. כ"ב): ח' ְְִִִַַַָָ(להּלן

ׁשנית ויֹוסיפּו מהלכם, ׁשּיׁשלימּו וׁשנים. ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלילה:

החּמה ּוׁשנת ּבּה, הלכּו אׁשר ּבּדר ְְֲֶֶֶַַַַָָָָלׁשּוב

יֹום: ּבׁשלׁשים הּלבנה ּוׁשנת יֹום, ְְְְִִַַָָּבשס"ה

È‡‰Ï¯(טו) ÌÈÓM‰ ÚÈ˜¯a ˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ««»«ƒ¿»ƒ
.ı¯‡‰ ÏÚמּגיע אֹורם ׁשּיהיה הֹוסיף «»»∆ְִִִֶֶַַָ

ּבּׁשמים אֹור להם ׁשּיראה אפׁשר ּכי ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלארץ,

ׁשּיאירּו מּבלי הּנזּכרים הּמעׂשים ּכל ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָויעׂשּו

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑מלכים לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על הּלבנה ונתמעטה נבראּו ׁשוים «¿……«¿…ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ידי ּדעּתּהעל להפיס צבאיה הרּבה הּלבנה, את רמב"ן.ׁשּמעט ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(æé):õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−©¨¨«¤

(çé)CLçä ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´©®¤
:áBè-ék íéäìà àøiåרמב"ן ©©¬§¡Ÿ¦−¦«

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ë)óBòå äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®§Æ
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ�∑חּיּות ּבּה זבּובים.∑ı¯L.ׁשּיהא ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ מן ּגבּה ׁשאינֹו חי ּדבר ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
נמלים ּכגֹון ותֹולעים,ּבׁשקצים, הּדגיםוחּפּוׁשים וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכּבר חלד ּכגֹון רמב"ן.ּובּברּיֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

Ï‡�‰¯‡יז ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

ÔÈaיח ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰�¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

¯·È‡ÚÈ:יט ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÈÁ˙‡כ ‡LÙ� LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּברקיע למאֹורת ׁשּיהיּו אמר ּולכ ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּבארץ,

עליה: ויאירּו ּבארץ ּומּביט ְִִִֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים

אלהים. אתם וּיּתן אלהים. וּיעׂש מלּמד(טזֿיז) ְֱֱִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ

הרקיע, מּגּוף הּמאֹורֹות אּלּו נהיּו ְְִִִֵֶַַָָֹׁשּלא

ּבֹו: נקּבעים (נטּבעים) ּגּופים ְְֲִִִִִָָָאבל

ÏÈl·e‰.(יח) ÌBia ÏLÓÏÂהּממׁשלה ענין ¿ƒ¿…«««¿»ְְִֶַַָָ

יכלל ּכי ׁשהזּכיר, האֹורה מּבלי אחר ְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹּדבר

ּולמֹועדים", לאתת "והיּו ּתחּלה ּׁשאמר ְְְְֲִִֶַַָָָֹֹמה

אׁשר ּבׁשּנּוייה ּבארץ ממׁשלה להם יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּכי

ּבכל ּובהפסד ּבהויה ּוממׁשלה ּבּה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָיֹולידּו

יצמיח ּבּיֹום ּבממׁשלּתֹו הּׁשמׁש ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָהּׁשפלים,

והּירח והיבׁשים, החּמים ּבכל ויגּדל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָויֹוליד

הּלחים וכל ּובּיּמים ּבּמעינֹות יפרה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָּבממׁשלּתֹו

ּבּיֹום ולמׁשל סתם אמר ּכן ועל ְְְְְִִֵַַַַָָָֹוהּקרים.

להם: הּׁשפלים ממׁשלת ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּובּלילה,

ÔÎzÈÂׁשהם אצילּות ּכח עֹוד ׁשהּממׁשלה ¿ƒ»≈ְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ּכל ימׁשל ּובכחם הּתחּתֹונים, ְְְְִִִֵַַַָָֹֹמנהיגי

והּמּזל ּבֹו, ימׁשל ּבּיֹום הּצֹומח והּמּזל ְְְִֵֵַַַַַַַָָֹמֹוׁשל,

(ּדברים ׁשּכתּוב ּכענין ּבּה, ימׁשל ּבּלילה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּצֹומח

העּמים. לכל אתם אלהי ה' חלק אׁשר י"ט) ְֱֲִֶֶַַָָָֹֹֹד'

ד') קמ"ז (ּתהּלים הּכתּוב ּׁשאמר מה ְְִִֶַַַָָוהּוא

וכן יקרא, ׁשמֹות לכּלם לּכֹוכבים מסּפר ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמֹונה

קריאת ּכי כ"ו). מ' (יׁשעיה יקרא ּבׁשם ְְְְְְִִִֵַַָָָֻלכּלם

הּצדק ּכח לזה ּבכחֹותם, ההבּדלה היא ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשמֹות

הּכחֹות, ּבכל וכן והחרב, הּדם ּכח ולזה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּיׁשר,

ולרצֹונֹו, עליֹון ּבכח והּכל ּבאצטגנינּות, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹּכּידּוע

קמ"ז (ּתהּלים ּכח ורב אדֹונינּו ּגדֹול אמר ְְְֲִִֵַַַָָָֹּולכ

עליהם, ּכח ורב ּכּלם על ּגדֹול הּוא ּכי ְֲִֵֶַַַָָֹֻה'),

מ' (יׁשעיה ּכח ואּמיץ אֹונים מרב אמר ְְְְִִֵֵַַַַָָֹֹוכן

ּתהיה ל ׁשרמזּתי הּסֹוד ּדר ועל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָכ"ו):

ּבאמת: ּגמּורה ְְֱֶֶֶָָָממׁשלה

.CLÁ‰ ÔÈ·e ¯B‡‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ïeרּבי אמר ¿«¿ƒ≈»≈«∆ִַַָ

ואֹור ּבּיֹום הּׁשמׁש ּבצאת ּכי ְְְִֵֶֶַַַָָאברהם

.החׁש ּובין האֹור ּבין יבּדילּו ּבּלילה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּלבנה

הּיֹום, הּוא ּבכאן הּנזּכר האֹור ּכי ּדעּתי ְְְְִִִִַַַָָָּולפי

ׁשאמר ּכמֹו ׁשמם, כן ּכי הּלילה, הוא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָוהחׁש

יֹום לאֹור אלהים וּיקרא ה') ּפסּוק ְְֱִִֵַָָָֹ(לעיל

לילה: קרא ְְֶַָָָָולחׁש

‰p‰Âהּכתּוב יזּכיר ּבראׁשית מעׂשה ּבכל ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַַָָ

צּוה ּובכאן הּמעׂשה, ויסּפר ְֲִִֵֶַַַַַָָָָהּצּואה

"וּיּתן וסּפר ט"ו), ּפסּוק (לעיל למאֹורת" ְְְְִִִֵֵֵַָָֹ"והיּו

ולמׁשל ואמר י"ז), ּפסּוק (לעיל אלהים" ְְְְֱִִֵַָָָֹֹֹאתם

וזה ּביֹום מֹוׁשל זה ׁשּיהיה ּובּלילה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָּבּיֹום

"והיּו ּׁשּצּוה מה הּוא והּממׁשלה ּבּלילה, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמֹוׁשל

וסּפר י"ד), ּפסּוק (לעיל ּולמֹועדים" ְְְְֲִִֵֵָֹֹלאתת

ּבין להבּדיל אבל ׁשוה, ׁשניהם ממׁשלת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין

ּבּיֹום, ימׁשל הּגדֹול ּכי ,החׁש ּובין ְִִֵֶַַַָָֹהאֹור

הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום ּגם אֹור, ּכּלֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָֻויהיה

זּולתי ,חׁש ויהיה ּבּלילה ימׁשל והּקטן ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמּגיע,

ׁשאמר הּצּואה והיא חׁשּכֹו. ׁשּיּגיּה ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּירח

ּכמֹו (ׁשם), הּלילה" ּובין הּיֹום ּבין ְְְְִֵֵַַַָָָ"להבּדיל

(לעיל "החׁש ּובין האֹור ּבין אלהים ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹ"וּיבּדל

ד'):

ı¯L.(כ) ÌÈn‰ eˆ¯LÈּדבר ּכל רּׁש"י ּכתב ƒ¿¿««ƒ∆∆ִַַָָָָ

ׁשרץ, קרּוי הארץ מן ּגבֹוּה ׁשאינֹו ִֵֶֶֶֶַַָָָָחי

נמלים ּכגֹון ּבׁשקצים זבּובים, ּכגֹון ְְְְְְִִִִָָּבעֹוף

ּבבריֹות וכּיֹוצאותֹולעים, ועכּבר חלד ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

ּבּפסּוק הרב ּיאמר ּומה הּדגים. וכל ְִֶַַַַַָָָָָֹּבהם

ׁשּנאמר בּה ּורבּו בארץ ׁשרצּו ּורבּו ּפרּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָואּתם

ׁשרצּו "אׁשר וכן ז'). ט' (להּלן ּובניו ְְְְֲֵֶַַָָָָֹּבנח

הּזֹו הּדעת לפי ראּוי הּבא) (ּבּפסּוק ְִִַַַַַַַַָָָהּמים"

רּבים ועֹופֹות ּבּמים". ׁשרצּו "אׁשר ְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּיאמר

החלד, ּכגבּה הארץ, מן ּגבֹוהים ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאינם

ולּמה מאד, הרגלים קטן והעטּלף ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹהעכּבר,

העֹוף": "ׁשרץ יּקרא ִֵֶֶָָֹלא

˙Ú„Â,ּתנּועה ּכטעם ׁשריצה ׁשענין אנקלּוס ¿««ְְְְְְִִֶַַַָָֻ

ּדרחיׁש רחׁשא ּוברמׂש ּבׁשרץ ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָאמר

הּׁשרצים ויּקראּו ּפרׁש. ויפה מ"ד), י"א ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ(וּיקרא

ׁשהּוא ויּתכן ּתמידית. ׁשּתנּועתם ּבעבּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכן

ורמׂש רץ", "ׁשהּוא ׁשרץ יּקרא מרּכב, ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֻלׁשֹון

ודע ינּוח. ולא יׁשקט לא הארץ, רֹומׂש ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשהּוא

יּקרא רגלים ארּבע לֹו אׁשר העֹוף ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָּכי

מּפני כ'ֿכ"ג), י"א (וּיקרא העֹוף" ְְִִֵֶֶַָָ"ׁשרץ

אינּנּו ואׁשר ּכּׁשרצים, וינּוע יסמ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּברגליו

לעֹופף. ּתנּועתֹו ׁשעּקר ּכנף", "עֹוף יּקרא ְְִִֵֵֵֶַָָָָּכן

‰È‰ÈÂעל ורבּו ּופרּו בארץ "וׁשרצּו טעם ¿ƒ¿∆ְְְֶַַַָָָָָ

ׁשּיהיּו י"ז), ח' (להּלן ְְִֶֶַָָָהארץ"

ּבכ "ׁשרצּומתהּלכים עליה. וירּבּו ויפרּו ּלּה ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָֻ

ּבכּלּה התנֹועעּו ז'), ט' (להּלן בּה" ּורבּו ְְְְֲִֶַָָָָָֻבארץ

ׁשני "ּורבּו" הּכפל טעם והּוא ּבּה. ְְְְְִֵֶֶַַַָותרּבּו

ׁשרצּו "אׁשר נפרׁש ּכן ואם ּבּפסּוק: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּפעמים

והֹוליכּו הניעּו אׁשר כ"א), ּפסּוק (להּלן ְְֲִִִֵֶַַַָָהּמים"

ז' (ׁשמֹות צפרּדעים היאר וׁשרץ וכן ְְְְְְְִִֵַַַַַָֹהּמים.

ׁשּפרּו ז'), א' (ׁשם וּיׁשרצּו ּפרּו וכן ְְְִֵֶַָָָכ"ח),

מהם. הארץ ׁשּתּמלא עד לרּבם, וּינּועּו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻורבּו

Ï·‡'ט (להּלן בארץ" ּב"ׁשרצּו ּפתר אנקלּוס ¬»ְְְְְִֶַַָָָָֻ

ּכי ּבארעא", "אתילידּו ּתֹולדה ענין ְְְְְִִִִַַָָָז')

ואּתם הּׁשרצים, מן מׁשאל הּלׁשֹון עׂשה ְְְִִֶַַַָָָָָֻהּוא

"ּפרּו וכן בּה. ּורבּו ּבארץ ּכׁשרצים ּורבּו ְְְְְִִֵֶָָָָָּפרּו

ּבתֹולדֹותם ׁשהיּו ז') א' (ׁשמֹות ְְְְְִֶַָָוּיׁשרצּו"

לרב: ְִִָָֹּכׁשרצים

.ı¯‡‰ ÏÚ ÛÙBÚÈ ÛBÚÂהיה הּזה ּבּיֹום ¿¿≈«»»∆ֶַַָָ

הּׁשּׁשי ּבּיֹום והיה ּבּמים, הּבריאה ְְֲִִִִַַַַַַַָָָמאמר

הארץ על יעֹופף ועֹוף ּפרּוׁש ּכן אם ְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבארץ,

ועֹוף חּיה נפׁש ׁשרץ הּמים יׁשרצּו ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָנמׁש

מן אלהים ה' וּיצר ׁשאמר והּכתּוב ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיעֹופף.

הּׁשמים עֹוף ּכל ואת הּׂשדה חּית ּכל ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהאדמה

אלהים ה' "וּיצר אמר ּכאּלּו י"ט), ב' ְְֱִִִֶַַַָָֹ(להּלן

ּכל את וּיצר האדמה מן הּׂשדה חּית ּכל ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאת

רּבי ּדעת וכן ּכמֹוהּו. ורּבים הּׁשמים", ְְִִִֵַַַַַַָָעֹוף

ׁשאמר ט'), ּפרק (ריׁש ּבפרקיו הּגדֹול ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאליעזר

ּכנף: עֹוף ּכל הּמים מן הׁשריץ ְֲִִִִִִַַַָָָּבחמיׁשי

Ï·‡יׁש ּבֹו, נחלקּו כ"ז:) (חּלין ּבּגמרא ¬»ְְְִֵֶַָָֻ

ויׁש נבראּו, הּמים ׁשּמן ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַַאֹומרין

מהרקק אמרּו נברא, מּׁשניהם ׁשהעֹוף ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָאֹומרין
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ּברקיע למאֹורת ׁשּיהיּו אמר ּולכ ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּבארץ,

עליה: ויאירּו ּבארץ ּומּביט ְִִִֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים

אלהים. אתם וּיּתן אלהים. וּיעׂש מלּמד(טזֿיז) ְֱֱִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ

הרקיע, מּגּוף הּמאֹורֹות אּלּו נהיּו ְְִִִֵֶַַָָֹׁשּלא

ּבֹו: נקּבעים (נטּבעים) ּגּופים ְְֲִִִִִָָָאבל

ÏÈl·e‰.(יח) ÌBia ÏLÓÏÂהּממׁשלה ענין ¿ƒ¿…«««¿»ְְִֶַַָָ

יכלל ּכי ׁשהזּכיר, האֹורה מּבלי אחר ְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹּדבר

ּולמֹועדים", לאתת "והיּו ּתחּלה ּׁשאמר ְְְְֲִִֶַַָָָֹֹמה

אׁשר ּבׁשּנּוייה ּבארץ ממׁשלה להם יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּכי

ּבכל ּובהפסד ּבהויה ּוממׁשלה ּבּה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָיֹולידּו

יצמיח ּבּיֹום ּבממׁשלּתֹו הּׁשמׁש ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָהּׁשפלים,

והּירח והיבׁשים, החּמים ּבכל ויגּדל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָויֹוליד

הּלחים וכל ּובּיּמים ּבּמעינֹות יפרה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָּבממׁשלּתֹו

ּבּיֹום ולמׁשל סתם אמר ּכן ועל ְְְְְִִֵַַַַָָָֹוהּקרים.

להם: הּׁשפלים ממׁשלת ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּובּלילה,

ÔÎzÈÂׁשהם אצילּות ּכח עֹוד ׁשהּממׁשלה ¿ƒ»≈ְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ּכל ימׁשל ּובכחם הּתחּתֹונים, ְְְְִִִֵַַַָָֹֹמנהיגי

והּמּזל ּבֹו, ימׁשל ּבּיֹום הּצֹומח והּמּזל ְְְִֵֵַַַַַַַָָֹמֹוׁשל,

(ּדברים ׁשּכתּוב ּכענין ּבּה, ימׁשל ּבּלילה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּצֹומח

העּמים. לכל אתם אלהי ה' חלק אׁשר י"ט) ְֱֲִֶֶַַָָָֹֹֹד'

ד') קמ"ז (ּתהּלים הּכתּוב ּׁשאמר מה ְְִִֶַַַָָוהּוא

וכן יקרא, ׁשמֹות לכּלם לּכֹוכבים מסּפר ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמֹונה

קריאת ּכי כ"ו). מ' (יׁשעיה יקרא ּבׁשם ְְְְְְִִִֵַַָָָֻלכּלם

הּצדק ּכח לזה ּבכחֹותם, ההבּדלה היא ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשמֹות

הּכחֹות, ּבכל וכן והחרב, הּדם ּכח ולזה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּיׁשר,

ולרצֹונֹו, עליֹון ּבכח והּכל ּבאצטגנינּות, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹּכּידּוע

קמ"ז (ּתהּלים ּכח ורב אדֹונינּו ּגדֹול אמר ְְְֲִִֵַַַָָָֹּולכ

עליהם, ּכח ורב ּכּלם על ּגדֹול הּוא ּכי ְֲִֵֶַַַָָֹֻה'),

מ' (יׁשעיה ּכח ואּמיץ אֹונים מרב אמר ְְְְִִֵֵַַַַָָֹֹוכן

ּתהיה ל ׁשרמזּתי הּסֹוד ּדר ועל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָכ"ו):

ּבאמת: ּגמּורה ְְֱֶֶֶָָָממׁשלה

.CLÁ‰ ÔÈ·e ¯B‡‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ïeרּבי אמר ¿«¿ƒ≈»≈«∆ִַַָ

ואֹור ּבּיֹום הּׁשמׁש ּבצאת ּכי ְְְִֵֶֶַַַָָאברהם

.החׁש ּובין האֹור ּבין יבּדילּו ּבּלילה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּלבנה

הּיֹום, הּוא ּבכאן הּנזּכר האֹור ּכי ּדעּתי ְְְְִִִִַַַָָָּולפי

ׁשאמר ּכמֹו ׁשמם, כן ּכי הּלילה, הוא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָוהחׁש

יֹום לאֹור אלהים וּיקרא ה') ּפסּוק ְְֱִִֵַָָָֹ(לעיל

לילה: קרא ְְֶַָָָָולחׁש

‰p‰Âהּכתּוב יזּכיר ּבראׁשית מעׂשה ּבכל ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַַָָ

צּוה ּובכאן הּמעׂשה, ויסּפר ְֲִִֵֶַַַַַָָָָהּצּואה

"וּיּתן וסּפר ט"ו), ּפסּוק (לעיל למאֹורת" ְְְְִִִֵֵֵַָָֹ"והיּו

ולמׁשל ואמר י"ז), ּפסּוק (לעיל אלהים" ְְְְֱִִֵַָָָֹֹֹאתם

וזה ּביֹום מֹוׁשל זה ׁשּיהיה ּובּלילה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָּבּיֹום

"והיּו ּׁשּצּוה מה הּוא והּממׁשלה ּבּלילה, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמֹוׁשל

וסּפר י"ד), ּפסּוק (לעיל ּולמֹועדים" ְְְְֲִִֵֵָֹֹלאתת

ּבין להבּדיל אבל ׁשוה, ׁשניהם ממׁשלת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין

ּבּיֹום, ימׁשל הּגדֹול ּכי ,החׁש ּובין ְִִֵֶַַַָָֹהאֹור

הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום ּגם אֹור, ּכּלֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָֻויהיה

זּולתי ,חׁש ויהיה ּבּלילה ימׁשל והּקטן ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמּגיע,

ׁשאמר הּצּואה והיא חׁשּכֹו. ׁשּיּגיּה ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּירח

ּכמֹו (ׁשם), הּלילה" ּובין הּיֹום ּבין ְְְְִֵֵַַַָָָ"להבּדיל

(לעיל "החׁש ּובין האֹור ּבין אלהים ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹ"וּיבּדל

ד'):

ı¯L.(כ) ÌÈn‰ eˆ¯LÈּדבר ּכל רּׁש"י ּכתב ƒ¿¿««ƒ∆∆ִַַָָָָ

ׁשרץ, קרּוי הארץ מן ּגבֹוּה ׁשאינֹו ִֵֶֶֶֶַַָָָָחי

נמלים ּכגֹון ּבׁשקצים זבּובים, ּכגֹון ְְְְְְִִִִָָּבעֹוף

ּבבריֹות וכּיֹוצאותֹולעים, ועכּבר חלד ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

ּבּפסּוק הרב ּיאמר ּומה הּדגים. וכל ְִֶַַַַַָָָָָֹּבהם

ׁשּנאמר בּה ּורבּו בארץ ׁשרצּו ּורבּו ּפרּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָואּתם

ׁשרצּו "אׁשר וכן ז'). ט' (להּלן ּובניו ְְְְֲֵֶַַָָָָֹּבנח

הּזֹו הּדעת לפי ראּוי הּבא) (ּבּפסּוק ְִִַַַַַַַַָָָהּמים"

רּבים ועֹופֹות ּבּמים". ׁשרצּו "אׁשר ְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּיאמר

החלד, ּכגבּה הארץ, מן ּגבֹוהים ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאינם

ולּמה מאד, הרגלים קטן והעטּלף ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹהעכּבר,

העֹוף": "ׁשרץ יּקרא ִֵֶֶָָֹלא

˙Ú„Â,ּתנּועה ּכטעם ׁשריצה ׁשענין אנקלּוס ¿««ְְְְְְִִֶַַַָָֻ

ּדרחיׁש רחׁשא ּוברמׂש ּבׁשרץ ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָאמר

הּׁשרצים ויּקראּו ּפרׁש. ויפה מ"ד), י"א ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ(וּיקרא

ׁשהּוא ויּתכן ּתמידית. ׁשּתנּועתם ּבעבּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכן

ורמׂש רץ", "ׁשהּוא ׁשרץ יּקרא מרּכב, ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֻלׁשֹון

ודע ינּוח. ולא יׁשקט לא הארץ, רֹומׂש ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשהּוא

יּקרא רגלים ארּבע לֹו אׁשר העֹוף ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָּכי

מּפני כ'ֿכ"ג), י"א (וּיקרא העֹוף" ְְִִֵֶֶַָָ"ׁשרץ

אינּנּו ואׁשר ּכּׁשרצים, וינּוע יסמ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּברגליו

לעֹופף. ּתנּועתֹו ׁשעּקר ּכנף", "עֹוף יּקרא ְְִִֵֵֵֶַָָָָּכן

‰È‰ÈÂעל ורבּו ּופרּו בארץ "וׁשרצּו טעם ¿ƒ¿∆ְְְֶַַַָָָָָ

ׁשּיהיּו י"ז), ח' (להּלן ְְִֶֶַָָָהארץ"

ּבכ "ׁשרצּומתהּלכים עליה. וירּבּו ויפרּו ּלּה ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָֻ

ּבכּלּה התנֹועעּו ז'), ט' (להּלן בּה" ּורבּו ְְְְֲִֶַָָָָָֻבארץ

ׁשני "ּורבּו" הּכפל טעם והּוא ּבּה. ְְְְְִֵֶֶַַַָותרּבּו

ׁשרצּו "אׁשר נפרׁש ּכן ואם ּבּפסּוק: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּפעמים

והֹוליכּו הניעּו אׁשר כ"א), ּפסּוק (להּלן ְְֲִִִֵֶַַַָָהּמים"

ז' (ׁשמֹות צפרּדעים היאר וׁשרץ וכן ְְְְְְְִִֵַַַַַָֹהּמים.

ׁשּפרּו ז'), א' (ׁשם וּיׁשרצּו ּפרּו וכן ְְְִֵֶַָָָכ"ח),

מהם. הארץ ׁשּתּמלא עד לרּבם, וּינּועּו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻורבּו

Ï·‡'ט (להּלן בארץ" ּב"ׁשרצּו ּפתר אנקלּוס ¬»ְְְְְִֶַַָָָָֻ

ּכי ּבארעא", "אתילידּו ּתֹולדה ענין ְְְְְִִִִַַָָָז')

ואּתם הּׁשרצים, מן מׁשאל הּלׁשֹון עׂשה ְְְִִֶַַַָָָָָֻהּוא

"ּפרּו וכן בּה. ּורבּו ּבארץ ּכׁשרצים ּורבּו ְְְְְִִֵֶָָָָָּפרּו

ּבתֹולדֹותם ׁשהיּו ז') א' (ׁשמֹות ְְְְְִֶַָָוּיׁשרצּו"

לרב: ְִִָָֹּכׁשרצים

.ı¯‡‰ ÏÚ ÛÙBÚÈ ÛBÚÂהיה הּזה ּבּיֹום ¿¿≈«»»∆ֶַַָָ

הּׁשּׁשי ּבּיֹום והיה ּבּמים, הּבריאה ְְֲִִִִַַַַַַַָָָמאמר

הארץ על יעֹופף ועֹוף ּפרּוׁש ּכן אם ְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבארץ,

ועֹוף חּיה נפׁש ׁשרץ הּמים יׁשרצּו ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָנמׁש

מן אלהים ה' וּיצר ׁשאמר והּכתּוב ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיעֹופף.

הּׁשמים עֹוף ּכל ואת הּׂשדה חּית ּכל ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהאדמה

אלהים ה' "וּיצר אמר ּכאּלּו י"ט), ב' ְְֱִִִֶַַַָָֹ(להּלן

ּכל את וּיצר האדמה מן הּׂשדה חּית ּכל ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאת

רּבי ּדעת וכן ּכמֹוהּו. ורּבים הּׁשמים", ְְִִִֵַַַַַַָָעֹוף

ׁשאמר ט'), ּפרק (ריׁש ּבפרקיו הּגדֹול ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאליעזר

ּכנף: עֹוף ּכל הּמים מן הׁשריץ ְֲִִִִִִַַַָָָּבחמיׁשי

Ï·‡יׁש ּבֹו, נחלקּו כ"ז:) (חּלין ּבּגמרא ¬»ְְְִֵֶַָָֻ

ויׁש נבראּו, הּמים ׁשּמן ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַַאֹומרין

מהרקק אמרּו נברא, מּׁשניהם ׁשהעֹוף ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָאֹומרין
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(àë)Lôð-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨¤´¤
äiçä|óBò-ìk úàå íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À§¥̧¨³

ðk:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó ¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£Ì�Èpz‰∑לוי הּוא אּגדה ּובדברי ׁשּבּים, ּגדֹולים הּנקבהּדגים את והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן תן ««ƒƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּכתיב הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא וירּבּו יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ‰iÁ‰.ּומלחּה LÙ�∑נפׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆∆««»ֶֶ
חּיּות ּבּה רמב"ן.ׁשּיׁש ִֵֶָ

(áë)íénä-úà eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³¤©©̧¦Æ
:õøàa áøé óBòäå íénia©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,לברכה הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ואֹוכלין מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּבּכלל הּוא יהא ׁשּלא ּברכן, לא לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני ּפרֹות∑e¯t.אּלא עׂשּו ּכלֹומר ּפרי, .לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ¿ְְְֲִֵַ

e·¯e∑מֹוליד ׁשאחד "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד אחד היה "ּפרּו", אּלא אמר לא רמב"ן.הרּבהאם ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)äîäa dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå̈¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑,ראׁשֹון מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, להֹוציאםהּוא אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ�∑ּבּה ׁשּיׁש ≈»»∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ∆∆«»ֵֶָ
לׁשֹון∑NÓ¯Â.חּיּות ּכל נּכר. הּלּוכן ׁשאין נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ׁשרצים, הם ִ»∆∆ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

קונמוברי"ש ּבלׁשֹוננּו וׁשרץ רמב"ן.רמׂש ְְִֵֶֶֶֶ

�LÙ‡כא Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡i�Èpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰È�ÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

eÏÓeכב e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

d�ÊÏכד ‡˙ÈÁ ‡LÙ� ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â d�ÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּמים, היתה ׁשּתֹולדֹותם ּבעבּור ּכן ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָנבראּו.

מ הּוא, הּים ּבקרקע הּמאמרוהרקק היה זה ּפני ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ

החמיׁשי: ּבּיֹום ֲִִֶַַָּבהם

‰p‰Âּכי חּיה, נפׁש ׁשרץ הּמים יׁשרצּו אמר ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּבדבר הּמים מן ונפׁשם ּגּופם ְְְִִִִַַַַַָָָהּדגים

לא היסֹודֹות, מן רּוח להם ׁשהביא ְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹהאלהים

וּייצר ׁשאמר ּכמֹו מּנפׁשֹו, ּגּופֹו ׁשהפריד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּכאדם

וּיּפח האדמה מן עפר האדם את אלהים ֱֲִִִֶַַָָָָָָָָֹה'

הזּכיר ולא ז'). ב' (להּלן חּיים נׁשמת ְְְְְִִִִַַַַָָֹּבאּפיו

הּגּדּול ּכח אין ּכי ּכלל, נפׁש ּבּצֹומח ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשליׁשי

היא: ּבלבד הּתנּועה ּבבעלי רק ְְְֲִִֵֶֶַַַַָנפׁש,

ÏÚÂהּגּדּול ׁשאין ּכׁשם ׁשאֹומרים, הּיונים ּדעת ¿«ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבּנפׁש ּבּצֹומח ּכ ּבּנפׁש, רק ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבמתנֹועע

ּכלֹומר חּיה, נפׁש זאת ּכי הפרׁש, יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיּגדל,

חּיּות, ּבּה אין נפׁש יׁש ּכי חּיּות, ּבֹו ׁשּיׁש ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָנפׁש

מ"א (ב"ר רּבֹותינּו והזּכירּו הּצֹומחת. נפׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַוהיא

ּכח הּוא ואּולי ּתאוה. הּתמרים ּבאילני ְְְֲִִֵַַַַָָָֹא')

נפׁש: יּקרא לא ְִִֵֶֶַָָֹּבּצמיחה

‰ÌÈÏ„b.(כא) Ì�Èpz‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ«ƒ¿»¡…ƒ∆««ƒƒ«¿…ƒ
מהם ׁשּיׁש האּלה הּנבראים ּגדל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבעבּור

ּבספריהם הּיונים הּגידּו רּבֹות, ּפרסאֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָארּכם

ורּבֹותינּו ּפרסה, מאֹות חמׁש ארּכים מהם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּידעּו

זה ּבעבּור ע"ג:), ב"ב (עּין ּבהם הפליגּו ּכן ְֲִִֵֵֶֶַַַָּגם

ׁשהמציאם הּוא ּכי לאלהים, הּבריאה ּבהם ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹיחס

ּבריאה לׁשֹון ּפרׁשּתי ּכאׁשר מּבראׁשית, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָמאין

למעלתֹו, ּבאדם יעׂשה וכן א'). ּפסּוק ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָ(לעיל

וׂשכלֹו: ּדעּתֹו עם מאין מֹוצא הּוא ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָלהֹודיע

È�‡Âויה" הּזה ּבּיֹום אמר לא לּמה כן".ּתמּה י «¬ƒְִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אחרי "וּיברא" להזּכיר יּתכן לא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹואּולי

אמרּו ורּבֹותינּו ידּבר. מּבראׁשֹונה ּכי כן", ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ"ויהי

הּוא הּגדֹולים הּתּנינים ּכי ע"ד:) ּבתרא ְְִִִִַַַַָָָ(ּבבא

והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו ּובת ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָלויתן

ואפׁשר לבֹוא. לעתיד לּצּדיקים ּומלחּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנקבה

"ויהי ּבהם ׁשּיאמר ראּוי היה לא זה מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכי

עֹוד: עמדּו לא ּכי ְִֵָֹכן",

Ó‡Ï¯.(כב) ÌÈ‰Ï‡ Ì˙‡ C¯·ÈÂּבהם ּגזר «¿»∆…»¡…ƒ≈…ֶַָָ

ּכלֹומר וירּבּו, ׁשּיפרּו ּבהם ואמר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָהּברכה

רּבים האחד ׁשּיֹוציא רּבים, ּפרֹות ֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיעׂשּו

הּברכה וענין ׁשאמרּכמֹותֹו. ּכענין ּבילידה, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ

(להּלן לגֹוים והיתה וגםּוברכּתיה ט"ז): י"ז ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

כ"א) כ"ה (וּיקרא ּברכה לׁשֹון ּתבא ְְְְִִַַָָָָָֹּבּצמחים

לא אבל הּׁשּׁשית. ּבּׁשנה לכם ּברכתי את ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹוצּויתי

ּבעלי ּבכל ׁשהּנבראים לפי ּבּׁשליׁשי, ּכן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנאמר

למיניהם, ּונקבה זכר ּבלבד, ׁשנים היּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש

אבל מאד, ׁשּירּבּו לברכה והצרכּו ּבאדם, ְְְְְְְְֲִִִֶָָָָָָָֹֻּכענין

מאד רּבים האדמה ּכל ּפני על צמחּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹּבּצמחים

הּיֹום: הם ֲֵֶַַּכאׁשר

‡ÏÂׁשּמּזאת ּברכה, ּובחּיֹות ּבבהמֹות אמר ¿…ְְְִִֵֶַַָָָֹ

הּתנּועה הּנפׁש ּבבעלי ׁשּגזר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגזרה

הּתנּועה נפׁש ּבעלי נתרּבּו הרּבּוי, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבּמים

מדּברת ׁשאינּה חּיה נפׁש ּבעלי ּכי ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבארץ,

(ב"ר אמרּו ורּבֹותינּו ּבבריאתם. אחד ענין ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻּכּלם

מהם צדים אדם ּבני היֹות ּבעבּור ּכי ב') ְֱֲִִֵֵֶַָָָי"א

לברכה: הצרכּו ְְְְְִִָָֻואֹוכלים

.ÌÈnia ÌÈn‰ ˙‡ e‡ÏÓeׁשּימּלאּו אֹותם ּבר ƒ¿∆««ƒ««ƒְְֵֵֶַָ

והאגמים, הּנחלים אף הּיּמים ְְְֲִִִַַַַָָָָֻלרּבם

ׁשּמּלּואם מעּטיםאֹו ּבּנחלים ּכי הּוא, ּבּיּמים ְְִִִִִֶַַַַָָ

ׁשּבריאתֹו ּפי על אף ּבארץ. ירב והעֹוף ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהם:

ּתהיה ּברכתֹו הּמים, ׁשּיפמן וירּבּוּבארץ רּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ

ויגּדלּו ּבּמים ּביציו ׁשּיּטיל ּבעֹוף אין ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה,

מהם ונּזֹונים ּבּמים ּתמיד הּׁשֹוכנים רק ְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשם,

ּבּה: ונֹולדים ּבארץ ּביציהם ְִִֵֵֶֶָָָָעֹוׂשין

NÚ·,(כד) ÌÈÏÎB‡‰ ÌÈ�Èn‰ Ì‰ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒƒ»¿ƒ≈∆
:È¯a„Ó ÔÈa È·eMÈ ÔÈa.ארץ וחיתֹו ≈ƒƒ≈ƒ¿»ƒְְֶֶַ

יטרפּו: וכּלם חּיֹות יקרא הּבׂשר ְְְְִִֵַַָָָָֹֻאֹוכלי

NÓ¯Âורֹומׂשים נמּוכים ׁשרצים הם רּׁש"י ּכתב »∆∆ְְְְִִִִֵַַָָ

והּנה נגררין. ּכאּלּו נראין הארץ ְְְְִִִִִִֵֶַָָָעל

החּיה ּובכל כ"ח) ּפסּוק (להּלן הּזאת ְְַַַַַָָָָָָָֹּבּפרׁשה

וּיגוע כ"א) ז' (להּלן ּוכתיב הארץ, על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהרמׂשת

ּובחּיה ּובּבהמה ּבעֹוף הארץ על הרמׂש ּבׂשר ְֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹּכל

(ּתהּלים ּוכתיב הארץ, על הּׁשרץ הּׁשרץ ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובכל

ּפרּוׁש אבל יער. חיתֹו ּכל תרמׂש ּבֹו כ') ְְֲִֵַַָָָֹק"ד

רגל ּתרמסּנה מן ,"ּבסמ ּכענין ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ"רמיׂשה"

י"חֿי"ט). ל"ד (יחזקאל וחבריו ו'), כ"ו ְְְְֲֵֵֶַַָָ(יׁשעיה

¯Ó‡Â,"הארץ על "רמׂש ּובּבהמה ּבחּיה ¿»«ְֵֵֶַַַַָָָָֹ

האדמה" "רמׂש הּנגררים ְְֲִִִֶֶַַָָָָָּובּׁשרצים

ּבכל ּבאדמה ׁשּדריכתם ּבעבּור כ"ה), ְְֲֲִֶַַָָָָָָ(ּפסּוק

ָּגּופם:

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(äë)äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ
íéäìà àøiå eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨¨−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£NÚiÂ∑ּובקֹומתן ּבתּקּונן ּבצביֹונם, .ּתּקנם «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)ecøéå eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®§¦§Á
-ìëáe õøàä-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ�∑ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבפמליא נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם, נמל לפיכ מיכה:ּבֹו, לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
לפניו? ּוׂשמאל ימין יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"ראיתי

ּפתּגמא עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו ּכאןאּלא אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ּובמאמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבמעׂשהּבפמליא קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי אין אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
‡„Ì.ּבראׁשית ‰NÚ�∑ּפי על מּללּמדאף הּכתּוב נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ּביצירתֹו סּיעּוהּו ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מדּבר ׁשהיה למדנּו לא אדם", "אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל נמל הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדר
ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אּלא ּדינֹו, ּבית 'וּיבראּו'עם ּכתב ולא האדם" את אלהים "וּיברא ּבצּדֹו: ∑e�ÓÏˆa.ּכתב ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿«¿≈

ׁשּלנּו ּולהׂשּכיל∑e�˙eÓ„k.ּבדפּוס ‰Ìi.להבין ˙‚„a ec¯ÈÂ∑רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון זכה,יׁש ירידה: ּולׁשֹון ְִֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ְְְִִֵֶַַָָָָ
ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה לפניהם ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות, ּבחּיֹות .רֹודה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk zegiy ihewl)

ׁשּלֹו ּבפמליא נמלְך כו)הּוא א, (רש"י ְְְִֶַַָָ
א)ּבּגמרא מא, ּכאן(זבחים אבל אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים עצתֹו חבּורת ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבּגמרא אְך לפרׁשּה; הצרְך לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּכתב

ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו חבּורת (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצרְך מּׁשּום ספ"ה)ּפרׁשּה פמיליי(סוטה לבּטאּהאיתא: יׁש זה ּולפי א. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א רמב"ןפמיליא ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹ

ÈÚa¯‡כה ˙ÈÂ d�ÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ d�ÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa�‡כו ‡L�È‡ „È·Ú� ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ È�e�a ÔeËÏLÈÂ ‡�˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡„Ì.(כו) ‰NÚ� ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂנתיחד «…∆¡…ƒ«¬∆»»ְִֵַ

מעלתֹו, ּגדל ּבעבּור מאמר האדם ֲֲֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּבעׂשּית

ּברא אׁשר והּבהמה החּיה ּכטבע טבעֹו אין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכי

לֹו: הּקֹודם ֲֵַַַָּבּמאמר

ËLt‰Âׁשּכבר מּפני הּוא, נעׂשה ּבמּלת הּנכֹון ¿«¿»ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ּכי א') ּפסּוק (לעיל לדעת ְְִֵֵַַָָָָהראית

לבּדֹו, הראׁשֹון ּבּיֹום מאין יׁש ּברא ְֱִִִֵֵַַַָָָָֹהאלהים

מן ּכ יצרואחר הּנבראים ההם היסֹודֹות ְְְִִִֵַַַַַָָָָ

לׁשרץ הּׁשרּוץ ּכח ּבּמים נתן וכאׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹועׂשה.

הּמים", "יׁשרצּו ּבהם הּמאמר והיה חּיה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָנפׁש

אמר הארץ", "ּתֹוצא ּבּבהמה הּמאמר ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָוהיה

נעׂשה הּנזּכרת והארץ אני ּכלֹומר נעׂשה, ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאדם

ּכאׁשר מיסֹודיה הּגּוף הארץ ׁשּתֹוציא ֲִִֶֶֶֶַַָָָָָאדם,

ז') ב' (להּלן ּכדכתיב ּובחּיה, ּבּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָעׂשתה

האדמה, מן עפר האדם את אלהים ה' ֱֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹוּייצר

ּכדכתיב עליֹון, מּפי הרּוח יתּבר הּוא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָוּיּתן

חּיים: נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְִִִַַַַַָָ(ׁשם)

.e�˙eÓ„k e�ÓÏˆa ¯Ó‡Â,לׁשניהם ידמה ּכי ¿»«¿«¿≈ƒ¿≈ְְִִִֵֶֶ

מּמּנה, לּקח אׁשר לארץ ּגּופֹו ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֻּבמתּכנת

ּתמּות. ולא ּגּוף ׁשאינּה לעליֹונים, ּברּוח ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹוידמה

אֹותֹו, ּברא אלהים ּבצלם הּׁשני ּבּכתּוב ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר

הּנבראים. מּׁשאר ּבֹו נפלא אׁשר הּפלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָלסּפר

יֹוסף לרּבי מצאתיו הּזה הּמקרא ּפׁשט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָוזה

ּבֹו: ּׁשחׁשבּו מה מּכל הּנראה והּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָהּקמחי,

ÌÏˆ Le¯Ùeאׁשּתּני אנּפֹוהי ּוצלם ּתאר, ּכמֹו ≈∆∆ְְְְִִֵֶַַַֹ

יתהּל ּבצלם א וכן י"ט), ג' ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ(ּדנּיאל

(ׁשם ּתבזה צלמם ּבעיר ז') ל"ט (ּתהּלים ְְְִִִִִֶַָָָאיׁש

ּדמיֹון הּוא ּו"דמּות" מראיתֹו. ּתאר כ'), ְְְִִַַֹע"ג

יּקראּו ּבענין הּקרֹובים ּכי ּובמעׂשה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָּבצּורה

לּתחּתֹונים ּדֹומה האדם והּנה לזה: זה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּדֹומים

ח' (ּתהּלים ּכדכתיב והדר, ּבתאר ְְְְְְְִִִִִֶַָָָֹולעליֹונים

ּפניו מגּמת והּוא ּתעּטרהּו, והדר וכבֹוד ְְְְְְֵַַַָָָָָו')

ּובדמּות הּמעׂשה, וכׁשרֹון ּובדעת ְְְְְְֲִִֶַַַַָָּבחכמה

לעליֹונים: ונפׁשֹו לעפר ּגּופֹו ׁשּידמה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָמּמׁש,

¯ÈÂ.Ìi‰ ˙‚„· ecּונקבה זכר היֹותֹו ּבעבּור ¿ƒ¿ƒ¿««»ְֱֲֵַָָָ

רּבים: לׁשֹון הּים, בדגת וירּדּו ְְְְִִִַַַַָָאמר

˙ÈL‡¯··eהארץ ּתֹוצא אמרּו ז') (ז' רּבה ƒ¿≈ƒְֵֶַָָָָ

אלעזר רּבי אמר למינּה, חּיה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָנפׁש

זֹו חּיה יּתכןנפׁש ולא הראׁשֹון. אדם ׁשל רּוחֹו ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יתּפרׁש הארץ" "ּתֹוצא ּכי אלעזר רּבי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאמר

ׁשּיתּכּון אּלא ּכלל, הראׁשֹון אדם ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבנפׁשֹו

לֹומר ּׁשהזּכרּתי ּברּוחֹו,למה האדם יצירת ּכי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּכמאמר הארץ מן נעׂשה ּבּדם אׁשר הּנפׁש ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּוא

נעׂשּו הּתנּועה נפׁשֹות ּכל ּכי והּבהמה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָהחּיה

ּתחּלה עׂשה ּגּופֹות, להם ּברא ּכן ואחר ְְִֵֶַַַַָָָָָָיחד,

האדם, ּגּוף ּכ ואחר והחּיה, הּבהמה ְְְֵֵַַַַַָָָָָָּגּופי

נׁשמה ּבֹו נפח ּכן ואחר הּזֹו, הּנפׁש ּבֹו ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָונתן

היא ּבֹו, אׁשר הּנפרדת הּנפׁש ּכי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַעליֹונית,

אׁשר האלהים אל אחר מאמר ּבּה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנתיחד

ּבאּפיו וּיּפח ז') ב' (להּלן ּכדכתיב ְְְְְִִִַַַַָָָָנתנּה,

חּיים: ְִִַַנׁשמת

C¯„Âּבּפסּוק לּמׂשּכיל יּודע הּזה ּבּפסּוק האמת ¿∆∆ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ

אלעזר רּבי לֹו ׁשּנתּכּון ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני.

ׁשּתֹוצא החּיים, ארץ הארץ" ּב"תֹוצא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָודרׁש

מה וכן עֹומדת. לעֹולם למינּה חּיה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש

ב'), ה' (להּלן אֹותם ּברא ּונקבה זכר ְְֵֶַַָָָָָָָָּׁשאמר

ונׁשמתֹו ּונקבה מּזכר מּתחּלה הּבריאה היתה ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָּכי

לאדם יצירה היתה היצירה אבל ּבהם. ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָָּכלּולה

ולכן ּבּסֹוף, יסּפר ּכאׁשר לאּׁשה צלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּובנין

הזּכיר מּטה ׁשל ּובפרׁשה "ּבריאה" ּכאן ְְְְִִִִִֶַָָָָָָהזּכיר

יבין: והּמׂשּכיל ְְְִִִַַָָ"יצירה".

ec¯ÈÂ ÌÚËÂּובעֹוף ּבּדגים ּבחזקה ׁשּימׁשלּו ¿««¿ƒ¿ְְְְִִֶַָָָָ

וה"ּבהמה" הרמׂש. ּובכל ְְְְֵֵֶֶַַָָָָּובּבהמה
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:õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ�∑ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבפמליא נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם, נמל לפיכ מיכה:ּבֹו, לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
לפניו? ּוׂשמאל ימין יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"ראיתי

ּפתּגמא עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו ּכאןאּלא אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ּובמאמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבמעׂשהּבפמליא קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי אין אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
‡„Ì.ּבראׁשית ‰NÚ�∑ּפי על מּללּמדאף הּכתּוב נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ּביצירתֹו סּיעּוהּו ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מדּבר ׁשהיה למדנּו לא אדם", "אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל נמל הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדר
ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אּלא ּדינֹו, ּבית 'וּיבראּו'עם ּכתב ולא האדם" את אלהים "וּיברא ּבצּדֹו: ∑e�ÓÏˆa.ּכתב ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿«¿≈

ׁשּלנּו ּולהׂשּכיל∑e�˙eÓ„k.ּבדפּוס ‰Ìi.להבין ˙‚„a ec¯ÈÂ∑רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון זכה,יׁש ירידה: ּולׁשֹון ְִֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ְְְִִֵֶַַָָָָ
ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה לפניהם ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות, ּבחּיֹות .רֹודה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk zegiy ihewl)

ׁשּלֹו ּבפמליא נמלְך כו)הּוא א, (רש"י ְְְִֶַַָָ
א)ּבּגמרא מא, ּכאן(זבחים אבל אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים עצתֹו חבּורת ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבּגמרא אְך לפרׁשּה; הצרְך לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּכתב

ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו חבּורת (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצרְך מּׁשּום ספ"ה)ּפרׁשּה פמיליי(סוטה לבּטאּהאיתא: יׁש זה ּולפי א. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א רמב"ןפמיליא ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡„Ì.(כו) ‰NÚ� ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂנתיחד «…∆¡…ƒ«¬∆»»ְִֵַ

מעלתֹו, ּגדל ּבעבּור מאמר האדם ֲֲֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּבעׂשּית

ּברא אׁשר והּבהמה החּיה ּכטבע טבעֹו אין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכי

לֹו: הּקֹודם ֲֵַַַָּבּמאמר

ËLt‰Âׁשּכבר מּפני הּוא, נעׂשה ּבמּלת הּנכֹון ¿«¿»ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ּכי א') ּפסּוק (לעיל לדעת ְְִֵֵַַָָָָהראית

לבּדֹו, הראׁשֹון ּבּיֹום מאין יׁש ּברא ְֱִִִֵֵַַַָָָָֹהאלהים

מן ּכ יצרואחר הּנבראים ההם היסֹודֹות ְְְִִִֵַַַַַָָָָ

לׁשרץ הּׁשרּוץ ּכח ּבּמים נתן וכאׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹועׂשה.

הּמים", "יׁשרצּו ּבהם הּמאמר והיה חּיה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָנפׁש

אמר הארץ", "ּתֹוצא ּבּבהמה הּמאמר ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָוהיה

נעׂשה הּנזּכרת והארץ אני ּכלֹומר נעׂשה, ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאדם

ּכאׁשר מיסֹודיה הּגּוף הארץ ׁשּתֹוציא ֲִִֶֶֶֶַַָָָָָאדם,

ז') ב' (להּלן ּכדכתיב ּובחּיה, ּבּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָעׂשתה

האדמה, מן עפר האדם את אלהים ה' ֱֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹוּייצר

ּכדכתיב עליֹון, מּפי הרּוח יתּבר הּוא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָוּיּתן

חּיים: נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְִִִַַַַַָָ(ׁשם)

.e�˙eÓ„k e�ÓÏˆa ¯Ó‡Â,לׁשניהם ידמה ּכי ¿»«¿«¿≈ƒ¿≈ְְִִִֵֶֶ

מּמּנה, לּקח אׁשר לארץ ּגּופֹו ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֻּבמתּכנת

ּתמּות. ולא ּגּוף ׁשאינּה לעליֹונים, ּברּוח ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹוידמה

אֹותֹו, ּברא אלהים ּבצלם הּׁשני ּבּכתּוב ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר

הּנבראים. מּׁשאר ּבֹו נפלא אׁשר הּפלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָלסּפר

יֹוסף לרּבי מצאתיו הּזה הּמקרא ּפׁשט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָוזה

ּבֹו: ּׁשחׁשבּו מה מּכל הּנראה והּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָהּקמחי,

ÌÏˆ Le¯Ùeאׁשּתּני אנּפֹוהי ּוצלם ּתאר, ּכמֹו ≈∆∆ְְְְִִֵֶַַַֹ

יתהּל ּבצלם א וכן י"ט), ג' ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ(ּדנּיאל

(ׁשם ּתבזה צלמם ּבעיר ז') ל"ט (ּתהּלים ְְְִִִִִֶַָָָאיׁש

ּדמיֹון הּוא ּו"דמּות" מראיתֹו. ּתאר כ'), ְְְִִַַֹע"ג

יּקראּו ּבענין הּקרֹובים ּכי ּובמעׂשה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָּבצּורה

לּתחּתֹונים ּדֹומה האדם והּנה לזה: זה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּדֹומים

ח' (ּתהּלים ּכדכתיב והדר, ּבתאר ְְְְְְְִִִִִֶַָָָֹולעליֹונים

ּפניו מגּמת והּוא ּתעּטרהּו, והדר וכבֹוד ְְְְְְֵַַַָָָָָו')

ּובדמּות הּמעׂשה, וכׁשרֹון ּובדעת ְְְְְְֲִִֶַַַַָָּבחכמה

לעליֹונים: ונפׁשֹו לעפר ּגּופֹו ׁשּידמה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָמּמׁש,

¯ÈÂ.Ìi‰ ˙‚„· ecּונקבה זכר היֹותֹו ּבעבּור ¿ƒ¿ƒ¿««»ְֱֲֵַָָָ

רּבים: לׁשֹון הּים, בדגת וירּדּו ְְְְִִִַַַַָָאמר

˙ÈL‡¯··eהארץ ּתֹוצא אמרּו ז') (ז' רּבה ƒ¿≈ƒְֵֶַָָָָ

אלעזר רּבי אמר למינּה, חּיה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָנפׁש

זֹו חּיה יּתכןנפׁש ולא הראׁשֹון. אדם ׁשל רּוחֹו ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יתּפרׁש הארץ" "ּתֹוצא ּכי אלעזר רּבי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאמר

ׁשּיתּכּון אּלא ּכלל, הראׁשֹון אדם ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבנפׁשֹו

לֹומר ּׁשהזּכרּתי ּברּוחֹו,למה האדם יצירת ּכי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּכמאמר הארץ מן נעׂשה ּבּדם אׁשר הּנפׁש ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּוא

נעׂשּו הּתנּועה נפׁשֹות ּכל ּכי והּבהמה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָהחּיה

ּתחּלה עׂשה ּגּופֹות, להם ּברא ּכן ואחר ְְִֵֶַַַַָָָָָָיחד,

האדם, ּגּוף ּכ ואחר והחּיה, הּבהמה ְְְֵֵַַַַַָָָָָָּגּופי

נׁשמה ּבֹו נפח ּכן ואחר הּזֹו, הּנפׁש ּבֹו ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָונתן

היא ּבֹו, אׁשר הּנפרדת הּנפׁש ּכי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַעליֹונית,

אׁשר האלהים אל אחר מאמר ּבּה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנתיחד

ּבאּפיו וּיּפח ז') ב' (להּלן ּכדכתיב ְְְְְִִִַַַַָָָָנתנּה,

חּיים: ְִִַַנׁשמת

C¯„Âּבּפסּוק לּמׂשּכיל יּודע הּזה ּבּפסּוק האמת ¿∆∆ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ

אלעזר רּבי לֹו ׁשּנתּכּון ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני.

ׁשּתֹוצא החּיים, ארץ הארץ" ּב"תֹוצא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָודרׁש

מה וכן עֹומדת. לעֹולם למינּה חּיה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש

ב'), ה' (להּלן אֹותם ּברא ּונקבה זכר ְְֵֶַַָָָָָָָָּׁשאמר

ונׁשמתֹו ּונקבה מּזכר מּתחּלה הּבריאה היתה ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָּכי

לאדם יצירה היתה היצירה אבל ּבהם. ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָָּכלּולה

ולכן ּבּסֹוף, יסּפר ּכאׁשר לאּׁשה צלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּובנין

הזּכיר מּטה ׁשל ּובפרׁשה "ּבריאה" ּכאן ְְְְִִִִִֶַָָָָָָהזּכיר

יבין: והּמׂשּכיל ְְְִִִַַָָ"יצירה".

ec¯ÈÂ ÌÚËÂּובעֹוף ּבּדגים ּבחזקה ׁשּימׁשלּו ¿««¿ƒ¿ְְְְִִֶַָָָָ

וה"ּבהמה" הרמׂש. ּובכל ְְְְֵֵֶֶַַָָָָּובּבהמה
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(æë)íéäìà àøáiå|àøa íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´
:íúà àøa äá÷ðe øëæ BúàŸ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל לֹו, העׂשּוי (תהליםּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אֹומר:קלט) הּוא וכן ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על העׂשּויה ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת :ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ".B˙‡ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡ ÌÏˆa∑הּוא יֹוצרֹו ּדיֹוקן צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל .ּפרׁש ְְִֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ»»…ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
Ì˙‡ ‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ∑ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו אּגדה, מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ּולהּלן »»¿≈»»»…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ׁשנבראּו הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ּכ ואחר ראׁשֹונה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּבריאה
אחר ּבמקֹום ל ּופרׁש .ּברּיתן, ְְְִֵֵַַָָָ

(çë)eáøe eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨¤́Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²
íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦

:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤
i"yx£‰L·ÎÂ∑,וי"ו ׁשּדרּכֹוחסר ׁשהאיׁש ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

האּׁשה ולא ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה רמב"ן.לכּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå|òøæ ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©
Ba-øLà õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬

:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«
i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑להמית ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ּבהמֹות להם הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
אׁשרּברּיה רמׂש "ּכל ׁשּנאמר: ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם. יחד יאכלּו עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּכל את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי רמב"ן."הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
äìëàì áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤§¨§¨®

:ïë-éäéå©«§¦¥«

‡ÔÈ‰Ïכז ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜e�Â ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

e‚Òeכח eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
È�e�a eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡�ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡�ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ� d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»

:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜B¯È Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבארץ ׁשּימׁשלּו הארץ ּובכל ואמר החּיה. ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּתכלל

נחׁשת ולחצב ולחּפר ולנּתץ לעקר ְְְְְְְְֲִֶַַַַָֹֹֹֹעצמּה

ּבעבּדֹו: האדֹון ממׁשלת "רדּיה" ּולׁשֹון ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָּוברזל.

‡ÌÈ‰Ï.(כח) Ì˙B‡ C¯·ÈÂ,מּמׁש ּברכה זֹו «¿»∆»¡…ƒְַָָָ

אלהים, להם וּיאמר ּבּה ּכתּוב ְֱִִֶֶַָָָָֹֹלפיכ

לאמר, אלהים אֹותם ויבר ּכתּוב למעלה ְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֹאבל

ּכח ׁשּנתן הּמאמר היא ׁשהּברכה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיפרׁש

מברכים: ּבֹו ׁשּיהיּו אחד ּדּבּור לא ְְִִִֶֶַָָָָֹֹהּתֹולדה,

לרּבם. העֹולם ׁשּימּלא ּברכה הארץ. את ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּומלאּו

הארץ ּכל ׁשּימּלאּו אֹותם יבר ּדעּתי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּולפי

לרּבם, ּתבל ּבקצוי למׁשּפחֹותם הּגֹוים ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻויּפרדּו

ּדֹור אנׁשי ּכמחׁשבת אחד ּבמקֹום יהיּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹולא

ְַָָהפלגה:

.‰L·ÎÂלעׂשֹות ּבארץ ּוממׁשלה ּכח להם נתן ¿ƒ¿À»ְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ

וכל ּובּׁשרצים ּבּבהמֹות ְְְְִִֵַַָָָּכרצֹונם

ּומהרריה נטּוע, ולעקר ולבנֹות, עפר, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹזֹוחלי

מה יכלל וזה ּבזה. וכּיֹוצא נחׁשת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹלחצב

כ"ו): ּפסּוק (לעיל הארץ" "ּובכל ְְֵֶֶַָָָָָּׁשאמר

.Ìi‰ ˙‚„a e„¯eּבדגי ּגם רֹודים ׁשּיהיּו אמר ¿ƒ¿««»ְְִִִֵֶַַָ

ׁשאינם הּׁשמים ּובעֹוף מהם, הּנכסים ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּים

אֹותם וסּדר רעה. חּיה ּבכל ּגם ּבאדמה, ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָעּמהם

אחר והחּיה ּתחּלה, והעֹוף הּדגים ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָּכבריאתם,

ז'ֿט') ח' (ּתהּלים הּכתּוב אמר וכ ְְִִֵַַָָָּכן,

רגליו תחת ׁשּתה ּכל ידי ּבמעׂשה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹּתמׁשילהּו

צּפֹור ׂשדי ּבהמֹות וגם ּכּלם ואלפים ְֲֲִִֶַַַָָָָֻצֹונה

הפרׁש ׂשמּו ורּבֹותינּו וגֹו'. הּים ּודגי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשמים

ּורדּיה: ּכביׁשה ְְִִֵָָּבין

Ú¯Ê(כטֿל) ·NÚ Ïk ˙‡ ÌÎÏ Èz˙� ‰p‰ƒ≈»«ƒ»∆∆»≈∆…≈«
.Ú¯Êלאד הרׁשה להמיתלא ּולאׁשּתֹו ם ∆«ְְְְִִִָָָָָֹ

יאכלּו עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּברּיה

ּבׂשר, להם הּתיר נח ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיחּדו

חי הּוא אׁשר רמׂש ּכל ג') ט' (להּלן ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר

את לכם נתּתי עׂשב ּכירק לאכלה יהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָלכם

הּתרּתי הראׁשֹון לאדם ׁשהּתרּתי עׂשב ּכירק ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכל.

הרב ּפרׁש וכן רּׁש"י. לׁשֹון ּכל, את ְְִֵֵֶֶַַַָָֹלכם

ּולכל הּתר) לא ד"ה (נ"ט: סנהדרין ְְְְִֶֶֶַַַָֹֻּבמּסכת

ואת העׂשבים נתּתי ולחּיֹות לכם הארץ ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָחּית

ּכ ואם לאכלה. עׂשב ירק ּכל ואת ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָהאילנֹות

"ואת לאכלה עׂשב ירק ּכל את ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָיהיה

עׂשב": ירק ֵֶֶֶָּכל

B�È‡Âעׂשב ּכל ּולאׁשּתֹו לאדם נתן אבל כן, ¿≈ְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

הארץ ּולחּית עץ. ּפרי וכל זרע ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹזרע

ּפרי לא עׂשב, ירק ּכל נתן הּׁשמים ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּולעֹוף

ּכּלם יחד מאכלם ואין הּזרעים. ולא ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹֻהעץ

נח ּבני עד ּבֹו הרׁשּו לא הּבׂשר א ְְְֵֶַַַַָָָֹֹֻּבׁשוה,

מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו והּוא רּבֹותינּו. ְְְְִֵֶַַַָּכדעת

‰È‰Âלהם יׁש הּתנּועה נפׁש ׁשּבעלי מּפני זה, ¿»»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

לבעלי ּבּה נדמּו ּבנפׁשם, מעלה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָקצת

ּבטֹובתם ּבחירה להם ויׁש הּמׂשּכלת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש

והּכתּוב והּמיתה. הּצער מן ויברחּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּומזֹוניהם,

היא העֹולה האדם ּבני רּוח יֹודע מי ְִִֵֵֵַַָָָָָאֹומר

לארץ למּטה היא הּירדת הּבהמה ורּוח ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלמעלה

ּכל והׁשחית חטאּו, וכאׁשר כ"א). ג' ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹ(קהלת

ׁשּימּותּו ונגזר הארץ, על ּדרּכֹו את ְְְִֶֶֶַַַָָָָָּבׂשר

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(àì)ãàî áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−§®Ÿ
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑יׂשראל עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ה "יֹום עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי ּבסיון.חמּׁשה ׁשּׁשי הּוא ספרים(ּׁשּׁשי", ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻ

ּבסיון ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום הּמּוכן)אחרים, ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּתֹורה רמב"ן.למּתן ְַַָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéåרמב"ן ©§ª²©¨©¬¦§¨¨−¤§¨§¨¨«

(á)úaLiå äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®©¦§ŸÆ
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑:אֹומר ׁשמעֹון מחלרּבי להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ודם ּבׂשר «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ע ׁשּיֹודע הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּקדׁש, ּורגעיו,על הּׂשערהּתיו ּכחּוט ּבֹו ּדברנכנס ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּמלאכה ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה .אחר: ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d zegiy ihewl)

הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו נכנס . . הקּב"ה ב)אבל ב, (רש"י ְְְֲִַַַָָָָָ
וּדאי ׁשהּוא ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש

הקּב"ה וגם ּכזה, חּיּוב יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיֹום.

ּדקרא טעמא הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו קטו,חּיב (ב"מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

הזה.א) הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּיְך לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון ,ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(â)Bá ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL̈©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑,ּבּמן ּבּמּברכֹו וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּלאׁשּכל ן «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
העתיד על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל BNÚÏ˙.ירד ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑,ּבׁשּבת לעׂשֹות ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

רּבה ּבבראׁשית ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה רמב"ן.ּכפל ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ÁÏ„‡לא ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÔB‰ÈÏÈÁ:א ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa Á�Â¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

d˙Èג LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á� d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמין, לקּיּום מהם הּציל נח ּובעבּור ְֲִִִִֵֶַַַַַֹּבּמּבּול,

קּיּומם ּכי ולאכל, לׁשחט רׁשּות להם ְְְֱִִִֶֶַָָָֹֹנתן

הרׁשּות להם נתן לא זה ּכל ועם ְְֲִֶֶַַָָָָֹּבעבּורֹו.

החי: מן אבר להם ואסר ְִֵֶֶֶַַַַָָָּבּנפׁש

ÛÈÒB‰Âׁשהּוא מּפני ּדם, ּכל לאסר ּבמצֹות לנּו ¿ƒְְְֱִִֵֶֶָָָֹ

ּכ לּנפׁש, י"זמעמד (וּיקרא דכתיב ְְְֲִִִֶֶַַַָָ

ואמר הּוא בנפׁשֹו ּדמֹו ּבשר ּכל נפׁש ּכי ְְִֶֶַַָָָָָֹי"ד)

נפׁש ּכי תאכלּו לא ּבׂשר ּכל ּדם יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלבני

ׁשאינֹו ּבחי הּגּוף הּתיר ּכי הּוא, ּדמֹו ּבׂשר ִִִֵֶַַַָָָָּכל

וזה עצמּה. הּנפׁש לא הּמיתה, אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמדּבר

צער ל"ב:) (ב"מ ּׁשאמרּו ּומה הּׁשחיטה, ְְִֶַַַַַַָָטעם

ׁשּמבר ּברּכתנּו וזֹו ּדאֹוריתא. חּיים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי

הּׁשחיטה". על וצּונּו ּבמצֹותיו קדׁשנּו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ"אׁשר

ׁשם ּבהּגיעי ּבּדם הּמצוה ּבענין אדּבר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָועֹוד

עלי: הּׁשם ּגֹומר אם י"אֿי"ד), י"ז ְִִֵֵַַַָָ(וּיקרא

ıÚ‰ Ïk ˙‡Â Ú¯Ê Ú¯Ê ·NÚ Ïk ˙‡ ÌÚËÂ¿««∆»≈∆…≈«∆«¿∆»»≈
‰È‰È ÌÎÏ Ú¯Ê Ú¯Ê ıÚ È¯Ù Ba ¯L‡¬∆¿ƒ≈…≈«»«»∆ƒ¿∆

.‰ÏÎ‡Ïהחּטה ּכגרּגרי העׂשב זרּועי ׁשּיאכלּו ¿»¿»ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּפרי ּכל ויאכלּו וזּולתם, והּקטנּיֹות ְְְְְְְְִִִַַָָָָֹוהּׂשעֹורה

וגם לאכלה, להם אינֹו עצמֹו העץ אבל ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָהעץ.

ואכלּת לֹו ונאמר אדם ׁשּנתקּלל עד העׂשב, ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

י"ח): ג' (להּלן הּׂשדה עׂשב ְֵֶֶֶַַָָאת

Ó‡„.(לא) ·BË ‰p‰Âּכאׁשר הּקּיּום הּוא ¿ƒ≈¿…ֲִֶַַ

וטעם י"ב). י' ד' ּפסּוקים (לעיל ְְְְִִֵֵַַַּפרׁשּתי

לאמר הּזה ּבּיֹום והֹוסיף רּבּוי. ּכטעם ְְְִִֵֶַַַַֹֹמאד

ּבקצתֹו, רע וימצא ּבּכלל ׁשּידּבר ּבעבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּכן,

מאמרם וזהּו טֹוב. מאדֹו מאד, טֹוב ּכי ְְְְֲִֶַַָָָֹֹואמר

והּנה מאד, טֹוב והּנה ה') (ט' רּבה ְְְְִִִִֵֵֵַָֹּבבראׁשית

יצר זה י"א) (ׁשם הזּכירּו וכן מות. זה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָטֹוב

אנקלּוס נתּכּון ּגם ולזה ּפרענּות. מּדת וזֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻֻהרע,

ׁשהּוא יאמר לחדא". תקין "והא ּבכאן ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹׁשאמר

הּטֹוב, ּבקּיּום צרי הרע ּכי מאד, הּסדר ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻמתּקן

ועת זמן לּכל א') ג' (קהלת ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכענין

ּכי מפרׁשים, ויׁש הּׁשמים. ּתחת חפץ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלכל

ּבֹו היצירה ּבׁשבח הֹוסיף האדם מעלת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּפני

מאד: טֹוב הּוא ְִֹּכי

ˆ·‡Ì.(א) ÏÎÂ,הּנזּכרים הם הארץ" "צבא ¿»¿»»ְְִִֵֶַָָָָ

האדם. ּגם הּצֹומח, וכל ודגים ורמׂש ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּיה

והּכֹוכבים המאֹורֹות ׁשני הּׁשמים" ְְְְִִֵַַַַָָָּו"צבא

הּׁשמימה עיני ּתּׂשא ּופן ּכענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנזּכרים,

הּכֹוכבים ואת הּירח ואת הּׁשמׁש את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוראית

יכלל ּגם י"ט). ד' (ּדברים הּׁשמים צבא ְְְִִִַַַָָָֹֹּכל

יׁשב ה' את ראיתי ּכענין הּנבּדלים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהּׂשכלים

וגֹו' עליו עמד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָֹעל

הּמרֹום צבא על ה' יפקד וכן י"ט), כ"ב ְְְִֵַַָָֹ(מ"א

רמז ּבכאן והּנה כ"א). כ"ד (יׁשעיה ְְְְִֵַַַָָָָּבּמרֹום

וכן ּבראׁשית. ּבמעׂשה הּמלאכים יצירת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָעל

הּנה: הּׁשמים צבא האדם ְְִֵַַַָָָָָָנפׁשֹות

Lc˜ÈÂ.(ג) .C¯·ÈÂ,ּבּמן וקּדׁשֹו ּבּמן ּברכֹו «¿»∆«¿«≈ְְְִֵַַָָ

רּבנּו לׁשֹון העתיד. על ּכתּוב ְְְִִֵֶַַַָָָוהּמקרא

הּגאֹון ּובׁשם ב'). (י"א רּבה מּבראׁשית ְְְִִֵֵַַָָֹֹׁשלמה

על והּקּדּוׁש ׁשהּברכה אמרּו סעדיה ְְְְְִֶַַַַַָָָָרב

ואין ּומקּדׁשים. מברכים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֶַָָֹֻהּׁשֹומרים,

העתיד. על ׁשּידּבר הּכתּוב ְְִֵֶֶַַַַַָָמׁשמע



מז ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(àì)ãàî áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−§®Ÿ
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑יׂשראל עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ה "יֹום עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי ּבסיון.חמּׁשה ׁשּׁשי הּוא ספרים(ּׁשּׁשי", ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻ

ּבסיון ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום הּמּוכן)אחרים, ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּתֹורה רמב"ן.למּתן ְַַָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéåרמב"ן ©§ª²©¨©¬¦§¨¨−¤§¨§¨¨«

(á)úaLiå äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®©¦§ŸÆ
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑:אֹומר ׁשמעֹון מחלרּבי להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ודם ּבׂשר «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ע ׁשּיֹודע הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּקדׁש, ּורגעיו,על הּׂשערהּתיו ּכחּוט ּבֹו ּדברנכנס ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּמלאכה ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה .אחר: ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d zegiy ihewl)

הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו נכנס . . הקּב"ה ב)אבל ב, (רש"י ְְְֲִַַַָָָָָ
וּדאי ׁשהּוא ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש

הקּב"ה וגם ּכזה, חּיּוב יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיֹום.

ּדקרא טעמא הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו קטו,חּיב (ב"מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

הזה.א) הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּיְך לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון ,ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(â)Bá ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL̈©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑,ּבּמן ּבּמּברכֹו וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּלאׁשּכל ן «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
העתיד על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל BNÚÏ˙.ירד ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑,ּבׁשּבת לעׂשֹות ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

רּבה ּבבראׁשית ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה רמב"ן.ּכפל ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ÁÏ„‡לא ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÔB‰ÈÏÈÁ:א ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa Á�Â¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

d˙Èג LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á� d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמין, לקּיּום מהם הּציל נח ּובעבּור ְֲִִִִֵֶַַַַַֹּבּמּבּול,

קּיּומם ּכי ולאכל, לׁשחט רׁשּות להם ְְְֱִִִֶֶַָָָֹֹנתן

הרׁשּות להם נתן לא זה ּכל ועם ְְֲִֶֶַַָָָָֹּבעבּורֹו.

החי: מן אבר להם ואסר ְִֵֶֶֶַַַַָָָּבּנפׁש

ÛÈÒB‰Âׁשהּוא מּפני ּדם, ּכל לאסר ּבמצֹות לנּו ¿ƒְְְֱִִֵֶֶָָָֹ

ּכ לּנפׁש, י"זמעמד (וּיקרא דכתיב ְְְֲִִִֶֶַַַָָ

ואמר הּוא בנפׁשֹו ּדמֹו ּבשר ּכל נפׁש ּכי ְְִֶֶַַָָָָָֹי"ד)

נפׁש ּכי תאכלּו לא ּבׂשר ּכל ּדם יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלבני

ׁשאינֹו ּבחי הּגּוף הּתיר ּכי הּוא, ּדמֹו ּבׂשר ִִִֵֶַַַָָָָּכל

וזה עצמּה. הּנפׁש לא הּמיתה, אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמדּבר

צער ל"ב:) (ב"מ ּׁשאמרּו ּומה הּׁשחיטה, ְְִֶַַַַַַָָטעם

ׁשּמבר ּברּכתנּו וזֹו ּדאֹוריתא. חּיים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי

הּׁשחיטה". על וצּונּו ּבמצֹותיו קדׁשנּו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ"אׁשר

ׁשם ּבהּגיעי ּבּדם הּמצוה ּבענין אדּבר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָועֹוד

עלי: הּׁשם ּגֹומר אם י"אֿי"ד), י"ז ְִִֵֵַַַָָ(וּיקרא

ıÚ‰ Ïk ˙‡Â Ú¯Ê Ú¯Ê ·NÚ Ïk ˙‡ ÌÚËÂ¿««∆»≈∆…≈«∆«¿∆»»≈
‰È‰È ÌÎÏ Ú¯Ê Ú¯Ê ıÚ È¯Ù Ba ¯L‡¬∆¿ƒ≈…≈«»«»∆ƒ¿∆

.‰ÏÎ‡Ïהחּטה ּכגרּגרי העׂשב זרּועי ׁשּיאכלּו ¿»¿»ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּפרי ּכל ויאכלּו וזּולתם, והּקטנּיֹות ְְְְְְְְִִִַַָָָָֹוהּׂשעֹורה

וגם לאכלה, להם אינֹו עצמֹו העץ אבל ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָהעץ.

ואכלּת לֹו ונאמר אדם ׁשּנתקּלל עד העׂשב, ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

י"ח): ג' (להּלן הּׂשדה עׂשב ְֵֶֶֶַַָָאת

Ó‡„.(לא) ·BË ‰p‰Âּכאׁשר הּקּיּום הּוא ¿ƒ≈¿…ֲִֶַַ

וטעם י"ב). י' ד' ּפסּוקים (לעיל ְְְְִִֵֵַַַּפרׁשּתי

לאמר הּזה ּבּיֹום והֹוסיף רּבּוי. ּכטעם ְְְִִֵֶַַַַֹֹמאד

ּבקצתֹו, רע וימצא ּבּכלל ׁשּידּבר ּבעבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּכן,

מאמרם וזהּו טֹוב. מאדֹו מאד, טֹוב ּכי ְְְְֲִֶַַָָָֹֹואמר

והּנה מאד, טֹוב והּנה ה') (ט' רּבה ְְְְִִִִֵֵֵַָֹּבבראׁשית

יצר זה י"א) (ׁשם הזּכירּו וכן מות. זה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָטֹוב

אנקלּוס נתּכּון ּגם ולזה ּפרענּות. מּדת וזֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻֻהרע,

ׁשהּוא יאמר לחדא". תקין "והא ּבכאן ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹׁשאמר

הּטֹוב, ּבקּיּום צרי הרע ּכי מאד, הּסדר ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻמתּקן

ועת זמן לּכל א') ג' (קהלת ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכענין

ּכי מפרׁשים, ויׁש הּׁשמים. ּתחת חפץ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלכל

ּבֹו היצירה ּבׁשבח הֹוסיף האדם מעלת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּפני

מאד: טֹוב הּוא ְִֹּכי

ˆ·‡Ì.(א) ÏÎÂ,הּנזּכרים הם הארץ" "צבא ¿»¿»»ְְִִֵֶַָָָָ

האדם. ּגם הּצֹומח, וכל ודגים ורמׂש ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּיה

והּכֹוכבים המאֹורֹות ׁשני הּׁשמים" ְְְְִִֵַַַַָָָּו"צבא

הּׁשמימה עיני ּתּׂשא ּופן ּכענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנזּכרים,

הּכֹוכבים ואת הּירח ואת הּׁשמׁש את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוראית

יכלל ּגם י"ט). ד' (ּדברים הּׁשמים צבא ְְְִִִַַַָָָֹֹּכל

יׁשב ה' את ראיתי ּכענין הּנבּדלים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהּׂשכלים

וגֹו' עליו עמד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָֹעל

הּמרֹום צבא על ה' יפקד וכן י"ט), כ"ב ְְְִֵַַָָֹ(מ"א

רמז ּבכאן והּנה כ"א). כ"ד (יׁשעיה ְְְְִֵַַַָָָָּבּמרֹום

וכן ּבראׁשית. ּבמעׂשה הּמלאכים יצירת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָעל

הּנה: הּׁשמים צבא האדם ְְִֵַַַָָָָָָנפׁשֹות

Lc˜ÈÂ.(ג) .C¯·ÈÂ,ּבּמן וקּדׁשֹו ּבּמן ּברכֹו «¿»∆«¿«≈ְְְִֵַַָָ

רּבנּו לׁשֹון העתיד. על ּכתּוב ְְְִִֵֶַַַָָָוהּמקרא

הּגאֹון ּובׁשם ב'). (י"א רּבה מּבראׁשית ְְְִִֵֵַַָָֹֹׁשלמה

על והּקּדּוׁש ׁשהּברכה אמרּו סעדיה ְְְְְִֶַַַַַָָָָרב

ואין ּומקּדׁשים. מברכים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֶַָָֹֻהּׁשֹומרים,

העתיד. על ׁשּידּבר הּכתּוב ְְִֵֶֶַַַַַָָמׁשמע



ziy`xaמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ã)õøàäå íéîMä úBãìBú älàaäúBNò íBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À£²
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

i"yx£‰l‡∑למעלההאמּורים.'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙∑ׁשּכּלם נבראּוללּמד ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְְְִֶֶַָֻ
יצר הּׁשם, ׁשל אּלּו אֹותּיֹות ּבב' עֹולמים", צּור ה' "ּביּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ּבהּבראם, אחר: ּדבר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבראׁשֹון.

ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד עֹולמים, ּבתׁשּובה,(ׁשני לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ּכ למּטה, ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבאֹותּיֹות קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ּכה"א)ועֹולם ׁשחת, לראֹות למּטה הרׁשעים ׁשּירדּו רמז ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשם ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה מּכל ׁשּסתּומה רמב"ן.זאת ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

‡˙e‡È¯aד „k ‡Ú¯‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Èa¯Âטֹוב ּתֹוספת הּברכה ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְִֶֶַַַָָָָָ

ּבּתֹולדֹות, ּכח יתרֹון הּגּופֹות ְְִִֵֶַַַַָֹׁשּיתחּדׁש

עׂשה ׁשּלא אתֹו, ויקּדׁש הּׂשכל, יתרֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּובּנׁשמה

נכֹון ּבזה ודּברּו הּימים. ּכׁשאר מלאכה ְְְְִִִֶַָָָָָָּבֹו

ּבהרּגׁש מּׂשג זה אין ּכי ּבֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻלּמאמינים

ֲִָָלאנׁשים:

,˙Ó‡‰Âמעין היא הּׁשּבת ּביֹום הּברכה ּכי ¿»¡∆ְְֲִִַַַַַָָָ

יסֹוד והּוא ויקּדׁשהּברכֹות, עֹולם. ְְְְֵַַַָָ

ּדברי ּתבין ואם הּקדׁש. מן ימׁש ּכי ְְְִִִִִִֶַָָֹֹֹאתֹו,

ח') (י"א רּבה ּבבראׁשית ּׁשאמרּו מה ּתדע ְְִִֵֵֶֶַַַָָזה

ּכנסת עֹוד ּׁשאמרּו ּומה זּוג, ּבן לֹו ׁשאין ְְְִֵֶֶֶֶֶַָלפי

נפׁש ּבׁשּבת ּכי ותׂשּכיל ,זּוג ּבן ּתהא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל

ּבאמת: ְֱֵֶֶָיתרה

.˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡ׁשהיתה מלאכה ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְֶָָָָ

ּבׁשּׁשי, ועׂשה ּכפל ּבׁשּבת לעׂשֹות ְְְְֲִִַַַָָָָָראּויה

לׁשֹון ט'), (י"א רּבה ּבבראׁשית ׁשּמפרׁש ְְְְִִֵֶַָָֹּכמֹו

ּכי ּכפׁשּוטֹו, אמר אברהם רּבי אבל ְְֲִִִִַַַַָָָָרּׁש"י.

ּבהם ׁשּנתן הּמינים, ּבכל "הּׁשרׁשים ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָמלאכּתֹו

ּכמֹותן": לעׂשֹות ְֲַַָֹּכח

ÈÏÂאׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשּׁשבת ּפרּוׁשֹו, נראה ¿ƒְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

הּמעׂשים ּכל מּמּנּו לעׂשֹות מאין, יׁש ֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּברא

ׁשבת ּכי אמר והּנה הּימים. ּבׁשׁשת ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנזּכרים

ּבּיֹום ׁשּברא הּבריאה מן ּומּמעׂשה, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָמּבריאה

הּימים: ּבׁשאר ׁשעׂשה הּמעׂשה ּומן ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָהראׁשֹון,

ÔÎzÈÂבֹו ּכי למעלה, נמׁש לעׂשֹות ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִֶֶַַָָ

ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ְְֲִֶַַָָָָׁשבת

מ"א (להּלן לסּפר חדל ּכי וכמהּו ְְְֲִִִַַַָָָֹֹמּלעׂשֹות,

ח'), י"א (ׁשם העיר לבנת וּיחּדלּו ְְְִִַַָָֹמ"ט),

י"ב), י"ט (ׁשמֹות ּבהר עלֹות לכם ְְֲִֶָָָָהּׁשמרּו

וכן ט"ו), ח' (דהי"ב הּמל מצות סרּו ְְְִֵֶֶַַָֹולא

ִַרּבים:

,Ú„Âׁשׁשת ּכי לעׂשֹות, ּבמּלת עֹוד נכלל ּכי ¿«ְְֲִִִִֵֶַַָ

הם ּבראׁשית ּכיימי עֹולם, ימֹות ּכל ְְְִִֵֵֵָָ

ל"א.), (ר"ה ׁשנה אלפים ׁשׁשת יהיה ְֲִִִֵֶֶָָָקּיּומֹו

הּקדֹוׁש ׁשל יֹומֹו ח') י"ט (ב"ר אמרּו ְְֶֶַָָָׁשּלכ

הּימים ּבׁשני והּנה ׁשנים. אלף הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָּברּו

נׁשלם ולא מים ּכּלֹו העֹולם היה ְְִִִִַַָָָָָֹֻהראׁשֹונים

הראׁשֹונים אלפים לׁשני רמז והם ּדבר, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבהם

אמרּו וכ ה', ּבׁשם קֹורא ּבהם היה ְְְֵֵֶֶָָָָָֹׁשּלא

הּבריאה היתה אבל ּתהּו. אלפים ׁשני ט'.) ְְְֲֲִִֵַָָָָָֹ(ע"ז

ימֹות ׁשל האלף ּכנגד האֹור, הראׁשֹון ְְִֶֶֶֶֶַָָָּבּיֹום

ּבֹוראֹו. את מּכיר עֹולם ׁשל אֹורֹו ׁשהיה ְִֶֶֶַָָָָָאדם

ׁשּמת עד זרה עבֹודה אנֹוׁש עבד לא ְֱֲֵֶַַַָָָָֹואּולי

הראׁשֹון: ִָָָאדם

ÌBiaׁשּבֹו מבּדיל", ויהי רקיע "יהי הּׁשני «ְְִִִִִִֵֶַַַָ

מן הּצּדיקים ּובניו נח מבּדלין ְִִִִַַַָָָָֹֻהיּו

ּבּמים: ׁשּנּדֹונּו ְִִִֶַַָָהרׁשעים

ÌBiaוהצמיחה היּבׁשה נראית הּׁשליׁשי «ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

הּׁשליׁשי האלף הּוא ּפרֹות, ְְְִִֵֶֶַָָָועׂשתה

(ב"ר ׁשנה מ"ח ּבן אברהם ּבהיֹות ְְְִִֶַַַָָָָהּמתחיל

ד' (להּלן ה' ּבׁשם לקרא הּוחל ואז ד'), ְְְְִֵַַָָֹס"ד

לדעת רּבים מׁש ּכי צּדיק, צמח וצמח ְִִִֶַַַַַַַָָָכ"ו),

עׂשּו אׁשר הּנפׁש ואת ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ה', ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָאת

ּבניו ואת ּביתֹו את וצּוה ה'), י"ב (ׁשם ְְְִֵֶֶָָָָָָבחרן

ּומׁשּפט, צדקה לעׂשֹות ה' ּדר וׁשמרּו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָאחריו

ּבסיני, הּתֹורה את זרעֹו ׁשּקּבלּו עד הענין ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָועלה

ּכל נתקּימּו ואז ההּוא, ּבּיֹום הּבּית ְְְְְִִִַַַַַָָָונבנה

היֹות מעת ּכי ודע, העֹולם. ּפרֹות ׁשהם ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָהּמצֹות

יתחיל ּכן ועל מחר, ּכיֹום יחׁשב הּׁשמׁשֹות ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּבין

אברהם נֹולד ּכאׁשר מעט, לֹו קדם יֹום ּכל ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹענין

ויֹום: יֹום ּבכל ּתראה וכן הּׁשני, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבאלף

ÌBi‰Âהּגדֹול הּמאֹורֹות, ּבֹו נבראּו הרביעי ¿«ְְְְִִִַַָָ

יר יֹומֹו והּכֹוכבים, ּבאלףוהּקטן, מז ְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ע"ב ראׁשֹון, ּבית נבנה ּכאׁשר החל הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָהּד',

קע"ב הּׁשני הּבית אחרי עד ּבנינֹו, אחרי ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשנה

היה יׂשראל ּבני לכל הּזה ּבּיֹום והּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנה.

אֹור והיה ה', ּבית את ה' כבֹוד מלא ּכי ְְִֵֵֶָָָאֹור,

ּכארי ׁשם רבּוץ הּמזּבח, ּגּבי על לאׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיׂשראל

וגלּו, אֹורם הקטין כן ואחרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָאֹוכל

ּכל להם וזרחה הּלבנה, ּבמֹולד יעדר ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכאׁשר

רבּוץ הּמזּבח ּגּבי על והאׁש ׁשני, ּבית ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָימי

וחרב הּיֹום ּבערב הּמאֹורים ׁשני וׁשקעּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּככלב,

ִַַהּבית:

ÌBiaועֹוף חּיה, נפׁש הּמים ׁשרצּו החמיׁשי «ְְֲִִִֶֶַַַַָָ

החמיׁשי לאלף רמז הארץ, על ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָיעֹופף

ּבֹו ּכי הּבית, חרּבן אחר ׁשנה קע"ב ְְִִִַַַַַַַָָֻהּמתחיל

ּכרמׂש הּים ּכדגי אדם ויעׂשה האּמֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻימׁשלּו

בחרמֹו יגרהּו העלה, ּבחּכה ּכּלה ּבֹו, מֹוׁשל ְְְְֲֵֵֵֶַָָֹֹֹֻלא

ואין ט"ו), א' (חבּקּוק ּבמכמרּתֹו ְְְְְְֲִֵֵַַַַויאספהּו

ה': את ֵֶּדֹורׁש

ÌBiaחּיה נפׁש הארץ "ּתֹוצא ּבּבקר הּׁשּׁשי «ִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ארץ וחיתֹו ורמׂש ּבהמה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָלמינּה

הּׁשמׁש, זרֹוח קדם ּבריאתּה והיתה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹלמינּה",

הּׁשמׁש ּתזרח כ"ב) ק"ד (ּתהּלים ׁשּכתּוב ְְְְִִִִֶֶֶַַָָּכענין

האדם נברא ואז ירּבצּון, מעֹונתם ואל ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹיאספּון

ׁשּנאמר ממׁשלּתֹו, זמן והּוא אלהים, ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַֹּבצלם

ולעבדתֹו לפעלֹו אדם יצא כ"ג) ּפסּוק ְְֲֳֵֵַָָָָָָֹ(ׁשם

ּבתחּלתֹו ּכי הּׁשּׁשי, האלף והּוא ערב, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָעדי

לא אׁשר הּמלכּיֹות הם החּיֹות ּבֹו ְְְֲִֵֶַַַַֹֻימׁשלּו

הנץ ּכׁשעּור עׂשירּיתֹו ואחרי ה', את ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָידעּו

הּגֹואל, יבא צ"ד.) ּפסחים (עּין לּיֹום ְִֵֵַַַַַָָָֹהחּמה

כּׁשמׁש וכסאֹו ל"ז) פ"ט (ּתהּלים ּבֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַׁשּנאמר

אלהים, ּבצלם הּנעׂשה ּדוד ּבן זהּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹנגּדי,

ענני עם וארּו י"גֿי"ד) ז' (ּדנּיאל ְְֲֲִִִִֵֵַָָּכדכתיב

יֹומּיא עּתיק ועד הוא אתה אנׁש ּכבר ְְְֱֲִֵַַַַַָָָָָׁשמּיא

יה ולּה הקרבּוהי, ּוקדמֹוהי ׁשלטןמטה ב ְְְְְְְִִִֵַָָָָ

חמׁשת אחר קי"ח זה ויהיה ּומלכּו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָויקר

י"ב (ׁשם ּדנּיאל מּפי ה' ּדבר לכלֹות ְְֲִִִִִֵַָָָאלפים

ׁשמם ׁשּקּוץ ולתת הּתמיד הּוסר ּומעת ְִִֵֵֵֵַַָָֹי"א)

ותׁשעים. ּומאתים אלף ְְִִִִֶֶַָָימים

‰‡¯�Âלחּית והעֹוף הּמים מּׁשרץ הּימים מּׁשּנּוי ¿ƒ¿∆ְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

ּתתחּדׁש הּׁשּׁשי האלף ּבתחּלת ּכי ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהארץ,

יתרא, ותּקיפא ואימתני ׁשּלטת אּמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמלכּות

הראׁשֹונֹות: מן יֹותר האמת אל ְֱִִִֵֶֶֶֶָָָּומתקרבת

ÌBi‰ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם רמז ׁשּבת, הּׁשביעי «ְִִֶֶֶַַַָָָָֻ

והאל העֹולמים, לחּיי ּומנּוחה ְְְִֵֵַַָָָָָׁשּבת

עבדיו עם חלקנּו ויׂשים הּימים, ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁשמרנּו

ְִִַהּתמימים:

Ì‡¯a‰a.(ד) ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡≈∆¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»
ּבמטר והארץ הּׁשמים ּתֹולדֹות ְְְְִֵֶַַַָָָָָיסּפר

ּכי ּכתּקּונם, ונעׂשּו נבראּו ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָּובצמיחה

יבּולה, ּתּתן והארץ ּומטרם, טּלם יּתנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשמים

חי: ּכל קּיּום ְִֵַָוהם

Ì‡¯a‰a ÊÓ¯Â.ּבראם ּבה"א ּׁשאמרּו מה ¿»«¿ƒ»¿»ְְְֵֶַָָָ

מּלת רק הּנה עד הזּכיר לא זה ְְִִִִֵֵֶַַַָֹּומּפני

ואת ב') ס"ו (יׁשעיה ּבּכתּוב ּומפרׁש ְְְְֱִֶַַָָָֹֹאלהים,

לא מי אּיֹוב אמר וכן עׂשתה, ידי אּלה ְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּכל

(אּיֹוב זאת עׂשתה ה' יד ּכי אּלה ּבכל ְְִִֵֶַַָָָָֹידע

אלהים ה' עׂשֹות ּביֹום ּתרמז ּכן אם ט'). ְְֱֲִִִֵֹֹי"ב

ׁשאמרנּו: ּכמֹו ּבראׁשית ְְְְִִֵֶַַָלמּלת

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ä)ìëå|äãOä áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−
íãàå õøàä-ìò íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´

:äîãàä-úà ãáòì ïéà©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑,הטרים לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

אחר: ועֹוד מֹוכיח, וזה הקּדים, יאמר היהּכאׁשר לא עדין ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון, לא עדין ּתיראּון", טרם "ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
אדם ׁשּנברא קדם ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ‰O„‰.ּבארץ, ·NÚ ÏÎÂ∑ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי צמח, לא עדין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿»≈∆«»∆ְֲִִִֶַַַָָֹ

ולּמה? ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על אּלא יצאּו, לא הארץ", ‰ÈËÓ¯."וּתֹוצא ‡Ï Èk∑?המטיר לא ּטעם ּומה ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹƒ…ƒ¿ƒְִִַַַֹ
התּפּלל לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ּגׁשמים, ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד אין ׁש"אדם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹלפי

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, ‡ÌÈ‰Ïעליהם ׁשמֹו.∑‰' הּוא ּכל,ה' על וׁשֹופט ׁשּליט ׁשהּוא וכןאלהים, ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ¡…ƒְְְֱִִֵֵֶַַֹֹ
אלהים ׁשהּוא ה' ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה רמב"ן.ּפרּוׁש ְְְֱִִֵֶֶָָֹ

(å):äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ּברּיתֹו ענניםלענין והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁש זה, ּכגּבל אדם, ונברא העפר, "וּייצרלׁשרֹות ּכ ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ואחר מים ."ּנֹותן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(æ)çtiå äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈©¦©¬
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑,הּמתים לתחּית ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, נכּתבׁשּתי לא לּדין, עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל «ƒ∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יּודי"ן ׁשני ‰‡„Ó‰.ּביצירתּה ÔÓ ¯ÙÚ∑ּתהא ׁשם ׁשּימּות, מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה מּכל עפרֹו צבר ְִִִֵָָ»»ƒ»¬»»ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

לֹו ּתהיה הלואי אמר: לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָקֹולטּתֹו
לעמד ויּוכל ÂÈt‡a.ּכּפרה ÁtiÂ∑.העליֹונים מן ּונׁשמה הּתחּתֹונים מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ְֲַַַָָֹ«ƒ«¿«»ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ּבּׁשליׁשי, לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים נבראּו ראׁשֹון ׁשּביֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלפי
ואם ּוּבּתחּתֹונים, ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק לּתחּתֹונים. הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. מאֹורֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻּברא

אחד יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו ׁשּיהיּו ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש iÁ‰.לאו, LÙ�∑וחּיה ּבהמה אף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ∆∆«»ְְֵַַָָ
ודּבּור ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, חּיה – אדם ׁשל זֹו א חּיה", "נפׁש רמב"ן.נקראּו: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ÏÎÂה ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á È�ÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡��ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL� È‰Bt�‡a ÁÙ�e¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰O„‰.(ה) ÁÈN ÏÎÂרּבֹותינּו ּדעת על ¿…ƒ««»∆ֵַַַַ

ּבּׁשליׁשי ס':] חּלין [עּין רּבה ְְִִִִִֵֵַַַָֻּבבראׁשית

קרקע ּפתח על צמחּועמדּו ּובּׁשּׁשי הארץ, ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

הּפׁשט, ּכפי ּדעּתי ועל עליהם. ׁשהמטיר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָלאחר

הּפרי ועץ העׂשב הארץ הֹוציאה ּבּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכי

ועכׁשיו ּבהם, צּותה ּכאׁשר וצביֹונם ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָֻּבקֹומֹותם

לא והיא מהם, וזֹורע נֹוטע אין ּכי הּכתּוב ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹיסּפר

אֹותּה והׁשקה מּמּנה אד עלה אׁשר עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתצּמח,

ולׁשמר. ולנטע לזרע אֹותּה העֹובד האדם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹונֹוצר

אמר ׁשּלא יצמח", טרם הּׂשדה "ׂשיח טעם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו

יּקרא הּנעבד הּמקֹום ּכי האדמה", ֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ"ׂשיח

ט"ז), כ"ג (ׁשמֹות ּבּׂשדה ּתזרע אׁשר ְְֲִֶֶֶַַָָ"ׂשדה",

וזהּו י"ז). כ' (ּבּמדּבר ּובכרם ּבׂשדה נעבר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹֹלא

ימי ׁשׁשת מאחרי ׁשּנהיה עֹולם ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּתׁשמיׁשֹו

האד ּבסּבת ּכי עֹולם, ימי ּכל והלאה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּבראׁשית

ּתצמיח: זרּועיה הארץ ּובסּבתם הּׁשמים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָימטירּו

ÌÈiÁ.(ז) ˙ÓL� ÂÈt‡a ÁtiÂלנּו ירמז «ƒ«¿«»ƒ¿««ƒְִָֹ

וסֹודּה, יסֹודּה הּנפׁש מעלת הּזה ְְֲֶֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

נפח הּוא ּכי ואמר מלא, ׁשם ּבּה הזּכיר ְְִִִִֵֵַַָָָָּכי

ּבֹו ּבאה לא ּכי להֹודיע חּיים, נׁשמת ְְְִִִִַַַַָָָֹּבאּפיו

(לעיל הּתנּועה ּבנפׁש רמז ּכאׁשר היסֹודֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָמן

הּׂשכלים מן ּבהׁשּתלׁשלּות לא ּגם כ'), ְְְְְִִִַַַָֹא'

מּפיו הּגדֹול, הּׁשם רּוח היא אבל ְֲִִִִִֵַַַַָָָהּנבּדלים,

מּנׁשמתֹו אחר ּבאּפי הּנֹופח ּכי ּותבּונה, ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּדעת

ונׁשמת ח') ל"ב (אּיֹוב ׁשּנאמר וזה ּבֹו. ְְְֱִִִֵֶֶֶַַיּתן

אמת ּבדר הּבינה מיסֹוד היא ּכי ּתבינם: ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּדי

ּפרׁשת (ריׁש ּבספרי מאמרם והּוא ְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָואמּונה,

ׁשבּועֹות ,הּמל ּבחּיי ּכנׁשּבע נדרים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָמּטֹות)

ראיה ׁשאין ּפי על אף עצמֹו, ּבּמל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּכנׁשּבע

(מ"ב וגֹומר נפׁש וחי ה' חי לּדבר זכר ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָלּדבר

ל'): ד'

BL¯„Ó·eספר) הּקנה ּבן נחניה רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַַָָָֻ

וּיּנפׁש, מאי נ"ז) אֹות ִִַַַַָָהּבהיר

הּנפׁשֹות, ּכל מקּים הּׁשּבת ׁשּיֹום ׁשּנאמרמלּמד ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אלהים, ׁשבּועת ּדברת ּתבין ּומּכאן ְְֱִִִִִַַַַָָָֹוּיּנפׁש.

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

Ú„Â.ּבאדם חלקּו ּבמחקר הּמתחּכמים ּכי ¿«ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ראב"ע הּנׂשיא, (ראב"ח יאמרּו ְִֵֶַָֹמהם

נפׁש נפׁשֹות, ׁשלׁש ּבאדם ּכי כ"ה) כ"ג ְְִֶֶָָָָָׁשמֹות

ּובֹו הּגּדּול, ּכח ּבזֹו ּתאמר אֹו ּכצֹומח, ְְִִֵַַַַַֹֹהּגּדּול

א' (לעיל הּכתּוב ׁשהזּכירּה הּתנּועה נפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹוד

הארץ, על רֹומׂש ּובכל ּובחּיה ּבדגים ְְְִֵֶַַָָָָָכ'ֿכ"ד)

יאמרּו ּומהם הּמׂשּכלת. הּנפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹוהּׁשליׁשית

הּנפׁש זאת ּכי ח"א) להרמּב"ם ּפרקים ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ(ׁשמֹונה

ׁשלׁש יּמצאּו ּבּה עליֹון, מּפי ּבאדם ְְְֲִִִֶֶָָָָָאׁשר

הּזה והּכתּוב יחידה. היא ורק האּלה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּכחֹות

הּׁשם ׁשּיצר יאמר ּכי ּכן, ירמז מׁשמעֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּכפי

ּגלם מּטל והיה האדמה מן עפר האדם ְֲִֶֶָָָָָָָָָָָֹֻאת

ּבאּפיו נפח הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּדֹומם, ְְְֵֶֶַַַָָָָּכאבן

"נפׁש להיֹות האדם חזר ואז חּיים, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָנׁשמת

ׁשאמר והּדגים החּיֹות ּכמֹו ּבּה ׁשּיתנֹועע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיה"

ׁשרץ הּמים "יׁשרצּו כ"ד) כ' א' (לעיל ְְְִִֵֶֶֶַַָּבהם

וזה חּיה". נפׁש הארץ ו"תֹוצא חּיה" ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנפׁש

להיֹות האדם ׁשּׁשב ּכלֹומר חּיה, לנפׁש ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָטעם

חרׂשי את חרׂש ׁשהיה אחרי חּיים, ּבּה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש

והיּו ּכמֹו ּבהּפּוכים ּתבא הּלמ"ד ּכי ְְְֲִִִֶַָָָָָֹאדמה,

(ׁשם לנחׁש ויהי ט'), ד' (ׁשמֹות ּבּיּבׁשת ְְְְִֶַַַָָָָָלדם

כ"א): י"ד (ׁשם לחרבה הּים את וּיׂשם ג'), ֶֶֶַַָָָָָָד'

Ï·‡.ממללא לרּוח ּבאדם והות אמר אנקלּוס ¬»ְְְְְֲַַַַַָָָָָֻ

ּבֹו ׁשּיׁש האֹומרים ּכדברי ׁשּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָנראה
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(ä)ìëå|äãOä áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−
íãàå õøàä-ìò íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´

:äîãàä-úà ãáòì ïéà©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑,הטרים לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

אחר: ועֹוד מֹוכיח, וזה הקּדים, יאמר היהּכאׁשר לא עדין ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון, לא עדין ּתיראּון", טרם "ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
אדם ׁשּנברא קדם ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ‰O„‰.ּבארץ, ·NÚ ÏÎÂ∑ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי צמח, לא עדין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿»≈∆«»∆ְֲִִִֶַַַָָֹ

ולּמה? ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על אּלא יצאּו, לא הארץ", ‰ÈËÓ¯."וּתֹוצא ‡Ï Èk∑?המטיר לא ּטעם ּומה ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹƒ…ƒ¿ƒְִִַַַֹ
התּפּלל לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ּגׁשמים, ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד אין ׁש"אדם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹלפי

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, ‡ÌÈ‰Ïעליהם ׁשמֹו.∑‰' הּוא ּכל,ה' על וׁשֹופט ׁשּליט ׁשהּוא וכןאלהים, ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ¡…ƒְְְֱִִֵֵֶַַֹֹ
אלהים ׁשהּוא ה' ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה רמב"ן.ּפרּוׁש ְְְֱִִֵֶֶָָֹ

(å):äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ּברּיתֹו ענניםלענין והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁש זה, ּכגּבל אדם, ונברא העפר, "וּייצרלׁשרֹות ּכ ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ואחר מים ."ּנֹותן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(æ)çtiå äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈©¦©¬
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑,הּמתים לתחּית ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, נכּתבׁשּתי לא לּדין, עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל «ƒ∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יּודי"ן ׁשני ‰‡„Ó‰.ּביצירתּה ÔÓ ¯ÙÚ∑ּתהא ׁשם ׁשּימּות, מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה מּכל עפרֹו צבר ְִִִֵָָ»»ƒ»¬»»ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

לֹו ּתהיה הלואי אמר: לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָקֹולטּתֹו
לעמד ויּוכל ÂÈt‡a.ּכּפרה ÁtiÂ∑.העליֹונים מן ּונׁשמה הּתחּתֹונים מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ְֲַַַָָֹ«ƒ«¿«»ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ּבּׁשליׁשי, לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים נבראּו ראׁשֹון ׁשּביֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלפי
ואם ּוּבּתחּתֹונים, ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק לּתחּתֹונים. הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. מאֹורֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻּברא

אחד יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו ׁשּיהיּו ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש iÁ‰.לאו, LÙ�∑וחּיה ּבהמה אף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ∆∆«»ְְֵַַָָ
ודּבּור ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, חּיה – אדם ׁשל זֹו א חּיה", "נפׁש רמב"ן.נקראּו: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ÏÎÂה ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á È�ÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡��ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL� È‰Bt�‡a ÁÙ�e¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰O„‰.(ה) ÁÈN ÏÎÂרּבֹותינּו ּדעת על ¿…ƒ««»∆ֵַַַַ

ּבּׁשליׁשי ס':] חּלין [עּין רּבה ְְִִִִִֵֵַַַָֻּבבראׁשית

קרקע ּפתח על צמחּועמדּו ּובּׁשּׁשי הארץ, ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

הּפׁשט, ּכפי ּדעּתי ועל עליהם. ׁשהמטיר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָלאחר

הּפרי ועץ העׂשב הארץ הֹוציאה ּבּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכי

ועכׁשיו ּבהם, צּותה ּכאׁשר וצביֹונם ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָֻּבקֹומֹותם

לא והיא מהם, וזֹורע נֹוטע אין ּכי הּכתּוב ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹיסּפר

אֹותּה והׁשקה מּמּנה אד עלה אׁשר עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתצּמח,

ולׁשמר. ולנטע לזרע אֹותּה העֹובד האדם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹונֹוצר

אמר ׁשּלא יצמח", טרם הּׂשדה "ׂשיח טעם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו

יּקרא הּנעבד הּמקֹום ּכי האדמה", ֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ"ׂשיח

ט"ז), כ"ג (ׁשמֹות ּבּׂשדה ּתזרע אׁשר ְְֲִֶֶֶַַָָ"ׂשדה",

וזהּו י"ז). כ' (ּבּמדּבר ּובכרם ּבׂשדה נעבר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹֹלא

ימי ׁשׁשת מאחרי ׁשּנהיה עֹולם ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּתׁשמיׁשֹו

האד ּבסּבת ּכי עֹולם, ימי ּכל והלאה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּבראׁשית

ּתצמיח: זרּועיה הארץ ּובסּבתם הּׁשמים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָימטירּו

ÌÈiÁ.(ז) ˙ÓL� ÂÈt‡a ÁtiÂלנּו ירמז «ƒ«¿«»ƒ¿««ƒְִָֹ

וסֹודּה, יסֹודּה הּנפׁש מעלת הּזה ְְֲֶֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

נפח הּוא ּכי ואמר מלא, ׁשם ּבּה הזּכיר ְְִִִִֵֵַַָָָָּכי

ּבֹו ּבאה לא ּכי להֹודיע חּיים, נׁשמת ְְְִִִִַַַַָָָֹּבאּפיו

(לעיל הּתנּועה ּבנפׁש רמז ּכאׁשר היסֹודֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָמן

הּׂשכלים מן ּבהׁשּתלׁשלּות לא ּגם כ'), ְְְְְִִִַַַָֹא'

מּפיו הּגדֹול, הּׁשם רּוח היא אבל ְֲִִִִִֵַַַַָָָהּנבּדלים,

מּנׁשמתֹו אחר ּבאּפי הּנֹופח ּכי ּותבּונה, ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּדעת

ונׁשמת ח') ל"ב (אּיֹוב ׁשּנאמר וזה ּבֹו. ְְְֱִִִֵֶֶֶַַיּתן

אמת ּבדר הּבינה מיסֹוד היא ּכי ּתבינם: ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּדי

ּפרׁשת (ריׁש ּבספרי מאמרם והּוא ְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָואמּונה,

ׁשבּועֹות ,הּמל ּבחּיי ּכנׁשּבע נדרים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָמּטֹות)

ראיה ׁשאין ּפי על אף עצמֹו, ּבּמל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּכנׁשּבע

(מ"ב וגֹומר נפׁש וחי ה' חי לּדבר זכר ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָלּדבר

ל'): ד'

BL¯„Ó·eספר) הּקנה ּבן נחניה רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַַָָָֻ

וּיּנפׁש, מאי נ"ז) אֹות ִִַַַַָָהּבהיר

הּנפׁשֹות, ּכל מקּים הּׁשּבת ׁשּיֹום ׁשּנאמרמלּמד ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אלהים, ׁשבּועת ּדברת ּתבין ּומּכאן ְְֱִִִִִַַַַָָָֹוּיּנפׁש.

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

Ú„Â.ּבאדם חלקּו ּבמחקר הּמתחּכמים ּכי ¿«ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ראב"ע הּנׂשיא, (ראב"ח יאמרּו ְִֵֶַָֹמהם

נפׁש נפׁשֹות, ׁשלׁש ּבאדם ּכי כ"ה) כ"ג ְְִֶֶָָָָָׁשמֹות

ּובֹו הּגּדּול, ּכח ּבזֹו ּתאמר אֹו ּכצֹומח, ְְִִֵַַַַַֹֹהּגּדּול

א' (לעיל הּכתּוב ׁשהזּכירּה הּתנּועה נפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹוד

הארץ, על רֹומׂש ּובכל ּובחּיה ּבדגים ְְְִֵֶַַָָָָָכ'ֿכ"ד)

יאמרּו ּומהם הּמׂשּכלת. הּנפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹוהּׁשליׁשית

הּנפׁש זאת ּכי ח"א) להרמּב"ם ּפרקים ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ(ׁשמֹונה

ׁשלׁש יּמצאּו ּבּה עליֹון, מּפי ּבאדם ְְְֲִִִֶֶָָָָָאׁשר

הּזה והּכתּוב יחידה. היא ורק האּלה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּכחֹות

הּׁשם ׁשּיצר יאמר ּכי ּכן, ירמז מׁשמעֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּכפי

ּגלם מּטל והיה האדמה מן עפר האדם ְֲִֶֶָָָָָָָָָָָֹֻאת

ּבאּפיו נפח הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּדֹומם, ְְְֵֶֶַַַָָָָּכאבן

"נפׁש להיֹות האדם חזר ואז חּיים, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָנׁשמת

ׁשאמר והּדגים החּיֹות ּכמֹו ּבּה ׁשּיתנֹועע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיה"

ׁשרץ הּמים "יׁשרצּו כ"ד) כ' א' (לעיל ְְְִִֵֶֶֶַַָּבהם

וזה חּיה". נפׁש הארץ ו"תֹוצא חּיה" ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנפׁש

להיֹות האדם ׁשּׁשב ּכלֹומר חּיה, לנפׁש ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָטעם

חרׂשי את חרׂש ׁשהיה אחרי חּיים, ּבּה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש

והיּו ּכמֹו ּבהּפּוכים ּתבא הּלמ"ד ּכי ְְְֲִִִֶַָָָָָֹאדמה,

(ׁשם לנחׁש ויהי ט'), ד' (ׁשמֹות ּבּיּבׁשת ְְְְִֶַַַָָָָָלדם

כ"א): י"ד (ׁשם לחרבה הּים את וּיׂשם ג'), ֶֶֶַַָָָָָָד'

Ï·‡.ממללא לרּוח ּבאדם והות אמר אנקלּוס ¬»ְְְְְֲַַַַַָָָָָֻ

ּבֹו ׁשּיׁש האֹומרים ּכדברי ׁשּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָנראה



ziy`xaנ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ּבבריתאּבמזרחֹו ראיתי וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ּתאמר, ואם הּגן. את נטע עדן ׁשל ƒ∆∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי מעׂשה,ׁשל ׁשּלאחריו ּכלל מהן, אחת וזֹו ת, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

"וּייצר ּופרׁש חזר מעׂשיו. וסתם מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את וגֹו' "וּיברא ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּוא
ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא סבּור הּׁשֹומע ּתרּדמה. עליו וּיּפל עדן, ּבגן וּיּניחהּו עדן ּגן לֹו וּיצמח וגֹו'" אלהים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹה'
"וּיבא לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל האדמה מן וגֹו' ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ׁשל ּפרטֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאּלא

הרקק מן ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ׁשם, לקרֹות האדם" החיים.אל אור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(è)äàøîì ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬§©§¤−
:òøå áBè úòcä õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾©©−©¬¨¨«

i"yx£ÁÓˆiÂ∑מדּבר הּכתּוב הּגן ‰Ôb.לענין CB˙a∑הּגן רמב"ן.ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

ÔÈÓ„˜lÓח Ô„Ú· ‡˙�Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆ�e¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

‡ÔÏÈט Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙�Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נפחּה אׁשר הּמׂשּכלת הּנפׁש וזאת ׁשֹונֹות ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹנפׁשֹות

נראה וכן מדּברת. לנפׁש ּבֹו היתה ּבאּפיו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשם

ּׁשאמרּו מּמה רּבֹותינּו, מּדעת (סנהדריןלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּדרּבי לקּמיה ׁשדריה ּגברא ּברא רּבא ְְְְְִֵֵַַַַָָָָס"ה:)

ּדמן אמר אׁשּתעי, ולא ליה מׁשּתעיה הּוה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹזירא

(ל"ב רּבה ּובוּיקרא .לעפר ּתּוב אּת ְְְְֲִַַַַַַָָָָָּדחברּיא

הּגּוף יׁשן ׁשאדם ּבׁשעה אבין רּבי אמר ְִִֵֶַַַָָָָָָָב')

והּנפׁש לּנפׁש, אֹומרת והּנׁשמה לּנׁשמה, ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאֹומר

יאסף אליו ונׁשמתֹו רּוחֹו וכן .לּמלא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹומרת

ׁשּתים: ׁשהן מׁשמעֹו ּכפי יֹורה י"ד), ל"ד ְְְִִִֵֶֶַַָ(אּיֹוב

Ì‡Âאת אלהים ה' וּייצר הּכתּוב יאמר ּכן ¿ƒֱִִֵֶֶַַַָֹֹ

נֹוצר, האדם ׁשהיה ּתנּועה יצירת ְְִֶַָָָָָָָָָָהאדם.

החּיּות היא היצירה ּכי ּתנּועה, ּבעל ְְְִִִַַַַַַָָּכלֹומר

העפר, ּגבּול לא אדם הּוא ׁשּבהם ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹוההרּגׁש,

ּכל האדמה מן אלהים ה' וּיצר ׁשאמר ְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹּוכמֹו

י"ט), ב' (להּלן האדם אל וּיבא הּׂשדה ְֵֶֶַַַַַָָָָָָחּית

נׁשמת ּבאּפיו נפח ּבהרּגׁשה ׁשּיצרֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָואחרי

על הּזאת הּנפׁש להֹוסיף עליֹון מּפי ְְִִִִֶֶֶַַַַֹחּיים

חּיה, לנפׁש ּכּלֹו האדם ויהי הּנזּכרת, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהיצירה

יעׂשה ּובּה וידּבר, יׂשּכיל הּזאת ּבּנׁשמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּכי

ּתהיינה: לּה וכחֹותן הּנפׁשֹות וכל מעׂשה, ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּכל

„"Ól‰Âהּמל אדני ּכמֹו הּקנין, למ"ד הּזֹו ¿«»∆ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

ד'), כ' (מ"א לי אׁשר וכל אני ְְֲֲִִֶָל

אני ל ל'), כ"ה (וּיקרא לדרתיו אתֹו ְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֹלּקנה

ׁשחזר יאמר אֹו צ"ד). קי"ט (ּתהּלים ְִִִִֵֶַַָֹהֹוׁשיעני

ּכל ּכי אחר לאיׁש ונהּפ חּיה, נפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּכּלֹו

הּזאת: לּנפׁש עּתה היּו ְִֶֶַַַָָָֹיצירֹותיו

Ì„wÓ.(ח) Ô„Úa Ôb ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÚhiÂּפרׁש «ƒ«¡…ƒ«¿≈∆ƒ∆∆ֵַ

ואנקלּוס הּגן. נטע עדן ׁשל ּבמזרחֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻרּׁש"י

רּבה ּבבראׁשית אמרּו וכ מּלקּדמין, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּתרּגם

ׁשהביא וּיּטע טעם ואין הּנכֹון. והּוא ג'), ְְִִֵֵֶַַַַַָ(ט"ו

מן ּכי ׁשם, ּונטען אחר מּמקֹום ְִִִִֵַָָָָָָהאילנֹות

וּיצמח ׁשּנאמר ּכמֹו הצמיחם, ההּוא ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָהּמקֹום

אלהים, ה' וּיּטע ענין אבל וגֹו'. אלהים ְְֱֱֲִִִִַַַָֹֹה'

הארץ על ׁשּגזר טרם ּכי ה', מּטע ׁשהיּו ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלהּגיד

ׁשּיהיה ההּוא ּבּמקֹום ּגזר ּדׁשא" הארץ ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ"ּתֹוצא

ּובכאן ּפלֹוני אילן יהיה "ּבכאן ואמר ּגן, ְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשם

ּכדר היה ולא הּמּטעים, ּכערּוגת ּפלֹוני" ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאילן

הארץ "ּתדׁשא ׁשאמר הארץ מקֹומֹות ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאר

סדר: ּבלא והצמיחה ּפרי" ועץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹּדׁשא

‰p‰Âענף לעׂשֹות ּבהם ּגזר עדן ּגן אילני ¿ƒ≈ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

יזקין לא לעֹולם, לעד ּפרי ְְְְִִֵַַָָָֹולׂשאת

אין ּגזעם, ימּות לא ּובעפר ׁשרׁשם, ְְְִֵֶָָָָָָָָֹּבארץ

עבֹודה, צריכין היּו ׁשאּלּו וזֹומר, לעֹובד ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָצריכין

ּגם אֹותם. עּבד מי מּׁשם האדם ׁשּגרׁש ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאחרי

מעׂשה מּטעיו ׁשהיּו אלהים, ה' וּיּטע טעם ֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזה

(יחזקאל ׁשּנאמר ּכענין לעֹולמים, וקּימים ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָידיו

וכּו', ּפריֹו יּתם ולא עלהּו יּבֹול לא י"ב) ְְְִִִֵָֹֹֹמ"ז

יֹוצאים. הּמה הּמקּדׁש מן מימיו ְְִִִִֵֵַָָָּכי

Ì‡לעבדּה עדן בגן "וּיּנחהּו ּטעם מה ּכן ƒְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ׁשהּניחֹו ט"ו), ּפסּוק (להּלן ְְְִִֶַָָָָּולׁשמרּה",

וכל ּתבּואֹות ּומיני חּטים לֹו זֹורע להיֹות ְְְִִִִֵֵַָָׁשם

וקֹוצר הּבׂשמים, וערּוגֹות זרע זֹורע ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָעׂשב

"לעבדּה טעם וזה ּכרצֹונֹו, ואֹוכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָותֹולׁש

ׁשּיעׂשה הערּוגֹות הּגן אדמת לעבד ְְְֲֲֲֶֶַַַַַַָָָֹּולׁשמרּה",

ויּתכן יעּבדֹו. לא האילנֹות ׁשהם הּגן ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשם,

זרּועיה ּוכגּנה ּכמֹו נקבה, ּבלׁשֹון הּגן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכּנה

(ירמי גּנֹות ונּטעּו י"א), ס"א (יׁשעיה התצמיח ְְְְְְְִִִַַַַָָ

ה'): כ"ט

e�È˙Ba¯Âרּבה ּבבראׁשית אמרּו ּבזה, נתעֹוררּו ¿«≈ְְְְִִִֵֶַָָָ

אּלּו ּולׁשמרּה, לעבדּה ה') ְְְְֵָָָָ(ט"ז

את ּתעבדּון י"ב) ג' (ׁשמֹות ׁשּנאמר ְְְֱֶֶֶַַַַָָהּקרּבנֹות,

ב') כ"ח (ּבּמדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְֱֲִִִִַָָָֹהאלהים,

ּבזה להם והּכּונה ּבמֹועדֹו. לי להקריב ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּתׁשמרּו

צריכים חּיים ּבעלי וכל הּצמחים ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָלֹומר

יבא ּומהם העליֹונֹות] [ס"א הראׁשֹונֹות ְִֵֶֶַַָָֹֹלּכחֹות

הּברכה מׁש יהיה ּובקרּבנֹות הּגּדּול, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָלהם

יהיּו ּומהם עדן, ּגן לצמחי ּומהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָלעליֹונים

ּבּה, ׁשּיגּדלּו ּוברכה רצֹון ּבגׁשמי לעֹולם ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָויחיּו

ה' עצי יׂשּבעּו א') ט"ו (ב"ר ׁשאמרּו ְְְְֲִֵֶָּכמֹו

ט"ז), ק"ד (ּתהּלים נטע אׁשר לבנֹון ְְְֲִִֵֶַָָָארזי

מימיהן, יׂשּבעּו חּייהן, יׂשּבעּו חנינא רּבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאמר

יסֹודֹותם "חּייהן" ּכי מּטעּתן, ְְְְִִֵֶַַַָָיׂשּבעּו

הּמֹוריד הּטֹוב אֹוצרֹו ּו"מימיהם" ְִִֵֵֶֶַַָָהעליֹונים,

ׁשאמרּו ּכמֹו ּבּׁשמים, ּכחם ּו"מּטעּתן" ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּגׁשם,

מּלמּטה ועׂשב עׂשב ּכל ל אין ו') י' ְְִֵֵֵֶֶַָָָ(ב"ר

ואֹומר אֹותֹו מּכה והּוא ּברקיע מּזל לֹו ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

חּקֹות הידעּת ל"ג) ל"ח (אּיֹוב ׁשּנאמר ּגדל, ְְֱֲִֵֶֶַַָָֻלֹו

ׁשֹוטר: בארץ, מׁשטרֹו ּתׂשים אם ְִִִִֵֶָָָָָָׁשמים

BË·(ט) ˙Úc‰ ıÚÂ Ôb‰ CB˙a ÌÈiÁ‰ ıÚÂ¿≈««ƒ¿«»¿≈«««
.Ú¯Âהחּיים ועץ הּכתּוב ׁשאמר ּבעבּור »»ְֲִֵֶַַַַַָָ

ׁשאמר ועֹוד, "ּבּגן", אמר ולא הּגן, ְְְֶַַַַָָָָֹּבתֹו

הּגן ּבתֹו אׁשר העץ ּומּפרי ג') ג' ְְְֲִִֵֶַַָָָ(להּלן

ולא הזּכירֹו ׁשּלא תאכלּו, לא אלהים ְְְֱִִִֶַָֹֹֹֹֹאמר

ׁשהּוא ּפׁשּוטֹו לפי נאמר אחר, ּבׁשם ְְְֱִִֵֵֶֶַַהֹודיעֹו

ּתרּגם ּולכ .ּבתֹו ׁשהּוא ּבּגן ידּוע ְְְִֵֶַַָָָָמקֹום

עץ לדבריו והּנה ּגנתא". "ּבמציעּות ְְְְְְִִִִִֵֵָָָֻאנקלּוס

ואםהח ּבאמצע, היּו ׁשניהם הּדעת ועץ ּיים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּגן ּבאמצע ּתעׂשה ּכאּלּו ׁשהּוא נאמר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַֹּכן

האּלה. האילנֹות ׁשני ּובּה סּוגה, אחת ְֲִֵֵֶַַָָָָָָערּוגה

אמצע ּכי רחב, אמצע הּזה האמצע ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָויהיה

הּנקּדה אמּתת ּבֹו יֹודע ׁשאין אמרּו ּכבר ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֻהּדק

ּפריֹו אילן, החּיים, ועץ לבּדֹו. הּׁשם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָּבלּתי

ארּכים: חּיים ּבאֹוכליו ְְֲִִֵַָֻנֹותן

ıÚÂהיה ּכי המפרׁשים אמרּו ורע. טֹוב הּדעת ¿≈ְְְִִַַַַָָָָָָ

ּכּסּו ולכן הּמׁשּגל, ּתאות מֹוליד ְְְֲִִִִֵַַַָָּפריֹו

לֹו והביאּו מּמּנּו. אכלם אחרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמערּומיהם

האדע הּגלעדי ּברזּלי מאמר זה ּבלׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּדֹומה

מּמּנּו ּבטלה ּכי ל"ו), י"ט (ש"ב לרע טֹוב ְְִִֵֶָָָּבין

ההיא. ֲִַַַָהּתאוה

ep�È‡Âוהייתם ׁשאמר ּבעבּור אצלי נכֹון ¿≈∆ְְֲִִִֶֶֶַַָָ

ה'). ג' (להּלן ורע טֹוב ידעי ְְִֵֵַָָָֹֹּכאלהים

אלהים ה' וּיאמר הּנה: לּה, ּכחׁש ּתאמר ְֱִִִִֵֵֶַַָֹֹֹואם

ורע טֹוב לדעת מּמּנּו ּכאחד היה האדם ְִֵֶַַַַָָָָָָָָהן

ּדרּבנּו (ּפרקא אמרּו ּוכבר כ"ב). ג' ְְְְְִֵַַָָָָ(להּלן

אמת אמרּו ׁשלׁשה ט"ז) ּדׁשלׁשה ּבבא ְְְֱִֶַָָָָָָהּקדֹוׁש,

ּומרּגלים נחׁש הן ואּלּו העֹולם מן ְְְְְִִֵֵַָָָָָואבדּו

הּבארֹותי: האדֹומי ְְֱִִֵֵַָודֹואג

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(é)äéäå ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨¨−
:íéLàø äòaøàì§©§¨¨¬¨¦«

(àé)äìéåçä õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤¨−¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤©«£¦½̈
:áäfä íL-øLà£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ּכמֹו ּפיׁשֹון, נקרא הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפׁשּתים עֹובדי "ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". .""ּופׁשּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ּפיׁשֹון נקרא . . מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם יא)ועל ב, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
מאריכה הּתֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש לא (והרי הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיׁש

לכל הּמקֹור הם אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", וטֹוב למראה נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבׁשבחֹו

מתּברכין. מימיו - וׁשבח מעלה על מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ואבן . . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּנהרֹות

הּנהרֹות: ּבׁשאר והֹומה.ּגיחֹוןוכן הֹולְך וקּלין.חּדקל– חּדין מימיו האדם.ּפרת– את ּומברין ורבים ּפרים מימיו רמב"ן– ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(áé):íäMä ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®
:úøô àeä éòéáøä øäpäå§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑וקּלין חּדין האדם∑t¯˙.ׁשּמימיו את ּומברין ורבין, ּפרין eM‡Â¯.ׁשּמימיו Lek∑,היּו לא עדין ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ְְִִִֵֶֶַָָָָָָ¿«ֲִַָֹ
העתיד ׁשם על הּמקרא ‡eM¯.וכתב ˙Ó„˜∑אּׁשּורלמזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑הּנזּכר ּכּלם, על ׁשםהחׁשּוב על ְְִִֵֶַַַָָָƒ¿««ְְִֶַָָ¿»ְִֵֶַַַָָָֻ

יׂשראל .ארץ ְִֵֶֶָ

(åè)dãáòì ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤§¨§¨−
ìe:døîL §¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑ליּכנס.לקחֹו ּופּתהּו נאים רּבהּבדברים .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

È˙י ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ� ‰Â‰ ‡¯‰�Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙�Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰�«¬ƒ

‡¯Úיא Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

ÁÏ„a‡יב Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È�·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡�È�˙ ‡¯‰� ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰� ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰�Â ¯ez‡„ ‡Á�cÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a�˙‡טו d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ùi‰Âּבטבעֹו עֹוׂשה היה האדם ּכי ּבעיני, ¿«»∆ְְְִִֵֶַָָָָָ

הּתֹולדת, ּכפי לעׂשֹות ּׁשראּוי ְֲִֶֶַַַָָמה

אמת ּפֹועלי צבאם, וכל הּׁשמים יעׂשּו ְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

ואין ּתפקידם, את יׁשּנּו ולא אמת ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּפעּלתם

האילן ּופרי ׂשנאה. אֹו אהבה ּבמעׂשיהם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָלהם

אֹוכליו ׁשּיבחרּו והחפץ הרצֹון מֹוליד היה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָהּזה

נקרא ולכן לרע. אֹו לטֹוב ּבהפּכֹו אֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָּבּדבר

ּבלׁשֹוננּו יאמר ה"ּדעת" ּכי ורע, טֹוב הּדעת ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָעץ

ו'.) (ּפסחים ּכלׁשֹונם הרצֹון, אּלאעל ׁשנּו לא ְְִִֶַָָָָָָֹ

הּכתּוב ּובלׁשֹון לפּנֹותֹו. וׁשּדעּתֹו לחזר, ְְְְְֲִֶֶַַַַַָֹׁשּדעּתֹו

ּתחּפץ וּתּדעהּו, אדם מה ג') קמ"ד ְְִִֵֵַַָָָָֹ(ּתהּלים

י"ב), ל"ג (ׁשמֹות בׁשם ידעּתי ּבֹו, ְְְְְְִִֵֶַותרצה

האדע ּברזּלי מאמר וכן האדם, מּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחרּתי

לא הרעיֹון, ּכח מּמּנּו ׁשאבד לרע, טֹוב ְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹּבין

אֹוכל והיה ּבֹו, קץ ולא הּדבר ּבֹוחר ְְֵֵַָָָָָָָֹהיה

ּבׁשיר: ׁשּיתעּנג מּבלי וׁשֹומע ׁשּיטעם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַמּבלי

‰p‰Âואׁשּתֹו אדם ּבין היה לא הּזאת ּבעת ¿ƒ≈ְְִֵֵַָָָָָֹֹ

ההֹולדה ּבעת אבל לתאוה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָהּמׁשּגל

ּכּלם האברים היּו ולכן ויֹולידּו, ְְְְִִִֵֵַָָָָָֻיתחּברּו

ּבהם. יתּבֹוׁשׁשּו ולא והּידים ּכּפנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעיניהם

הּבחירה, ּבידֹו היתה העץ מן אכלֹו אחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּנה

לאחרים, ּבין לֹו ּבין להיטיב אֹו להרע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָּוברצֹונֹו

ּבהיֹות לאדם ורעה אחד, מּצד אלהית מּדה ְְְֱִִִִֶַָָָָָָָֹוזֹו

הּתאוה: יצר ּבּה ֲֵֶַַָָלֹו

¯LÙ‡Âּכׁשאמר הּזה לענין הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿∆¿»ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

יׁשר האדם את האלהים עׂשה ֱֲִֶֶָָָָָָָָֹאׁשר

כ"ט). ז' (קהלת רּבים חּׁשבנֹות בקׁשּו ְְְִִִֵֶֶַָֹֹוהּמה

וה"ּבּקׁשה יׁשרה, אחת ּדר ׁשּיאחז ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה"ּיׁשר"

מׁשּתּנים מעׂשים לֹו ׁשּיבּקׁש רּבים" ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַּבחּׁשבֹונֹות

מּמּנּו. ְִִִֶָּבבחירה

¯L‡ÎÂהעץ על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוהּו ¿«¬∆ִֵַַָָָָ

ּבֹו ּכי הֹודיעֹו לא מּמּנּו יאכל ִִִֶֶַֹֹֹׁשּלא

העץ "ּומּפרי סתם לֹו אמר רק הּזאת, ְְִִִֵַַַַָָָָֹהּמּדה

ּבאמצעּותֹו הּידּוע ּכלֹומר הּגן", ּבתֹו ְְְְֲֶֶַַַַָָָאׁשר

הּנחׁש. אל האּׁשה מאמר והּוא מּמּנּו, ּתאכל ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא

לא ורע טֹוב הּדעת ּומעץ ׁשאמר ְֵֵֶַַַַַָָָָֹוהּכתּוב

הּכתּוב הזּכירֹו י"ז), ּפסּוק (להּלן מּמּנּו ְְִִִֶַַַָָָֹתאכל

ּבׁשמֹו: ְִֵֵאלינּו

‰f‰·.(יאֿיב) ÌL ¯L‡ ‰ÏÈÂÁ‰ ı¯‡∆∆«¬ƒ»¬∆»«»»
מצרים ׁשל חוילה ׁשאינּה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָלבאר

מ וּיׁשּכנּו ּבּה (להּלןׁשאמר ׁשּור עד חוילה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

עֹוד: והזּכיר הּמזרח. מזרח זֹו ּכי י"ח), ְְְְִִִִִַַָכ"ה



ני ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(é)äéäå ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨¨−
:íéLàø äòaøàì§©§¨¨¬¨¦«

(àé)äìéåçä õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤¨−¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤©«£¦½̈
:áäfä íL-øLà£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ּכמֹו ּפיׁשֹון, נקרא הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפׁשּתים עֹובדי "ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". .""ּופׁשּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ּפיׁשֹון נקרא . . מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם יא)ועל ב, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
מאריכה הּתֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש לא (והרי הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיׁש

לכל הּמקֹור הם אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", וטֹוב למראה נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבׁשבחֹו

מתּברכין. מימיו - וׁשבח מעלה על מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ואבן . . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּנהרֹות

הּנהרֹות: ּבׁשאר והֹומה.ּגיחֹוןוכן הֹולְך וקּלין.חּדקל– חּדין מימיו האדם.ּפרת– את ּומברין ורבים ּפרים מימיו רמב"ן– ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(áé):íäMä ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®
:úøô àeä éòéáøä øäpäå§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑וקּלין חּדין האדם∑t¯˙.ׁשּמימיו את ּומברין ורבין, ּפרין eM‡Â¯.ׁשּמימיו Lek∑,היּו לא עדין ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ְְִִִֵֶֶַָָָָָָ¿«ֲִַָֹ
העתיד ׁשם על הּמקרא ‡eM¯.וכתב ˙Ó„˜∑אּׁשּורלמזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑הּנזּכר ּכּלם, על ׁשםהחׁשּוב על ְְִִֵֶַַַָָָƒ¿««ְְִֶַָָ¿»ְִֵֶַַַָָָֻ

יׂשראל .ארץ ְִֵֶֶָ

(åè)dãáòì ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤§¨§¨−
ìe:døîL §¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑ליּכנס.לקחֹו ּופּתהּו נאים רּבהּבדברים .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

È˙י ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ� ‰Â‰ ‡¯‰�Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙�Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰�«¬ƒ

‡¯Úיא Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

ÁÏ„a‡יב Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È�·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡�È�˙ ‡¯‰� ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰� ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰�Â ¯ez‡„ ‡Á�cÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a�˙‡טו d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ùi‰Âּבטבעֹו עֹוׂשה היה האדם ּכי ּבעיני, ¿«»∆ְְְִִֵֶַָָָָָ

הּתֹולדת, ּכפי לעׂשֹות ּׁשראּוי ְֲִֶֶַַַָָמה

אמת ּפֹועלי צבאם, וכל הּׁשמים יעׂשּו ְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

ואין ּתפקידם, את יׁשּנּו ולא אמת ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּפעּלתם

האילן ּופרי ׂשנאה. אֹו אהבה ּבמעׂשיהם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָלהם

אֹוכליו ׁשּיבחרּו והחפץ הרצֹון מֹוליד היה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָהּזה

נקרא ולכן לרע. אֹו לטֹוב ּבהפּכֹו אֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָּבּדבר

ּבלׁשֹוננּו יאמר ה"ּדעת" ּכי ורע, טֹוב הּדעת ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָעץ

ו'.) (ּפסחים ּכלׁשֹונם הרצֹון, אּלאעל ׁשנּו לא ְְִִֶַָָָָָָֹ

הּכתּוב ּובלׁשֹון לפּנֹותֹו. וׁשּדעּתֹו לחזר, ְְְְְֲִֶֶַַַַַָֹׁשּדעּתֹו

ּתחּפץ וּתּדעהּו, אדם מה ג') קמ"ד ְְִִֵֵַַָָָָֹ(ּתהּלים

י"ב), ל"ג (ׁשמֹות בׁשם ידעּתי ּבֹו, ְְְְְְִִֵֶַותרצה

האדע ּברזּלי מאמר וכן האדם, מּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחרּתי

לא הרעיֹון, ּכח מּמּנּו ׁשאבד לרע, טֹוב ְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹּבין

אֹוכל והיה ּבֹו, קץ ולא הּדבר ּבֹוחר ְְֵֵַָָָָָָָֹהיה

ּבׁשיר: ׁשּיתעּנג מּבלי וׁשֹומע ׁשּיטעם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַמּבלי

‰p‰Âואׁשּתֹו אדם ּבין היה לא הּזאת ּבעת ¿ƒ≈ְְִֵֵַָָָָָֹֹ

ההֹולדה ּבעת אבל לתאוה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָהּמׁשּגל

ּכּלם האברים היּו ולכן ויֹולידּו, ְְְְִִִֵֵַָָָָָֻיתחּברּו

ּבהם. יתּבֹוׁשׁשּו ולא והּידים ּכּפנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעיניהם

הּבחירה, ּבידֹו היתה העץ מן אכלֹו אחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּנה

לאחרים, ּבין לֹו ּבין להיטיב אֹו להרע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָּוברצֹונֹו

ּבהיֹות לאדם ורעה אחד, מּצד אלהית מּדה ְְְֱִִִִֶַָָָָָָָֹוזֹו

הּתאוה: יצר ּבּה ֲֵֶַַָָלֹו

¯LÙ‡Âּכׁשאמר הּזה לענין הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿∆¿»ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

יׁשר האדם את האלהים עׂשה ֱֲִֶֶָָָָָָָָֹאׁשר

כ"ט). ז' (קהלת רּבים חּׁשבנֹות בקׁשּו ְְְִִִֵֶֶַָֹֹוהּמה

וה"ּבּקׁשה יׁשרה, אחת ּדר ׁשּיאחז ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה"ּיׁשר"

מׁשּתּנים מעׂשים לֹו ׁשּיבּקׁש רּבים" ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַּבחּׁשבֹונֹות

מּמּנּו. ְִִִֶָּבבחירה

¯L‡ÎÂהעץ על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוהּו ¿«¬∆ִֵַַָָָָ

ּבֹו ּכי הֹודיעֹו לא מּמּנּו יאכל ִִִֶֶַֹֹֹׁשּלא

העץ "ּומּפרי סתם לֹו אמר רק הּזאת, ְְִִִֵַַַַָָָָֹהּמּדה

ּבאמצעּותֹו הּידּוע ּכלֹומר הּגן", ּבתֹו ְְְְֲֶֶַַַַָָָאׁשר

הּנחׁש. אל האּׁשה מאמר והּוא מּמּנּו, ּתאכל ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא

לא ורע טֹוב הּדעת ּומעץ ׁשאמר ְֵֵֶַַַַַָָָָֹוהּכתּוב

הּכתּוב הזּכירֹו י"ז), ּפסּוק (להּלן מּמּנּו ְְִִִֶַַַָָָֹתאכל

ּבׁשמֹו: ְִֵֵאלינּו

‰f‰·.(יאֿיב) ÌL ¯L‡ ‰ÏÈÂÁ‰ ı¯‡∆∆«¬ƒ»¬∆»«»»
מצרים ׁשל חוילה ׁשאינּה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָלבאר

מ וּיׁשּכנּו ּבּה (להּלןׁשאמר ׁשּור עד חוילה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

עֹוד: והזּכיר הּמזרח. מזרח זֹו ּכי י"ח), ְְְְִִִִִַַָכ"ה
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(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà̈¬ŸŸ¥«

(æé)Eìëà íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²£¨§¬
:úeîz úBî epnîרמב"ן ¦¤−¬¨«

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨¨−§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑וזה זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הן, רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
זּוג לֹו ואין Bc‚�k.ּבּתחּתֹונים ¯ÊÚ∑להּלחם ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – .זכה ְְִֵַַ≈∆¿∆¿ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d zegiy ihewl)

הן רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו יח)ׁשּלא ב, (רׁש"י ְְִֵֵֶַָֹֹֻ

אּלא נאמר, לא לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבֹודד. לבד, להיֹות לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,

זה מּדּוע רׁש"י מפרׁש לכן לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ׁשעצם אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"לא

הּתבֹות את הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ב' יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב וגֹו'לא היֹות טֹוב ּכילא לא), (ותּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֹֻ

לפרּוׁשֹו. וההכרח הּיסֹוד קּים אּלה רמב"ןּבתבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

(èé)úàå äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ§¥Æ
Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk̈´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©¨−¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑אּלא וגֹו'", הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ועֹוד, נבראּו. האדמה מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבא

ÏkÓטז ¯ÓÈÓÏ Ì„‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙe«ƒ¿»¡…ƒ«»»¿≈»ƒ…
:ÏeÎÈz ÏÎÈÓ ‡˙�Èb ÔÏÈ‡ƒ«ƒ¿»≈«≈

Ë·יז ÔÈa ÔÈÓÈkÁ È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Óe≈ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ«ƒƒ≈«
ÏeÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡Ï LÈ·Ï¿ƒ»≈ƒ≈¬≈¿»¿≈

:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿

‡„Ìיח ÈÂ‰ÓÏ ÔÈw˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»«ƒ¿∆¡≈»»
:dÏ·˜Ï CÓÒ dÏ „ÈaÚ‡ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ∆¿ƒ≈»≈¿ƒ¿≈

a¯‡יט ˙ÂÁ Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È¯˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È¯˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבֹו אׁשר ּבחֹול ּכי הּנהר, לׁשבח הּבדלח, ְְֲִֶֶַַַַַָָָֹׁשם

והּבדלח הּטֹוב ההּוא הּזהב יּמצא ׂשפתֹו ְְְְִֵַַַַַַָָָָֹועל

ׁשּיּמצא מהם ּבנהרֹות, יּמצא כן ּכי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּׁשהם,

הּכסף, ּבהם יּמצא אׁשר ּומהם הּזהב, ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשם

יּמצאּו ּבנהרֹות הּטֹובֹות והאבנים הּבדלח ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹוכן

ָֻרּבם.

ÏÚÂהּוא וכן ורס"ג, (רּׁש"י, הראׁשֹונים ּדעת ¿«ְְִִִֵַַַָ

ּפיׁשֹון קכ"ה.) ׂשרה חּיי הּקדֹוׁש ִֵַַַַָָָֹּבּזהר

החוילה ארץ ּכל יסֹובב מצרים נילּוס ְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּוא

מצרים ארץ ּכל ּפני על מּׁשם ויבא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּזאת

מצרים: ׁשל ּבאלּכסנּדרּיא הּגדֹול ּבּים נפלֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָעד

epnÓ.(יז) ÏÎ‡˙ ‡Ïּכי יזהירּנּו, הּפרי מן ……«ƒ∆ְְִִִִֶַַ

(להּלן למּטה אמר וכן נאכל. אינֹו ְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָהעץ

וכמֹוהּו הּגן. ּבתֹו אׁשר העץ מּפרי ג') ְְְֲִִֵֶַָָָג'

י"ח (מ"ב ּתאנתֹו ואיׁש ּגפנֹו איׁש ְְְְְִִִֵַָואכלּו

י"ז), ג' (להּלן ּתאכלּנה ּבעּצבֹון וכן ְְְֲִֵֶַָָָֹל"א),

ּפריּה: ְִַָֹּתאכל

.˙eÓz ˙BÓ epnÓ EÏÎ‡ ÌBÈaׁשּתאכל ּבעת ¿¬»¿ƒ∆»ְֵֶַֹ

צאת ּביֹום וכמֹוהּו מות. ּבן ּתהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָמּמּנּו

ּתמּות מֹות ּכי ּתדע ידע ואנה אנה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹוהלכּת

ּבֹו מּיד ׁשּימּות הּכּונה ׁשאין מ"ב), ב' ִֵֶֶַַָָָָ(מ"א

ׁשּימּות, ׁשּידע ּבלבד לידיעה הּכּונה ואין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּיֹום,

הּכּונה אבל ּכּלם. ׁשּימּותּו יֹודעים החּיים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֻּכי

והּוא ,לּמל מיתה חּיב יהיה ׁשּיצא ּבעת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכי

לראֹות יבאּו ולא ירצה. ּכאׁשר אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶַָָֹֹימית

ולא כ'), ד' (ּבּמדּבר ומתּו הּקדׁש את ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹּכבּלע

(וּיקרא יחּללהּו ּכי בֹו ּומתּו חטא עליו ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻיׂשאּו

מיתה חּיבים ׁשּיהיּו אּלא ענינם אין ט'), ְְִִִִֵֶֶַָָָָָכ"ב

זה: ּבחטאם ְְְֶֶָָוימּותּו

ÏÚÂמעּתד האדם היה הּטבע אנׁשי ּדעת ¿«ְְֵֶַַַַַָָָָָָֻ

היֹותֹו מּפני היצירה מּתחּלת ְְְְֱִִִִִֵַַָָלמיתה

ּבחטאֹו ימּות יחטא ׁשאם עּתה ּגזר אבל ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֻמרּכב,

ּכגֹון ּבעברֹות, ׁשמים ּבידי מיתה חּיבי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכדר

יין ּוׁשתּוי י'), כ"ב (וּיקרא ּתרּומה האֹוכל ְְְִִֵַַָָָָזר

(ׁשמֹות ׁשּׁשּמׁשּו ּבגדים ּומחּסר ט'), י' ְְְְִִֶָָָֻ(ׁשם

ׁשּימּותּו ּבהם ׁשהּכּונה וזּולתם, מ"ג), ְֶֶֶַַָָָָָָכ"ח

עד ּבענׁש אמר ּולכ יֹומם. ּבא טרם ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחטאם

עפר ּכי לּקחּת מּמּנה ּכי האדמה אל ְְֲִִִֶֶָָָָָָָָֻׁשּוב

י"ט). ג' (להּלן ּבטבע ּתׁשּוב עפר ואל ְְְְֲִֶַַָָָָָאּתה

ּומּזרע העץ מּפרי אֹוכל היה מּתחּלה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוגם

הויה וסּבת הּתכה ּבֹו היתה ּכן אם ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָהארץ,

ְְֵֶוהפסד:

ÏÚÂאלמלא נ"ה:) ׁשּבת (עּין רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְִֵֵֵַַַַַָָ

הּנׁשמה ּכי לעֹולם, מת לא ְְִֵֶַָָָָָֹׁשחטא

האלהי, והחפץ לעד, חּיים לֹו נֹותנת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעליֹונית

ּתמיד, ּבֹו ּדבק יהיה היצירה ּבעת ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָאׁשר

ּבמּלת ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו לעד, אֹותֹו יקּים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָוהּוא

ד'): א' (לעיל טֹוב ּכי אלהים ְְֱִִֵַַֹוּירא

Ú„Âאּלא ההפסד על מֹורה ההרּכבה אין ּכי ¿«ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

היא הּבריאה ּכי אמנה קטּני ְְְֲִִִֵַַַַָָָלדעת

האֹומרים האמּונה אנׁשי לדעת אבל ְְְְֱֲִִֵַַַָָָָּבחּיּוב.

ּגם ּפׁשּוט, אלהי ּבחפץ מחּדׁש העֹולם ְְֱִֵֵֶַָָָָֹֻּכי

אמת וזה החפץ. ימי ּכל לעד ּבֹו יהיה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּקּיּום

ּתמּות, מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכן אם ְְֲִִֵֶָָָּברּור:

ּבחפצי. לעד ּתתקּים לא מות, ּבן ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאז

לענג. מּתחּלה לֹו היתה ְְְְֲִִִֶָָָָָֹוהאכילה

ÔÎzÈÂּכמן ּבאברים נבלעים עדן ּגן ׁשּפרֹות ¿ƒ»≈ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּגזר וכאׁשר אֹוכליהם, את ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָּומקּימים

אּפיו ּובזעת הּׂשדה, עׂשב את ואכלּת ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליו

ּכי להפסד, סּבה זה היה האדמה, לחם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיאכל

יׁשּוב: עפר ואל יאכל, ועפר הּוא, ְְֶַָָָָָָָֹעפר

Bc·Ï.(יח) Ì„‡‰ ˙BÈ‰ ·BË ‡Ïאינּנּו …¡»»»¿«ֵֶ

ּבעֹולם יחיד להיֹות האדם ׁשּנברא ְְְִִִִֶָָָָָָָָנראה

מּכל ּונקבה זכר הּנבראים ׁשּכל יֹוליד, ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹולא

והעץ העׂשב וגם זרע, להקים נבראּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבׂשר

ּכדברי היה ּכי לֹומר יּתכן אבל ּבהם. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָזרעם

נבראּו, ּפרצּופים ּדּו ס"א.) (ּברכֹות ְְְְִִֵַָָהאֹומר

ּבאיברי מביא טבע ּבהם ׁשּיהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָונעׂשּו

ּתאמר אֹו מֹוליד, ּכח לּנקבה הּזכר מן ְִִֵַַַַַָָָָָֹֹההֹולדה

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ּולדברי ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָלּמד
אדם ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור "ּכי ּכמֹו: B‚Â'.וכּבּוׁש, ‰iÁ LÙ� Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ∑ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿

לעֹולם ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ּופרׁשהּו: רמב"ן."סרסהּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

(ë)íéîMä óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´©¨©½¦
:Bcâðk øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìeרמב"ן §−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|çwiå ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®©¦©À
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ.ּומי מין ּכל לפניו הביאן אמר:ּכׁשהביאן, ּונקבה, זכר ן ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְְְֱֱִִִִֵֶַָָָָָָָָָ
"וּיּפל" מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש "ׁשנימּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ.לכּלם ׁשאמרּו: זהּו הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻƒ«¿…»ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

נבראּו" החתbÒiÂ∑¯.ּפרצּופין ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑עליו ותתּבּזה נבראת, ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה .ׁשּלא ְְְִִַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|íãàä-ïî ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬¦¨«¨¨−
:íãàä-ìà äàáéå äMàì§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑וקצר מּלמּטה רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
קירֹותיו על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא M‡Ï‰.מלמעלה, 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑אֹותֹו "וּיעׂש ּכמֹו: אּׁשה, להיֹות ְְְִִִֶַַַַָָָֹ«ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְְִִַַַָ

אפֹוד להיֹות לאפֹוד", .ּגדעֹון ְְְִִֵֵ

(âë)éøNaî øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈¦§¨¦®
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑חּוה על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא וחּיה, ּבהמה ּכל על אדם ׁשּבא wÈ¯‡.מלּמד ˙‡ÊÏ …«««ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿…ƒ»≈
'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡∑הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על נֹופל .לׁשֹון ƒ»ƒ≈ƒ¿ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ÙBÚÏe‡כ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ·˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא Ì„‡ ÏÚ ‡˙�L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒ�Â¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

‡„Ìכב ÔÓ ·ÈÒ�c ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡�·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓ¯bÓכג ‡Ó¯b ‡�ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ� ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והיה ּבעּבּור. הּידּוע הּמחלקת ּכפי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹזרע,

וראה ּבתֹולדּתֹו, לראׁשֹון עזר הּׁשני ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּפרצּוף

ּכי הּוא ּברּו עֹומדהּקדֹוׁש העזר ׁשּיהיה טֹוב ְִִֵֵֶֶֶַָָָ

אליו ויתחּבר מּמּנּו ויּפרד יראּנּו, והּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלנגּדֹו,

ּכנגּדֹו. עזר לֹו אעׂשה ׁשאמר וזהּו רצֹונֹו. ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָּכפי

,·BË ‡Ï ÌÚËÂטֹוב ּכי ּבֹו יאמר ׁשּלא ¿««…ִֵֵֶָֹ

ּבמעׂשה ּכן. יתקּים ׁשּלא לבּדֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַֹּבהיֹותֹו

ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּקּיּום, הּוא ה"ּטֹוב" ְְֲִִִֵֵֶַַַַּבראׁשית

ד'): א' (לעיל טֹוב" ּכי אלהים "וּירא ְְֱֲִִֵַַַַַֹּבּמאמר

iÁ‰.(יט) LÙ� Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡לׁשֹון ¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»ְ

חּיה נפׁש וכל ּופרׁשהּו, סרסהּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָרּׁש"י

לעֹולם. ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא ְְְֲִֵֶָָָָָאׁשר

לֹו יקרא אׁשר למ"ד ּכי אמר אברהם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָורּבי

חּיה לנפׁש האדם לֹו יקרא אׁשר וכל ,ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָנמׁש

לעֹולם: ׁשמֹו ְְָהּוא

ÔÎzÈÂוהּכּונה העזר, ּבענין ּפרּוׁשֹו ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשאמר ּכמֹו חּיה, נפׁש האדם ּכי ְִֶֶֶַַַָָָָָלֹומר

ּוכמֹו ז'), ב' (לעיל חּיה לנפׁש האדם ְְְְִֵֶֶַַָָָָויהי

מין וכל ּכּלן, הּמינין לפניו והביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּפרׁשּתי,

ׁשהּוא ּבֹו ויאמר ּבׁשמֹו, האדם ׁשּיקראּנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹמהם

לֹו ויהיה ׁשמֹו, יהיה הּוא ּכמֹותֹו, חּיה ְְְְְִִֶֶֶֶַָנפׁש

לעצמֹו מצא ולא לכּלן קרא והּוא ּכנגּדֹו. ְְְְְְְְֵֶֶַָָָָָֹֻלעזר

ּכׁשמֹו: חּיה נפׁש לֹו ׁשּיקרא ְְִִֵֶֶֶֶַָָעזר

Bc‚�k.(כֿכג) ¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡ÏÂלׁשֹון ¿»»»…»»≈∆¿∆¿ְ

זכר לפניו הביאן ּכׁשהביאן ְְִִִֵֵֶַָָָָָָרּׁש"י

זּוג, ּבן אין ולי זּוג ּבן יׁש לּכל אמר ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּונקבה,

ּפרׁש, ויפה ּתרּדמה. עליו אלהים ה' וּיּפל ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמּיד

ּבתֹו הּׁשמֹות קריאת ּפסּוקי הכניס ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַּכי

זה: יכריח העזר ְְִֵֶֶַַַָּדבר

˙‡È¯˜e,רּׁש"י) המפרׁשים ּדעת על הּׁשמֹות ¿ƒ«ְְִִֵַַַַַַָ

ׁשם אחד לכל ׁשּיהא ּכפׁשּוטֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַָָורד"ק)

לתֹולדֹותיו ונּכרים ידּועים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָלעצמֹו,

לעֹולם. ׁשמֹו יהיה ּכי להם, יקרא אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּבּׁשמֹות

לֹו לעׂשֹות ּכׁשרצה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֵֶַַָָָָוהּנה

להביאם צרי היה ּכי לפניו, הביאם אז ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהעזר

מהם ּכי לנקבֹותיהם, ּגם ׁשם לקרא זּוגֹות ְְִִִֵֵֵֵֶֶַֹלֹו

ּופרה, ּכׁשֹור חלּוקים, ּומהם אחד, ּבׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּקראם

אֹותם ּוכׁשראה וזּולתם. ורחל, וכבׂש ועז, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָותיׁש

מצא לא וכאׁשר להם, נתאּוה זה עם זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמזּוגים

הּפיל והאלהים וּייׁשן. נעצב לעצמֹו עזר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבתֹוכם

מּגּופֹו צלע ּבהסרת ירּגיׁש ׁשּלא ּתרּדמה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעליו

י"ב) :(פרד"א

ÈÙÏe,והענין העזר. הּוא הּׁשם ׁשּקריאת ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

חּית ּכל הביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִִֵַַַָָָּכי

והּוא אדם, לפני הּׁשמים עֹוף וכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָהּׂשדה

הּׁשם ּכלֹומר ׁשמֹות, להם וקרא טבעם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּכיר

נתּבאר ּובּׁשמֹות טבעיהם. ּכפי להם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָהראּוי

הראּויים ּכלֹומר לחברֹו, עזר להיֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָהראּוי

מּזה. זה ְִִֶֶלהֹוליד

elÙ‡Âלא ּבהסּכמה, ׁשהם ּבּׁשמֹות נאמין אם «¬ƒְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּקריאת נאמר ל'), ב' (מו"נ ְְִִִֶַַֹטבעּיֹות

לפניו עברּו ּכי הּמינים, הבּדלת היא ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּׁשמֹות

עזר מהם איזה ּבטבעם, והתּבֹונן ּונקבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָזכר

זה והֹודיע מּמּנּו, הּמֹוליד ּכלֹומר ְְֲִִִֵֶֶַַַַלחברֹו,

אחר, ּבׁשם קרא הּדּקה הּבהמה ּכי ְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבּׁשמֹות,

מּזה, זה ׁשּיֹולידּו ּבתֹולדה לזה זה עזר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשּכּלן

ׁשּלא אחר, ּבׁשם והחּיה אחר, ּבׁשם ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוהּגּסה

ּבכּלן מצא ולא ּכּלן. וכן מּזה, זה מין ְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻֻיֹולידּו

ּכי ּבׁשמֹו, ותּקרא לֹו עזר ּבטבעּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשּתהיה

והּפרד הּמינים הבּדלת היא הּׁשמֹות ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָקריאת

למעלה: ּפרׁשּתי ּכאׁשר מּזה, זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹותם

ÔÈ‡Âעזר ּבהם למצא האדם ּביד ׁשּיהיה הענין ¿≈ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

יראה ׁשאם אבל נבראּו, ּבטבעם ּכי ְְְְְֲִִִִִֶֶָָלֹו,

היה ּבֹו, ויבחר הּמינים ּבאחד נאֹות ְְְְִִִִַַַַָָָטבעֹו

עׂשה ּכאׁשר אליו טבעֹו מתּקן הּוא ּברּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש

טעם וזה חדׁש. ּבנין לבנֹותֹו יצטר ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּצלע,

ׁשמֹו", הּוא חּיה נפׁש האדם לֹו יקרא אׁשר ְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ"כל

הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשמֹו, יהיה הּוא ְְְִֶֶַַָָּכלֹומר

ׁשּפרׁשּתי: ענין על ההּוא הּׁשם ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָיקּים
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רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ּולדברי ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָלּמד
אדם ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור "ּכי ּכמֹו: B‚Â'.וכּבּוׁש, ‰iÁ LÙ� Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ∑ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿

לעֹולם ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ּופרׁשהּו: רמב"ן."סרסהּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

(ë)íéîMä óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´©¨©½¦
:Bcâðk øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìeרמב"ן §−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|çwiå ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®©¦©À
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ.ּומי מין ּכל לפניו הביאן אמר:ּכׁשהביאן, ּונקבה, זכר ן ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְְְֱֱִִִִֵֶַָָָָָָָָָ
"וּיּפל" מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש "ׁשנימּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ.לכּלם ׁשאמרּו: זהּו הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻƒ«¿…»ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

נבראּו" החתbÒiÂ∑¯.ּפרצּופין ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑עליו ותתּבּזה נבראת, ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה .ׁשּלא ְְְִִַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|íãàä-ïî ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬¦¨«¨¨−
:íãàä-ìà äàáéå äMàì§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑וקצר מּלמּטה רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
קירֹותיו על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא M‡Ï‰.מלמעלה, 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑אֹותֹו "וּיעׂש ּכמֹו: אּׁשה, להיֹות ְְְִִִֶַַַַָָָֹ«ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְְִִַַַָ

אפֹוד להיֹות לאפֹוד", .ּגדעֹון ְְְִִֵֵ

(âë)éøNaî øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈¦§¨¦®
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑חּוה על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא וחּיה, ּבהמה ּכל על אדם ׁשּבא wÈ¯‡.מלּמד ˙‡ÊÏ …«««ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿…ƒ»≈
'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡∑הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על נֹופל .לׁשֹון ƒ»ƒ≈ƒ¿ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ÙBÚÏe‡כ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ·˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא Ì„‡ ÏÚ ‡˙�L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒ�Â¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

‡„Ìכב ÔÓ ·ÈÒ�c ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡�·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓ¯bÓכג ‡Ó¯b ‡�ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ� ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והיה ּבעּבּור. הּידּוע הּמחלקת ּכפי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹזרע,

וראה ּבתֹולדּתֹו, לראׁשֹון עזר הּׁשני ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּפרצּוף

ּכי הּוא ּברּו עֹומדהּקדֹוׁש העזר ׁשּיהיה טֹוב ְִִֵֵֶֶֶַָָָ

אליו ויתחּבר מּמּנּו ויּפרד יראּנּו, והּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלנגּדֹו,

ּכנגּדֹו. עזר לֹו אעׂשה ׁשאמר וזהּו רצֹונֹו. ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָּכפי

,·BË ‡Ï ÌÚËÂטֹוב ּכי ּבֹו יאמר ׁשּלא ¿««…ִֵֵֶָֹ

ּבמעׂשה ּכן. יתקּים ׁשּלא לבּדֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַֹּבהיֹותֹו

ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּקּיּום, הּוא ה"ּטֹוב" ְְֲִִִֵֵֶַַַַּבראׁשית

ד'): א' (לעיל טֹוב" ּכי אלהים "וּירא ְְֱֲִִֵַַַַַֹּבּמאמר

iÁ‰.(יט) LÙ� Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡לׁשֹון ¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»ְ

חּיה נפׁש וכל ּופרׁשהּו, סרסהּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָרּׁש"י

לעֹולם. ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא ְְְֲִֵֶָָָָָאׁשר

לֹו יקרא אׁשר למ"ד ּכי אמר אברהם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָורּבי

חּיה לנפׁש האדם לֹו יקרא אׁשר וכל ,ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָנמׁש

לעֹולם: ׁשמֹו ְְָהּוא

ÔÎzÈÂוהּכּונה העזר, ּבענין ּפרּוׁשֹו ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשאמר ּכמֹו חּיה, נפׁש האדם ּכי ְִֶֶֶַַַָָָָָלֹומר

ּוכמֹו ז'), ב' (לעיל חּיה לנפׁש האדם ְְְְִֵֶֶַַָָָָויהי

מין וכל ּכּלן, הּמינין לפניו והביא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּפרׁשּתי,

ׁשהּוא ּבֹו ויאמר ּבׁשמֹו, האדם ׁשּיקראּנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹמהם

לֹו ויהיה ׁשמֹו, יהיה הּוא ּכמֹותֹו, חּיה ְְְְְִִֶֶֶֶַָנפׁש

לעצמֹו מצא ולא לכּלן קרא והּוא ּכנגּדֹו. ְְְְְְְְֵֶֶַָָָָָֹֻלעזר

ּכׁשמֹו: חּיה נפׁש לֹו ׁשּיקרא ְְִִֵֶֶֶֶַָָעזר

Bc‚�k.(כֿכג) ¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡ÏÂלׁשֹון ¿»»»…»»≈∆¿∆¿ְ

זכר לפניו הביאן ּכׁשהביאן ְְִִִֵֵֶַָָָָָָרּׁש"י

זּוג, ּבן אין ולי זּוג ּבן יׁש לּכל אמר ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּונקבה,

ּפרׁש, ויפה ּתרּדמה. עליו אלהים ה' וּיּפל ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמּיד

ּבתֹו הּׁשמֹות קריאת ּפסּוקי הכניס ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַּכי

זה: יכריח העזר ְְִֵֶֶַַַָּדבר

˙‡È¯˜e,רּׁש"י) המפרׁשים ּדעת על הּׁשמֹות ¿ƒ«ְְִִֵַַַַַַָ

ׁשם אחד לכל ׁשּיהא ּכפׁשּוטֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַָָורד"ק)

לתֹולדֹותיו ונּכרים ידּועים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָלעצמֹו,

לעֹולם. ׁשמֹו יהיה ּכי להם, יקרא אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּבּׁשמֹות

לֹו לעׂשֹות ּכׁשרצה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֵֶַַָָָָוהּנה

להביאם צרי היה ּכי לפניו, הביאם אז ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהעזר

מהם ּכי לנקבֹותיהם, ּגם ׁשם לקרא זּוגֹות ְְִִִֵֵֵֵֶֶַֹלֹו

ּופרה, ּכׁשֹור חלּוקים, ּומהם אחד, ּבׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּקראם

אֹותם ּוכׁשראה וזּולתם. ורחל, וכבׂש ועז, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָותיׁש

מצא לא וכאׁשר להם, נתאּוה זה עם זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמזּוגים

הּפיל והאלהים וּייׁשן. נעצב לעצמֹו עזר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבתֹוכם

מּגּופֹו צלע ּבהסרת ירּגיׁש ׁשּלא ּתרּדמה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעליו

י"ב) :(פרד"א

ÈÙÏe,והענין העזר. הּוא הּׁשם ׁשּקריאת ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

חּית ּכל הביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִִֵַַַָָָּכי

והּוא אדם, לפני הּׁשמים עֹוף וכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָהּׂשדה

הּׁשם ּכלֹומר ׁשמֹות, להם וקרא טבעם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּכיר

נתּבאר ּובּׁשמֹות טבעיהם. ּכפי להם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָהראּוי

הראּויים ּכלֹומר לחברֹו, עזר להיֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָהראּוי

מּזה. זה ְִִֶֶלהֹוליד

elÙ‡Âלא ּבהסּכמה, ׁשהם ּבּׁשמֹות נאמין אם «¬ƒְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּקריאת נאמר ל'), ב' (מו"נ ְְִִִֶַַֹטבעּיֹות

לפניו עברּו ּכי הּמינים, הבּדלת היא ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּׁשמֹות

עזר מהם איזה ּבטבעם, והתּבֹונן ּונקבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָזכר

זה והֹודיע מּמּנּו, הּמֹוליד ּכלֹומר ְְֲִִִֵֶֶַַַַלחברֹו,

אחר, ּבׁשם קרא הּדּקה הּבהמה ּכי ְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבּׁשמֹות,

מּזה, זה ׁשּיֹולידּו ּבתֹולדה לזה זה עזר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשּכּלן

ׁשּלא אחר, ּבׁשם והחּיה אחר, ּבׁשם ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוהּגּסה

ּבכּלן מצא ולא ּכּלן. וכן מּזה, זה מין ְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻֻיֹולידּו

ּכי ּבׁשמֹו, ותּקרא לֹו עזר ּבטבעּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשּתהיה

והּפרד הּמינים הבּדלת היא הּׁשמֹות ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָקריאת

למעלה: ּפרׁשּתי ּכאׁשר מּזה, זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹותם

ÔÈ‡Âעזר ּבהם למצא האדם ּביד ׁשּיהיה הענין ¿≈ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

יראה ׁשאם אבל נבראּו, ּבטבעם ּכי ְְְְְֲִִִִִֶֶָָלֹו,

היה ּבֹו, ויבחר הּמינים ּבאחד נאֹות ְְְְִִִִַַַַָָָטבעֹו

עׂשה ּכאׁשר אליו טבעֹו מתּקן הּוא ּברּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש

טעם וזה חדׁש. ּבנין לבנֹותֹו יצטר ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּצלע,

ׁשמֹו", הּוא חּיה נפׁש האדם לֹו יקרא אׁשר ְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ"כל

הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשמֹו, יהיה הּוא ְְְִֶֶַַָָּכלֹומר

ׁשּפרׁשּתי: ענין על ההּוא הּׁשם ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָיקּים



ziy`xaנד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ãë)BzLàa ÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´§¦§½
:ãçà øNáì eéäå§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑,ּכן אֹומרת הּקדׁש העריֹותרּוח את נח ּבני על ‡Á„.לאסר ¯N·Ï∑ידי על נֹוצר הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ְֵַַָָָ
אחד ּבׂשרם נעׂשה וׁשם רמב"ן.ׁשניהם, ְְְֲֵֶֶֶַָָָָ

(äë):eLLaúé àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨¨−§¦§®§−Ÿ¦§¨«
i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑טֹוב ּבין להבחין צניעּות, ּדר יֹודעים היּו ׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ

וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס העץ, מן אכלֹו עד הרע יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, לקרֹות ּדעה ּבֹו ׁשּנּתנה ּפי על ואף ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלרע,
לרע טֹוב ּבין .מה ְֵַָ

â(à)äNò øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬¨−̈
àì íéäìà øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ

:ïbä õò ìkî eìëàú«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑אּל וּילּבׁשם"? עֹור ּכתנֹות ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ענין אמה ¿«»»»»»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לּה ונתאּוה ּכל לעין ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים אֹותם ראה עליהם, הּנחׁש קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד.ÏkÓ Ìe¯Ú∑ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ»ƒ…
מּכל" "ארּור מּכל", "ערּום מּפלּתֹו: היתה ּוגדּלתֹו, ערמתֹו רבה)לפי B‚Â'.(בראשית ¯Ó‡ŒÈk Û‡∑לכם:ׁשּמא אמר ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻ«ƒ»«¿ֶֶַָָָ

ויבא ׁשּתׁשיבּנּו ּכדי ּדברים עליה הרּבה ּפרֹות, מּׁשאר אֹוכלים אֹותם ׁשראה ּפי על ואף וגֹו", מּכל תאכלּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"לא
העץ ּבאֹותֹו .לדּבר ְְֵֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i zegiy ihewl)

מּפלּתֹו היתה ּוגדּלתֹו ערמתֹו א)לפי ג, (רש"י ְְְְְִַַָָָָָֻ
וגם ערמה ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל וּיאמר ּכּכתּוב אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹעל

לדּבּור הּכונה אין ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא אְך הּדּבּור. ּכח - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּתכּונה

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . . ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ׁשּבזהּגדּלתֹוּכׁשּלעצמֹו, מּפלּתֹו, היתה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור ְֲִֶַַָָֻמדּגׁש

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

(â)eìëàú àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ ּדבריו"(משלי על ."אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

‡·È‰eכד È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙�Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

Èb�˙‡ב ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ�≈

ÈÈג ¯Ó‡ ‡˙�Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡�ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔBÎp‰Âיתּבר לפניו החפץ היה לא ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשאין אדם ׁשּידע עד מּמּנּו צלעֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלקחת

עזר לֹו ׁשּיהיה וׁשּיתאּוה לֹו, עזר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבּנבראים

אחתּכמֹות מּמּנּו לקחת צרי היה זה ּומּפני ם. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכנגּדֹו, עזר מצא לא ולאדם טעם וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּצלעֹותיו.

ראּוי ׁשּיהיה עזר מצא לא האדם ּולׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכלֹומר

צר ואין מּמּנּו. ׁשּיֹוליד ּבׁשמֹו ותּקרא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹּכנגּדֹו

י"ח, ּבפסּוק (ראב"ע המפרׁשים לדברי ְְְְְְִִֵַָָָּבכאן

ּבמקֹום ׁשם ּבכאן יבא ּכי ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהרד"ק)

למ נׁשי ּכדר ּכנגּדֹו, עזר מצא לא ולֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּכּנּוי,

(ש"א ׁשמּואל ואת יפּתח ואת כ"ג), ד' ְְְְְִֵֶֶַָָ(להּלן

י"א). י"ב

e‰ÊÂהּזאת הּפעם ּכלֹומר הּפעם, זאת ׁשאמר ¿∆ְֶַַַַַַַַַָֹֹ

הּנה עד מצאתי ׁשּלא לי, עזר ִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמצאתי

ּובׂשר מעצמי עצם היא ּכי הּמינים, ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשאר

נֹוליד ּכי מּמׁש, ּבׁשמי ׁשּתּקרא וראּוי ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָמּבׂשרי,

מּדברינּו יּודע סֹוד, זאת ּובמּלת מּזה: ְְִִִִִֵֶֶַַָֹזה

להּגיע צּורי יברכני אם הּברכה, וזאת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹּבפרׁשת

ּזאת. לקחה מאיׁש ּכי החזיר ּולכ ְֱֳִִִֵֶָָָֹֻׁשם.

ְֵָוהבן:

‡Bn(כד) ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ LÈ‡ ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ«≈«¬»ƒ∆»ƒ¿∆ƒ
.'B‚Â BzL‡a ˜·„Âאֹומרת הּקדׁש רּוח ¿»«¿ƒ¿¿ֶֶֶַַֹ

אחד, לבׂשר והיּו נח. לבני העריֹות לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּכן

ּבׂשרם נעׂשה וׁשם ׁשניהם ידי על נֹוצר ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָהּולד

הּבהמה ּגם ּכי טעם, ּבזה ואין רּׁש"י. לׁשֹון ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחד,

ּבולדֹותיהם: אחד לבׂשר יהיּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוהחּיה

ÔBÎp‰Âלהם אין והחּיה הּבהמה ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּזכר יבא אבל ּבנקבֹותיהן, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹּדבקּות

ּומּפני להם, וילכּו ׁשּימצא, נקבה איזה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעל

היתה האדם ׁשּנקבת ּבעבּור הּכתּוב, אמר ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָזה

ּבּה, ודבק מּבׂשרֹו, ּובׂשר מעצמיו ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָעצם

ּכ ּבחיקֹו להיֹותּהוהיתה ּבּה ויחּפץ בׂשרֹו, ְְְְְְְִִֵַָָָָָֹ

הּוׂשם ּבאדם, זה היה וכאׁשר עּמֹו. ְֲִִֶֶַַָָָָָָּתמיד

ּדבקים מהם הּזכרים להיֹות ּבתֹולדֹותיו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָטבעֹו

אּמם, ואת אביהם את עֹוזבים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָּבנׁשֹותיהם,

לבׂשר עּמם הן ּכאּלּו נׁשֹותיהן את ְְְְִִִֵֵֶֶָָָורֹואים

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑'ּבאכילה מיתה אין ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד (בראשיתּדחפּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

.רבה)

(ä)íëéðéò eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑העֹולם את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן רבה)ּכל ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑יֹוצרי ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒְֵ
.עֹולמֹות ָ

(å)àeä-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´
ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì̈«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯

:ìëàiå dnò dLéàì-íb©§¦¨²¦¨−©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש רבה)ׁשל ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ּכאלהים ÈÎÂ.להיֹות «≈∆»ƒ»ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָƒ»≈ְִִֵֹ¿ƒ

ÌÈ�ÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙∑"עיניכם "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÏÈkN‰Ï.ּכמֹו „ÓÁ�Â∑"ורע טֹוב "יֹודעי לּה ׁשאמר .ּכמֹו «¬»»≈«ƒְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָָָ
dLÈ‡Ï Ìb ÔzzÂ∑הּוא ויחיה היא, ּתמּות אחרתׁשּלא ּבהמה∑Ìb.ויּׂשא רמב"ן.וחּיהלרּבֹות «ƒ≈«¿ƒ»ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ«ְְְֵַַָָ

(æ)eøtúiå íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®©¦§§Æ
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰�Á˜tzÂ∑מֹוכיח הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב ּדּבר החכמה Ìn¯ÈÚ.לענין Èk eÚ„iÂ «ƒ»«¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿ƒ≈Àƒ
Ì‰∑הימּנה ונתערטלּו ּבידם היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

רבה) ˙‡�‰.(בראשית ‰ÏÚ∑נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר מּמּנּו, ׁשאכלּו העץ ע)הּוא מנעּום(סנהדרין העצים ׁשאר אבל , ¬≈¿≈»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ויאמר יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, להֹונֹות חפץ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין העץ? נתּפרסם לא מה ּומּפני עליהם. ּו:מּלּטל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ידֹו' על העֹולם ׁשּלקה תנחומא)'זהּו רבי .(מדרש ֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck zegiy ihewl)

מּמּנּו ׁשאכלּו העץ ז)הּוא ג, (רש"י ְִֵֶֶָָ
אּסּור זה הרי חז"ל) מדרׁשי ּפי על ּכן ּׁשאין (מה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ועל ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלפי

רמב"ןעֹולם! ָ

(ç)íBiä çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©©®
:ïbä õò CBúa íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑ואני מדרׁשֹות, ּובׁשאר רּבה ּבבראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
אפניו על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ּולאּגדה מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי ּׁשמעּו?∑eÚÓLiÂ.לא מה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ«ƒ¿¿ְַָ

ּבּגן מתהּל ׁשהיה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש קֹול את ‰ÌBi.ׁשמעּו Áe¯Ï∑ספרים) מּׁשם ּבאה ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ¿««ְְִִֶֶֶַַָָָָ
והם ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, לח)אחרים: ּבעׂשירית(שם רמב"ן.סרחּו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

Ôe˙eÓz:ד ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡�ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈ�ÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒ�e d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

‡¯Èז eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ È�ÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ�‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ Ôe�È‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ Á�ÓÏ ‡˙�È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙�È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ל"ז (להּלן הּוא בׂשרנּו אחינּו ּכי וכן ְְְִִֵֵֶַָָָָאחד.

ו'). י"ח (וּיקרא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ְְְִֵֶַָָָכ"ז),

ּבׂשר". "ׁשאר יּקראּו ּבּמׁשּפחה ְְְְִִִֵַַָָָָָהּקרֹובים

ויראה וקרבתם, ואּמֹו אביו ׁשאר יעזב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֻוהּנה

מהם: לֹו קרֹובה ְְִֵֶֶָׁשאׁשּתֹו

ÏÎ‡ÓÏ.(ו) ıÚ‰ ·BË Èkּכי סבּורה היתה ƒ»≈¿«¬»ְְִָָָ

מּמּנּו. יזהירּנּו ולכן הּמות, וסם מר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

וכי ּומתֹוק: טֹוב מאכל הּוא ּכי ראתה ְְֲֲִִַַָָָָָועּתה

אחר ויתּור יתאּוה ׁשּבֹו לעינים, הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָתאוה

יׂשּכיל ּבֹו ּכי להׂשּכיל. העץ ונחמד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעיניו:

ּבּׂשכל. והחמּדה לעינים הּתאוה ונּתנה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלחמד,

ּבהפּכֹו: אֹו ּבּדבר ויחּפץ ירצה ּבֹו ּכי ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹוהּכלל,

Ì‰È�L.(ז) È�ÈÚ ‰�Á˜tzÂהחכמה לענין «ƒ»«¿»≈≈¿≈∆ְְְִַַָָ

וסֹופֹו מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב, ְְְְְִִִֵַַַָָָֹּדּבר

רּׁש"י. ּכלׁשֹון הם, עירּמם ּכי וּידעּו ְְִִִִִֵֵֵַַַֻמֹוכיח,

(ּתהּלים מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה עיני ּגל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן

י"ח): קי"ט

Cl‰˙Ó(ח) ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏB˜ ˙‡ eÚÓLiÂ«ƒ¿¿∆¡…ƒƒ¿«≈
.ÌBi‰ Áe¯Ï Ôbaרּבה ּבבראׁשית אמרּו «»¿««ְְִִֵַָָ

הּלּו ׁשּיׁש ׁשמענּו חילפי רּבי אמר י"ב) ְְִִִִֵֶַַַָָ(י"ט

אלהים ה' קֹול את וּיׁשמעּו ׁשּנאמר ְְֱֱִִֶֶֶַַַֹלּקֹול,



נה ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑'ּבאכילה מיתה אין ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד (בראשיתּדחפּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

.רבה)

(ä)íëéðéò eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑העֹולם את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן רבה)ּכל ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑יֹוצרי ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒְֵ
.עֹולמֹות ָ

(å)àeä-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´
ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì̈«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯

:ìëàiå dnò dLéàì-íb©§¦¨²¦¨−©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש רבה)ׁשל ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ּכאלהים ÈÎÂ.להיֹות «≈∆»ƒ»ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָƒ»≈ְִִֵֹ¿ƒ

ÌÈ�ÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙∑"עיניכם "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÏÈkN‰Ï.ּכמֹו „ÓÁ�Â∑"ורע טֹוב "יֹודעי לּה ׁשאמר .ּכמֹו «¬»»≈«ƒְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָָָ
dLÈ‡Ï Ìb ÔzzÂ∑הּוא ויחיה היא, ּתמּות אחרתׁשּלא ּבהמה∑Ìb.ויּׂשא רמב"ן.וחּיהלרּבֹות «ƒ≈«¿ƒ»ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ«ְְְֵַַָָ

(æ)eøtúiå íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®©¦§§Æ
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰�Á˜tzÂ∑מֹוכיח הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב ּדּבר החכמה Ìn¯ÈÚ.לענין Èk eÚ„iÂ «ƒ»«¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿ƒ≈Àƒ
Ì‰∑הימּנה ונתערטלּו ּבידם היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

רבה) ˙‡�‰.(בראשית ‰ÏÚ∑נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר מּמּנּו, ׁשאכלּו העץ ע)הּוא מנעּום(סנהדרין העצים ׁשאר אבל , ¬≈¿≈»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ויאמר יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, להֹונֹות חפץ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין העץ? נתּפרסם לא מה ּומּפני עליהם. ּו:מּלּטל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ידֹו' על העֹולם ׁשּלקה תנחומא)'זהּו רבי .(מדרש ֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck zegiy ihewl)

מּמּנּו ׁשאכלּו העץ ז)הּוא ג, (רש"י ְִֵֶֶָָ
אּסּור זה הרי חז"ל) מדרׁשי ּפי על ּכן ּׁשאין (מה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ועל ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלפי

רמב"ןעֹולם! ָ

(ç)íBiä çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©©®
:ïbä õò CBúa íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑ואני מדרׁשֹות, ּובׁשאר רּבה ּבבראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
אפניו על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ּולאּגדה מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי ּׁשמעּו?∑eÚÓLiÂ.לא מה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ«ƒ¿¿ְַָ

ּבּגן מתהּל ׁשהיה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש קֹול את ‰ÌBi.ׁשמעּו Áe¯Ï∑ספרים) מּׁשם ּבאה ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ¿««ְְִִֶֶֶַַָָָָ
והם ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, לח)אחרים: ּבעׂשירית(שם רמב"ן.סרחּו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

Ôe˙eÓz:ד ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡�ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈ�ÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒ�e d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

‡¯Èז eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ È�ÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ�‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ Ôe�È‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ Á�ÓÏ ‡˙�È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙�È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»
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ל"ז (להּלן הּוא בׂשרנּו אחינּו ּכי וכן ְְְִִֵֵֶַָָָָאחד.

ו'). י"ח (וּיקרא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ְְְִֵֶַָָָכ"ז),

ּבׂשר". "ׁשאר יּקראּו ּבּמׁשּפחה ְְְְִִִֵַַָָָָָהּקרֹובים

ויראה וקרבתם, ואּמֹו אביו ׁשאר יעזב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֻוהּנה

מהם: לֹו קרֹובה ְְִֵֶֶָׁשאׁשּתֹו

ÏÎ‡ÓÏ.(ו) ıÚ‰ ·BË Èkּכי סבּורה היתה ƒ»≈¿«¬»ְְִָָָ

מּמּנּו. יזהירּנּו ולכן הּמות, וסם מר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

וכי ּומתֹוק: טֹוב מאכל הּוא ּכי ראתה ְְֲֲִִַַָָָָָועּתה

אחר ויתּור יתאּוה ׁשּבֹו לעינים, הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָתאוה

יׂשּכיל ּבֹו ּכי להׂשּכיל. העץ ונחמד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעיניו:

ּבּׂשכל. והחמּדה לעינים הּתאוה ונּתנה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלחמד,

ּבהפּכֹו: אֹו ּבּדבר ויחּפץ ירצה ּבֹו ּכי ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹוהּכלל,

Ì‰È�L.(ז) È�ÈÚ ‰�Á˜tzÂהחכמה לענין «ƒ»«¿»≈≈¿≈∆ְְְִַַָָ

וסֹופֹו מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב, ְְְְְִִִֵַַַָָָֹּדּבר

רּׁש"י. ּכלׁשֹון הם, עירּמם ּכי וּידעּו ְְִִִִִֵֵֵַַַֻמֹוכיח,

(ּתהּלים מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה עיני ּגל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן

י"ח): קי"ט

Cl‰˙Ó(ח) ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏB˜ ˙‡ eÚÓLiÂ«ƒ¿¿∆¡…ƒƒ¿«≈
.ÌBi‰ Áe¯Ï Ôbaרּבה ּבבראׁשית אמרּו «»¿««ְְִִֵַָָ

הּלּו ׁשּיׁש ׁשמענּו חילפי רּבי אמר י"ב) ְְִִִִֵֶַַַָָ(י"ט

אלהים ה' קֹול את וּיׁשמעּו ׁשּנאמר ְְֱֱִִֶֶֶַַַֹלּקֹול,
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(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑ּפתאםיֹו יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה רבה)דע .(בראשית «∆»ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לֹו: אמר ּבקין ד)וכן ּבבלעם:(בראשית וכן ?"אחי הבל כב)"אי עּמהם(במדבר לּכנס ?"עּמ האּלה האנׁשים "מי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבלאדן מרֹוד ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן לט)ּבדברים, .(ישעיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

(é)éëðà íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦
:àáçàå̈¥«¨¥«

(àé)øLà õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À£¤¯
éúéeö:zìëà epnî-ìëà ézìáì E ¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל .ּבתמיהה∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מאין ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

(áé)él-äðúð àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨¦¬
:ìëàå õòä-ïî¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙� ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה(ע"ז ּכפר רמב"ן.ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)øîàzå úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦¨−©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä̈«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È�‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא רמב"ן.""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|øeøà úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³
ðçb-ìò äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzàCìú E ©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½

éiç éîé-ìk ìëàz øôòå:E §¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑:להׁשיב לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ׁשֹומעין? מי ּדברי הּתלמיד, ודברי הרב כט)ּדברי ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,נתקּלל מּבהמה אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ְְִִִֵֵַָ

‡z:ט Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

È‚a�˙‡י ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡�‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡�ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡�ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙È�ÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»
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וכן ּבּגן, הּנבֹוכיםמתהּל ּבמֹורה הרב ּכתב ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

מתהּל ּכי אברהם, רּבי ּדעת וכן כ"ד), ְְְִִִֵֵַַַַַָָ(א'

(ירמיה יל ּכּנחׁש קֹולּה ּכענין לּקֹול, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּכּנּוי

הּיֹום לרּוח טעם ּכי אמר והּוא כ"ב). ְְִַַַַַָמ"ו

רּבי ּבׁשם והזּכיר ערב. לפנֹות הּקֹול ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּׁשמעּו

הּיֹום: לרּוח ּבּגן מתהּל והאדם הּטעם ּכי ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָיֹונה

ÈÙÏe:ּכטעם ּבּגן מתהּל טעם ּכי ּדעּתי ¿ƒְְְִִִֵַַַַַַַָ

י"ב), כ"ו (וּיקרא ּבתֹוככם ְְְְְְִִִֶַַַָוהתהּלכּתי

(להּלן אברהם אל לדּבר ּכּלה ּכאׁשר ה' ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיל

ה' (הֹוׁשע מקֹומי אל אׁשּובה אל ל"ג), ְִֵֵֵֶַָָי"ח

ההּוא, ּבּמקֹום ׁשכינה ּגּלּוי ענין והּוא ְְְִִִַַַָָט"ו),

ּבֹו: ׁשּנגלה הּמקֹום מן הסּתּלקּותֹו ְְְִִִֶַַָָאֹו

.ÌBi‰ Áe¯Ï ÌÚËÂּתבא הּׁשכינה ּבהּגלֹות ּכי ¿««¿««ְְִִִַָָָֹ

(מ"א ׁשּנאמר ּכענין וחזק, ּגדֹולה ְְְֱִֶֶַַָָָָָרּוח

וחזק ּגדֹולה ורּוח עבר ה' והּנה י"א) ְְְְִֵֵַָָָֹי"ט

וּידא וכן ה', לפני סלעים ּומׁשּבר הרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמפרק

ּבאּיֹוב וכתּוב י"א), י"ח (ּתהּלים רּוח ּכנפי ְְְְִִִֵַַַָעל

הּסערה, מן אּיֹוב את ה' וּיען א') ל"ח ְִִִֶַַַַָָ(אּיֹוב

ׁשּנתּגּלה ה' קֹול ׁשמעּו ּכי ּבכאן אמר ְְְְִִִֶַַָָָָָּולפיכ

ּכי הּיֹום, לרּוח אליהם ּכמתקרב ּבּגן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּׁשכינה

רּוח לא הּיּמים, ּכרּוח ּבּגן ּבֹו נׁשבה ה' ְְִַַַַַַַָָֹרּוח

ׁשּלא הּנבּואֹות, ּבׁשאר ּבּמחזה וחזק ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹּגדֹולה

נתחּבאּו כן ּפי על אף ּכי ואמר ויּבהלּו. ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָיפחדּו

מערּומיהם: ְֲִֵֵֶַמּפני

˙ÈL‡¯··eרּבי אמר אמרּו נמי ז') (י"ט רּבה ƒ¿≈ƒְִֵַַַָָָָ

ּכתּוב אין מהּל ּכהנא ּבר ְֲֵֵַַַַָָָאּבא

,מתהּל אּלא רּביּכאן הּנה ועֹולה. מקּפץ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ה'", וּיל" ּכלׁשֹון עׂשאֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָאּבא

הּכתּוב ּפתר ׁשהּוא אּולי ההליכה, ְֲִִֶַַַַָָָּבלׁשֹון

עדן ּבגן ׁשֹורה ׁשהיתה הּׁשכינה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהסּתּלקּות

אל ּכענין אדם, ׁשל ּבחטאֹו מּמּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָונסּתּלקה

ואנּו ט"ו), ה' (הֹוׁשע מקֹומי אל ְְִֵֶַָָָאׁשּובה

ההּוא, ּבּמקֹום הּׁשכינה לגּלּוי אֹותֹו ְְְְִִִַַַָָָמפרׁשים

ּבּכתּוב: והּנאֹות הּנכֹון ְְַַַָָָוהּוא

ּכלֹומר,(יב) עּמדי. נתּתה אׁשר האּׁשה ְְֲִִִֶַַַַָָָָָוטעם

אֹותּה נתּת ּבכבֹוד אּתה אׁשר ְְֲִִֶַַָָָָָָהאּׁשה

חֹוׁשב והייתי העץ, מן לי נתנה היא לעזר, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָלי

ּולהֹועיל. לעזר לי יהיה אלי ּתאמר אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּכל

לקֹול ׁשמעּת "ּכי ּבענׁשֹו ּׁשאמר מה ְְְְְִֶֶַַַָָָָוזהּו

מצותי על לעבר ראּוי היית ׁשּלא ,"ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹאׁשּת

עצתּה. ֲֲַָָּבעבּור

(.'‰ Ê"Ú ˙ÎqÓa) e�È˙Ba¯Âאֹותֹו קֹורין ¿«≈¿«∆∆ִ

ׁשענה לפרׁש ירצּו טֹובה. ּכפּוי ְְְִֵֶֶָָָָָּבזה

לי ׁשּנתּת הּזה, הּמכׁשֹול לי ּגרמּת אּתה ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

להרׁשיע: יעצתני והיא לעזר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאּׁשה

ÈNÚ˙.וטעם(יג) ˙‡f ‰Ó,מצותי על לעבר ְַַ«…»ƒְֲִִַַָֹ

היתה ּכי אדם, אזהרת ּבכלל האּׁשה ְְְִִִִַַַָָָָָָָּכי

הענׁש ּבכלל היא וכן ההיא, ּבעת מעצמיו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעצם

ּכי העץ", מן "וּתאכלי ּבאּׁשה אמר ולא ְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹׁשּלֹו.

ּכאׁשר עצתּה, ועל אכילתּה על נענׁשה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָהיא

הּׁשיאני הּנחׁש אמרה, ּכן ועל הּנחׁש. ְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָָָנענׁש

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו העמידּו ׁשּכן? ּכל לא ח)מחּיה ׁשבע(דף נחׁש ׁשל עּבּורֹו ׁשּימי ללּמד .ׁשנים, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
CÏ˙ E�ÁbŒÏÚ∑לֹו היּו רמב"ן.ונקצצּורגלים «¿…¿≈≈ְְְְִִַַָ

(åè)äáéàå|ðéa úéLàdòøæ ïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeäµ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑לדּבר ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ּתחּלה, הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אׁשית" "ואיבה :לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה, חּוה .אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

EÙeLÈ∑(ט ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת יתּה'(דברים 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" Ú˜·."ואּכת epÙeLz ‰z‡Â∑ל יהא לא ¿¿ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ¿«»¿∆»≈ְְֵֹ
ּכמֹו:קֹומה 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון ּתמיתּנּו. מּׁשם ואף ּבעקבֹו, מ)ותּׁשכּנּו הּוא(ישעיה לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש ּבהם", "נׁשף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשהּלׁשֹו ּולפי ׁשריקה. ּכמין הּלׁשֹון,נֹוׁשף על נֹופל ּבׁשניהםן נׁשיפה לׁשֹון רמב"ן.ּכתב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå Cáöòa C ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤
:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«

i"yx£C�B·vÚ∑ּבנים ּגּדּול צער העּבּור∑C�¯‰Â.זה צער ·�ÌÈ.זה È„Ïz ·ˆÚa∑הּלדה צער CLÈ‡ŒÏ‡Â.זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ִֶַַָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ¿∆ƒ≈
C˙˜eLz∑ולא מּמּנּו הּכל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין כן ּפי על ואף .מּמלתׁשמיׁש, ¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

C˙˜eLz∑:ּכמֹו ,כט)ּתאות ׁשֹוקקה(ישעיה רמב"ן.""ונפׁשֹו ¿»≈ְְְֲֵֵַַָָ

(æé)õòä-ïî ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½
éúéeö øLàäîãàä äøeøà epnî ìëàú àì øîàì E £¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®£¨³¨«£¨¨Æ

éiç éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa:E ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬©¤«
i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּונמלים.ּת ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: ארּורים, ּדברים ל לתרּבּותעלה לּיֹוצא מׁשל ¬»»¬»»«¬∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

מהם ׁשּינק ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות .רעה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

(çé):äãOä áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤©¨¤«
i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידי על נאכלים והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, לד)ּתּקּוןקֹוץ ‰O„‰.(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â∑,זֹו היא ּקללה ּומה ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָ¿»«¿»∆≈∆«»∆ְִַָָ
"ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם נתּתי "הּנה לֹו: נאמר ּבּברכה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהלא
ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ּתצמיח ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ּבעּצבֹון ּבעבּור ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהאדמה

ּתאכלם ּכרח ועל הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים ל ּתצמיח .היא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

(èé)étà úòæaék äîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨¨−¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח .הרּבהלאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

C�aטו ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e C�Èa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰�a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË� È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

ˆÈÎÈ¯Úטז ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ�· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡�ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk d�ÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

È˙יח ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּכאן והּנה האכילה. על הּגדֹול הענׁש ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹואכל,

ּכאׁשר ּבדבר, אדם למחטיאי ענׁש ללמד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹנּוכל

ּבּפסּוק ו'.) ע"ז כ"ב: (ּפסחים רּבֹותינּו ְְִִֵַַָָלמדּונּו

י"ד): י"ט (וּיקרא מכׁשל תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵַָֹֹולפני

‰O„‰.(יד) ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓהתּבֹונן ƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ְִֵ

הּנחׁש ּכי הּזה הּמקרא מן יהֹוׁשע ְְִִִִֶַַַַַָָָֻרּבי

ּובדקּו ח':), (ּבכֹורֹות ׁשנים לׁשבע ְְְִִֶַָָמֹוליד

מדרׁשי ּכי ז'), כ' (ב"ר הּדבר כן ּכי ְְְִִִֵֵַָָָּומצאּו

סֹודֹות להם ּובהם מקּבלים, ורמזיהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻהּכתּוב

הזּכרּתי ּכאׁשר ּדבר, ּובכל ּבּתֹולדֹות ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֻעמּקים

ְִִִָּבפתיחתי:

Ú˜·.וטעם(טו) epÙeLzיתרֹון לאדם ׁשּיהיה ְַַ¿∆»≈ְְִִֶֶָָָ

ואּתה ראׁש יׁשּופ הּוא ּכי ּבאיבה, ְְְִֵֶַָָָָֹעלי

ׁשם: מח וירּצץ ּבעקבֹו, רק ּתׁשּופּנּו ְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹלא

C˙˜eLz.(טז) CLÈ‡ Ï‡Âואף לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְִַַ

ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין כן ּפי ְְִֵֵֵֶַַַָָעל

,מּמ ולא מּמּנּו הּכל ,ּב ימׁשל הּוא ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹאּלא

ּבאּׁשה, ׁשבח זה ּכי נכֹון, ואינּנּו רּׁש"י. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלׁשֹון

ּבּנׁשים. יפה מּדה וזֹו ק':) (ערּובין ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶַָָָָָּכמֹו

,ּתׁשּוקת איׁש ואל אמר אברהם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָורּבי

יצּוה אׁשר ּכל אל ׁשּתׁשמעי והּטעם .ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמׁשמעּת

ולא חפצֹו. לעׂשֹות ּברׁשּותֹו אּת ּכי ,ְְְְֲִִִֶַַַָֹעלי

ותאוה: ּבחׁשק רק ּתׁשּוקה לׁשֹון ְְְְֲִֵֶַַָָָָמצאתי

ÔBÎp‰Âנכספת ׁשּתהיה אֹותּה ׁשהעניׁש ּבעיני ¿«»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

לצער ּתחּוׁש ולא ּבעלּה, אל ְְְְֶַַַָָֹֹמאד

ּכׁשפחה, ּבּה יחזיק והּוא והּלדה, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָההריֹון

לקנֹות מׁשּתֹוקק העבד להיֹות הּמנהג ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָואין
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ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו העמידּו ׁשּכן? ּכל לא ח)מחּיה ׁשבע(דף נחׁש ׁשל עּבּורֹו ׁשּימי ללּמד .ׁשנים, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
CÏ˙ E�ÁbŒÏÚ∑לֹו היּו רמב"ן.ונקצצּורגלים «¿…¿≈≈ְְְְִִַַָ

(åè)äáéàå|ðéa úéLàdòøæ ïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeäµ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑לדּבר ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ּתחּלה, הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אׁשית" "ואיבה :לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה, חּוה .אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

EÙeLÈ∑(ט ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת יתּה'(דברים 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" Ú˜·."ואּכת epÙeLz ‰z‡Â∑ל יהא לא ¿¿ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ¿«»¿∆»≈ְְֵֹ
ּכמֹו:קֹומה 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון ּתמיתּנּו. מּׁשם ואף ּבעקבֹו, מ)ותּׁשכּנּו הּוא(ישעיה לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש ּבהם", "נׁשף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשהּלׁשֹו ּולפי ׁשריקה. ּכמין הּלׁשֹון,נֹוׁשף על נֹופל ּבׁשניהםן נׁשיפה לׁשֹון רמב"ן.ּכתב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå Cáöòa C ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤
:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«

i"yx£C�B·vÚ∑ּבנים ּגּדּול צער העּבּור∑C�¯‰Â.זה צער ·�ÌÈ.זה È„Ïz ·ˆÚa∑הּלדה צער CLÈ‡ŒÏ‡Â.זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ִֶַַָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ¿∆ƒ≈
C˙˜eLz∑ולא מּמּנּו הּכל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין כן ּפי על ואף .מּמלתׁשמיׁש, ¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

C˙˜eLz∑:ּכמֹו ,כט)ּתאות ׁשֹוקקה(ישעיה רמב"ן.""ונפׁשֹו ¿»≈ְְְֲֵֵַַָָ

(æé)õòä-ïî ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½
éúéeö øLàäîãàä äøeøà epnî ìëàú àì øîàì E £¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®£¨³¨«£¨¨Æ

éiç éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa:E ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬©¤«
i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּונמלים.ּת ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: ארּורים, ּדברים ל לתרּבּותעלה לּיֹוצא מׁשל ¬»»¬»»«¬∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

מהם ׁשּינק ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות .רעה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

(çé):äãOä áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤©¨¤«
i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידי על נאכלים והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, לד)ּתּקּוןקֹוץ ‰O„‰.(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â∑,זֹו היא ּקללה ּומה ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָ¿»«¿»∆≈∆«»∆ְִַָָ
"ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם נתּתי "הּנה לֹו: נאמר ּבּברכה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהלא
ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ּתצמיח ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ּבעּצבֹון ּבעבּור ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהאדמה

ּתאכלם ּכרח ועל הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים ל ּתצמיח .היא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

(èé)étà úòæaék äîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨¨−¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח .הרּבהלאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

C�aטו ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e C�Èa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰�a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË� È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

ˆÈÎÈ¯Úטז ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ�· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡�ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk d�ÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

È˙יח ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּכאן והּנה האכילה. על הּגדֹול הענׁש ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹואכל,

ּכאׁשר ּבדבר, אדם למחטיאי ענׁש ללמד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹנּוכל

ּבּפסּוק ו'.) ע"ז כ"ב: (ּפסחים רּבֹותינּו ְְִִֵַַָָלמדּונּו

י"ד): י"ט (וּיקרא מכׁשל תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵַָֹֹולפני

‰O„‰.(יד) ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓהתּבֹונן ƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ְִֵ

הּנחׁש ּכי הּזה הּמקרא מן יהֹוׁשע ְְִִִִֶַַַַַָָָֻרּבי

ּובדקּו ח':), (ּבכֹורֹות ׁשנים לׁשבע ְְְִִֶַָָמֹוליד

מדרׁשי ּכי ז'), כ' (ב"ר הּדבר כן ּכי ְְְִִִֵֵַָָָּומצאּו

סֹודֹות להם ּובהם מקּבלים, ורמזיהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻהּכתּוב

הזּכרּתי ּכאׁשר ּדבר, ּובכל ּבּתֹולדֹות ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֻעמּקים

ְִִִָּבפתיחתי:

Ú˜·.וטעם(טו) epÙeLzיתרֹון לאדם ׁשּיהיה ְַַ¿∆»≈ְְִִֶֶָָָ

ואּתה ראׁש יׁשּופ הּוא ּכי ּבאיבה, ְְְִֵֶַָָָָֹעלי

ׁשם: מח וירּצץ ּבעקבֹו, רק ּתׁשּופּנּו ְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹלא

C˙˜eLz.(טז) CLÈ‡ Ï‡Âואף לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְִַַ

ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין כן ּפי ְְִֵֵֵֶַַַָָעל

,מּמ ולא מּמּנּו הּכל ,ּב ימׁשל הּוא ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹאּלא

ּבאּׁשה, ׁשבח זה ּכי נכֹון, ואינּנּו רּׁש"י. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלׁשֹון

ּבּנׁשים. יפה מּדה וזֹו ק':) (ערּובין ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶַָָָָָּכמֹו

,ּתׁשּוקת איׁש ואל אמר אברהם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָורּבי

יצּוה אׁשר ּכל אל ׁשּתׁשמעי והּטעם .ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמׁשמעּת

ולא חפצֹו. לעׂשֹות ּברׁשּותֹו אּת ּכי ,ְְְְֲִִִֶַַַָֹעלי

ותאוה: ּבחׁשק רק ּתׁשּוקה לׁשֹון ְְְְֲִֵֶַַָָָָמצאתי

ÔBÎp‰Âנכספת ׁשּתהיה אֹותּה ׁשהעניׁש ּבעיני ¿«»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

לצער ּתחּוׁש ולא ּבעלּה, אל ְְְְֶַַַָָֹֹמאד

ּכׁשפחה, ּבּה יחזיק והּוא והּלדה, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָההריֹון

לקנֹות מׁשּתֹוקק העבד להיֹות הּמנהג ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָואין
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(ë)íà äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§¨−¥¬
:éç-ìk̈¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑ידי ׁשעל ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ידי ועל ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹקריאת

סמ ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו עסּוקיםׁשּכתב: אֹותם וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּובמרמה ּבמחׁשבה עליהם ּובא לּה נתאּוה ולדֹותיה,∑eÁ‰.ּבתׁשמיׁש, את ׁשּמחּיה חּיה, לׁשֹון על ּכאׁשרנֹופל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ«»ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

כב)ּתאמר ב היה(קהלת ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְִֶֶַָָָָָֹֹ

(àë)øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiå©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B�˙k∑:אֹומרים אּגדה ּדברי מןיׁש הּבא ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן, על מדּבקים היּו ּכצּפרן חלקים »¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּמּנּו ּכּתנֹות להם ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון .העֹור, ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(áë)øîàiå|epnî ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´¦¤½
äzòå òøå áBè úòãì|õòî íb ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ©µ¥¥´

:íìòì éçå ìëàå íéiçä©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑טֹוב "לדעת יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיה ּבבהמה ּכן ּׁשאין מה B‚Â'.ורע", B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ∑הּברּיֹות להטעֹות קרֹוב הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר רמב"ן.אחריו, ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

(âë)äîãàä-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
:íMî çwì øLà£¤¬ª©−¦¨«

(ãë)íéáøkä-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå:íéiçä õò Cøc-úà øîL §¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬©«©¦«

i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑לּגןּבמזרחֹו חּוץ עדן, ּגן חּבלה∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.ׁשל ‰Ît‰˙n˙.מלאכי ·¯Á‰∑ולּה ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆ְָ
לּג עֹוד מּלּכנס עליו לאּים לאמ"הלהט לע"ז ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, להט, ּתרּגּום ּומדרׁשי(קלינגע)ן. , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָ

לפׁשּוטֹו אּלא ּבא איני ואני יׁש, .אּגדה ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

‰Â˙כ ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L�‡ È�a ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLe·Ïכא d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

ÁÏÙÓÏכג Ô„Ú„ ‡˙�ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï�˙‡כד ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á Ô�L ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והּנה ּברצֹונֹו. מּמּנּו יברח אבל לעצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָאדֹון

לאּׁשּה ּגם נּתנה היא ּכי מּדה, ּכנגד מּדה ְְִִִִִִֶֶַָָָָָזֹו

היא ּתהיה ׁשּלא וענׁשּה ּבמצותּה, ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹויאכל

רצֹונֹו: ּכל עליה יצּוה והּוא עֹוד, עליו ְְְְֶֶַַָָָָָָמצּוה

B„È.(כב) ÁÏLÈ Ôt ‰zÚÂּברּו הּקדֹוׁש רצה ¿«»∆ƒ¿«»ַָָָָ

ואם האדם, ּבמיתת ּגזרתֹו ׁשּתתקּים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּוא

חּיי לאֹוכליו לתת ׁשּנברא החּיים מעץ ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיאכל

אֹו ּכלל, ימּות ׁשּלא אֹו הּגזרה, ּתּבּטל ְְִֵֵֶַָָָָָֹעֹולם

ועל עליו הּנגזר ּבעת יֹומֹו יבֹוא ְְִֵֶַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשמר ּבחירה לֹו ׁשהיתה עּתה והּנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּתֹולדֹותיו.

עֹוׂשה היה לא מּתחּלה ּכי מּמּנּו, הּזה ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעץ

היה לא ּכי מּמּנּו אכל ולא ּׁשּיצּוה, מה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאּלא

:ִָצרי

Ú„Âהחּיים עץ ּובֹו ּבארץ, עדן ּגן ּכי והאמן ¿«ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לארּבעה ויּפרד הּנהר יצא ּומּׁשם הּדעת ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָועץ

ּובגבּולנּו, ּבארצנּו ּפרת ּכי לנּו, הּנראים ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָראׁשים

הראׁשֹונים. ּכדברי מצרים, נילּוס הּוא ְְְִִִִִִִֵַָּופיׁשֹון

ּדברים ּבּׁשמים יׁש ּכן ּבארץ הם ּכאׁשר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

(מדרׁש ׁשאמרּו ּכמֹו יסֹוד, לאּלה והם ּכן. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָיּקראּו

חדריו, הּמל הביאני ד') א' זּוטא ֱֲִִֶֶַַָָָשה"ש

את להראֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעתיד ְְְִֵֶֶַַַָָָמלּמד

ּדבר ׁשּבּׁשמים. החדרים מרֹום ּגנזי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

עדן, ּגן חדרי אּלּו חדריו, הּמל הביאני ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר,

עדן: ּגן מעׂשה הרקיע ּכמעׂשה אמרּו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן

¯‰p‰Âּומּׁשם ׁשּבּמרֹום, מחנֹות ארּבע ּכנגד ¿«»»ְְֲִֶֶֶַַַַָָ

ּכמֹו ׁשּבארץ, הּמלכּיֹות ּכח ְְִֵֶֶַַַָָָֹֻיּמׁש

הּמרֹום צבא ועל כ"א) כ"ד (יׁשעיה ְְְְֶַַַָָָָׁשּכתּוב

אמרּו ּכ ּבאדמה. האדמה מלכי ועל ְְְֲֲֵַַַָָָָָָָָָּבּמרֹום

ראׁשים, ארּבעה ד'): (ט"ז רּבה ְְִִִֵַַָָָָּבבראׁשית

ּבבל זה ּפיׁשֹון, האחד ׁשם מלכּיֹות, ד' ְִֵֵֶֶֶַָָָֻאּלּו

הּדעת ועץ החּיים עץ הּנקראים והּדברים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוכּו'.

ונׂשּגב: נעלה סֹודם ְְְְֲִֶַַָָָלמעלה,

Ì„‡‰Â,ועליֹון ּתחּתֹון הּדעת עץ ּבפרי חטא ¿»»»ְְְְִִֵֶַַַַָָ

העץ היה ואם ּובמחׁשבה. ְְְְֲִֵֶַַָָָָָּבמעׂשה

להׂשּכיל, אליו ונחמד למאכל לאדם ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָטֹוב

הּטֹוב הּוא והאלהים מּמּנּו, מנעֹו ְְֱִִֶַָָָָֹלּמה

ּבתמים. להֹולכים טֹוב ימנע לא ְְְְִִִִֵַַַָֹוהּמטיב,

היתה ואם מדּברת, נפׁש הּיֹום ּבֹו אין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּנחׁש

ּפיו, ׁשּיאלם ּבקללתֹו מזּכיר היה מּתחּלה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבֹו

אבל מּכּלן. נמרצת קללה לֹו היתה היא ְְְֲִִִִֶֶָָָָָָֻּכי

ּבהם והחתּום הּגלּוי ּכפּולים, ּדברים אּלה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּכל

ֱֶאמת.
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ã(à)ïé÷-úà ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑וּידע" ּכתּוב ׁשאם והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ׁשחטא קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבנים לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע "קניתי"∑˜ÔÈ.אדם", ׁשם ‰'.על ואת∑‡˙ אֹותי ּכׁשּברא ה', עם ּכמֹו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ«ƒִִֵַָ∆ְְְִִֶֶָָ

עּמֹו אנּו ׁשּתפים ּבזה, אבל ּבראנּו, לבּדֹו לא)איׁשי, ‡˙Ï·‰Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡∑מלּמד הם, רּבּויים אתים ג' ְְֲִִִִֶַָָָָָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆»∆ְִִִֵֵֶַ
נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם נֹולדה רבה)"וּתסף"ׁשּתאֹומה .(בראשית ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g zegiy ihewl)

הם רּבּויים אתים א)ׁשלׁשה ד, (רׁש"י ְִִִִֵֶַָֹ

וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את לפני ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ׁשהריאתיׁש קין, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֻ

לרּבֹות ּובא מיּתר ׁשאחד "את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). פסוק – חנֹוְך את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻזהּו

ּופרּוׁשֹו ה', את איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק אתים הּׁשלׁשה ׁשּכל מכריח זה הרי ׁשארעם– ׁשּגם מּובן ה', ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּפרּוׁשם אתים נֹולדהעםהּׁשלׁשה ּתאֹומה ׁשּתים.עם: נֹולדּו הבל ועם רמב"ןקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(á)ïàö äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ
:äîãà ãáò äéä ïé÷å§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑מעבֹודתּה לֹו ּפרׁש האדמה ׁשּנתקּללה .לפי …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â):ýåýéì äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑,הּגרּוע אּגדהמן היה'.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע מבחר(ׁשאֹומרת: ולא טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: .)ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(22 'nr eh zegiy ihewl)

היה ּפׁשּתן ג)זרע ד, (רׁש"י ְִִֶַַָָָ

ב. הּגרּוע. מן ּדוקא הביא זה ואיְך להקּב"ה, ּתֹודה להּביע ּכדי מנחה הביא קין א. ּתמיהֹות. ׁשּתי לתרץ ּכדי זֹו אּגדה מביא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָרׁש"י

נקרא ּפיׁשֹון ׁשּנהר לעיל ׁשּלמדנּו ּוכפי ּפׁשּתן, ּביֹותר, חׁשּוב מין ׁשהביא מפרׁש לכן התקּבלה. לא מנחתֹו ּכאׁשר לֹו חרה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּדּוע

ׁשּתי ּומתרצֹות מעלֹותיו). ׁשם על נקרא הּנהר (ׁשהרי ּביֹותר חׁשּוב ּדבר הּוא ׁשּפׁשּתן מּובן ׁשּמּזה ּפׁשּתן, ׁשּמגּדל ׁשם על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכן

מן אּלא עצמֹו, זה ׁשּבמין הּמעּלה מן הביא ׁשּלא מּכיון אבל - ּתתקּבל ׁשּמנחתֹו חׁשב ולכן מׁשּבח מין הביא קין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּתמיהֹות:

מנחתֹו. התקּבלה לא רמב"ןהּגרּוע, ְְְִִַַַָָָֹ

(ã)òLiå ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®©¦´©
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑:וכן יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: יד)וּיפן, מעליו",(איוב "ׁשעה «ƒ«ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
מעליו אׁש∑ÚLiÂ.ּפנה מנחתֹוירדה .ולחכה ְֵֵָָ«ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ

ÈÏÈÂ„˙א ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È�˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡�Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

d�Úד È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰�nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:d�a¯e˜Ïe¿¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙ÈL‡¯··eלעבדּה אחר, ּדבר ה') (ט"ז רּבה ƒ¿≈ƒְְֵַַָָָָָ

ׁשּנאמר הּקרּבנֹות, אּלּו ְְְֱֵֶֶַַָָָָּולׁשמרּה,

ההר על האלהים את ּתעבדּון י"ב) ג' ְְֱִֶַַַָָָֹ(ׁשמֹות

ב') כ"ח (ּבּמדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְֲִִִֶַַָָהּזה,

הּקרּבנֹות ּכי רמזּו ּבמֹועדֹו. לי להקריב ְְְְְְְֲִִִִַַָָָּתׁשמרּו

וכל הּדעת ועץ החּיים ּבעץ ויגּדלּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָיצמיחּו

ּבהם: והּׁשמירה העבֹודה והם עדן, ּגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָעצי

Èa¯Âּפיׁשֹון ּכי ּׁשאמרּו מה מכחיׁש אברהם ¿«ƒְְְִִִֶַַַָָָ

מהר יֹוצא ׁשּימצאהּו ּבעבּור נילּוס, ְְֲִִֵֵֵֶַַהּוא

נֹודעּו ּוכבר הּקיץ. ּבימי יגּדל ולכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּלבֹונה,

הרּבה, ויּמׁשכּו הּמקֹור מן יצאּו רּבים ְְְְְִִִֵֵַַַָָָנהרֹות

ימים, מהל ארץ ּבתחּתּיֹות יּכנסּו ּכן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָואחר

ּבמקֹום ההרים אחד ּתחת נֹובעים ויהיּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָויבקעּו

ָרחֹוק:

˜ÔÈ.(א) ˙‡ „ÏzÂ ¯‰zÂ,ּבן וּתלד ענינֹו ««««≈∆∆«ƒְִֵֵֵַָ

קניתי אמרה ּכי קין ׁשמֹו את ְְְִִִִִֶַַָָָָוּתקרא

ד' (להּלן חנֹו את וּתלד וכן ה'. את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָאיׁש

את אחרים. ּובמקֹומֹות ּבּפרׁשה ורּבים ְְֲִִִֵֶַַָָָי"ז).

הּוא איׁשי ואת אֹותי ּכׁשּברא ה', עם ְְִִִִֶֶָָה'.

לׁשֹון עּמֹו, ׁשּתפין אנּו ּבזה אבל ּבראנּו, ְְְֲִִֶַָָָָָָֻלבּדֹו

ִַרּׁש"י.

ÔBÎp‰Âקנין לי יהיה הּזה הּבן ׁשאמרה לי, ¿«»ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

יה נמּות ּכאׁשר ּכי ּבמקֹומינּולה', יה ְְֲִִִֵֶֶַַָ

ׁשאמר אנקלּוס ּדעת וכן ּבֹוראֹו. את ְְְְֲֵֶֶַַַַָֹֻלעבד

הּכהן את [והראה] (ונראה) וכמֹוהּו ה'. ְְְְְֳִֵֶֶַָָָָֹקדם

העם את ּדוד וּיּגׁש לּכהן, מ"ט), י"ג ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ(וּיקרא

העם: אל כ"א), ל' ֶָָ(ש"א

B‡האלהים את חנֹו וּיתהּל ּכמֹו ה' את ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹיהיה

נח התהּל האלהים את כ"ב), ה' ְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ(להּלן

והּׁשני קנין ּבׁשם האחד וקראה ט'). ו' ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ(להּלן

רצתה ולא ּדמה, להבל האדם קנין ּכי ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹהבל,

הּׁשני. ּבּׁשם טעם נכּתב לא ּכן על זה, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלפרׁש

מאד: ּגדֹול הבל ּבענין המקּבל ְְְְְִֶֶַַַָָֹֻוהּסֹוד

Ï‰'.(גֿד) ‰Á�Ó ‰Ó„‡‰ È¯tÓ ÔÈ˜ ‡·iÂ«»≈«ƒƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿»«
.‡e‰ Ìb ‡È·‰ Ï·‰Âהאנׁשים הבינּו ¿∆∆≈ƒ«ֲִִֵָָ

וכן והּמנחֹות, מהּקרּבנֹות ּגדֹול סֹוד ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָהאּלה



נט ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

ã(à)ïé÷-úà ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑וּידע" ּכתּוב ׁשאם והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ׁשחטא קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבנים לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע "קניתי"∑˜ÔÈ.אדם", ׁשם ‰'.על ואת∑‡˙ אֹותי ּכׁשּברא ה', עם ּכמֹו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ«ƒִִֵַָ∆ְְְִִֶֶָָ

עּמֹו אנּו ׁשּתפים ּבזה, אבל ּבראנּו, לבּדֹו לא)איׁשי, ‡˙Ï·‰Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡∑מלּמד הם, רּבּויים אתים ג' ְְֲִִִִֶַָָָָָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆»∆ְִִִֵֵֶַ
נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם נֹולדה רבה)"וּתסף"ׁשּתאֹומה .(בראשית ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g zegiy ihewl)

הם רּבּויים אתים א)ׁשלׁשה ד, (רׁש"י ְִִִִֵֶַָֹ

וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את לפני ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ׁשהריאתיׁש קין, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֻ

לרּבֹות ּובא מיּתר ׁשאחד "את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). פסוק – חנֹוְך את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻזהּו

ּופרּוׁשֹו ה', את איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק אתים הּׁשלׁשה ׁשּכל מכריח זה הרי ׁשארעם– ׁשּגם מּובן ה', ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּפרּוׁשם אתים נֹולדהעםהּׁשלׁשה ּתאֹומה ׁשּתים.עם: נֹולדּו הבל ועם רמב"ןקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(á)ïàö äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ
:äîãà ãáò äéä ïé÷å§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑מעבֹודתּה לֹו ּפרׁש האדמה ׁשּנתקּללה .לפי …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â):ýåýéì äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑,הּגרּוע אּגדהמן היה'.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע מבחר(ׁשאֹומרת: ולא טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: .)ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(22 'nr eh zegiy ihewl)

היה ּפׁשּתן ג)זרע ד, (רׁש"י ְִִֶַַָָָ

ב. הּגרּוע. מן ּדוקא הביא זה ואיְך להקּב"ה, ּתֹודה להּביע ּכדי מנחה הביא קין א. ּתמיהֹות. ׁשּתי לתרץ ּכדי זֹו אּגדה מביא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָרׁש"י

נקרא ּפיׁשֹון ׁשּנהר לעיל ׁשּלמדנּו ּוכפי ּפׁשּתן, ּביֹותר, חׁשּוב מין ׁשהביא מפרׁש לכן התקּבלה. לא מנחתֹו ּכאׁשר לֹו חרה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּדּוע

ׁשּתי ּומתרצֹות מעלֹותיו). ׁשם על נקרא הּנהר (ׁשהרי ּביֹותר חׁשּוב ּדבר הּוא ׁשּפׁשּתן מּובן ׁשּמּזה ּפׁשּתן, ׁשּמגּדל ׁשם על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכן

מן אּלא עצמֹו, זה ׁשּבמין הּמעּלה מן הביא ׁשּלא מּכיון אבל - ּתתקּבל ׁשּמנחתֹו חׁשב ולכן מׁשּבח מין הביא קין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּתמיהֹות:

מנחתֹו. התקּבלה לא רמב"ןהּגרּוע, ְְְִִַַַָָָֹ

(ã)òLiå ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®©¦´©
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑:וכן יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: יד)וּיפן, מעליו",(איוב "ׁשעה «ƒ«ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
מעליו אׁש∑ÚLiÂ.ּפנה מנחתֹוירדה .ולחכה ְֵֵָָ«ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ

ÈÏÈÂ„˙א ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È�˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡�Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

d�Úד È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰�nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:d�a¯e˜Ïe¿¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙ÈL‡¯··eלעבדּה אחר, ּדבר ה') (ט"ז רּבה ƒ¿≈ƒְְֵַַָָָָָ

ׁשּנאמר הּקרּבנֹות, אּלּו ְְְֱֵֶֶַַָָָָּולׁשמרּה,

ההר על האלהים את ּתעבדּון י"ב) ג' ְְֱִֶַַַָָָֹ(ׁשמֹות

ב') כ"ח (ּבּמדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְֲִִִֶַַָָהּזה,

הּקרּבנֹות ּכי רמזּו ּבמֹועדֹו. לי להקריב ְְְְְְְֲִִִִַַָָָּתׁשמרּו

וכל הּדעת ועץ החּיים ּבעץ ויגּדלּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָיצמיחּו

ּבהם: והּׁשמירה העבֹודה והם עדן, ּגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָעצי

Èa¯Âּפיׁשֹון ּכי ּׁשאמרּו מה מכחיׁש אברהם ¿«ƒְְְִִִֶַַַָָָ

מהר יֹוצא ׁשּימצאהּו ּבעבּור נילּוס, ְְֲִִֵֵֵֶַַהּוא

נֹודעּו ּוכבר הּקיץ. ּבימי יגּדל ולכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּלבֹונה,

הרּבה, ויּמׁשכּו הּמקֹור מן יצאּו רּבים ְְְְְִִִֵֵַַַָָָנהרֹות

ימים, מהל ארץ ּבתחּתּיֹות יּכנסּו ּכן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָואחר

ּבמקֹום ההרים אחד ּתחת נֹובעים ויהיּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָויבקעּו

ָרחֹוק:

˜ÔÈ.(א) ˙‡ „ÏzÂ ¯‰zÂ,ּבן וּתלד ענינֹו ««««≈∆∆«ƒְִֵֵֵַָ

קניתי אמרה ּכי קין ׁשמֹו את ְְְִִִִִֶַַָָָָוּתקרא

ד' (להּלן חנֹו את וּתלד וכן ה'. את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָאיׁש

את אחרים. ּובמקֹומֹות ּבּפרׁשה ורּבים ְְֲִִִֵֶַַָָָי"ז).

הּוא איׁשי ואת אֹותי ּכׁשּברא ה', עם ְְִִִִֶֶָָה'.

לׁשֹון עּמֹו, ׁשּתפין אנּו ּבזה אבל ּבראנּו, ְְְֲִִֶַָָָָָָֻלבּדֹו

ִַרּׁש"י.

ÔBÎp‰Âקנין לי יהיה הּזה הּבן ׁשאמרה לי, ¿«»ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

יה נמּות ּכאׁשר ּכי ּבמקֹומינּולה', יה ְְֲִִִֵֶֶַַָ

ׁשאמר אנקלּוס ּדעת וכן ּבֹוראֹו. את ְְְְֲֵֶֶַַַַָֹֻלעבד

הּכהן את [והראה] (ונראה) וכמֹוהּו ה'. ְְְְְֳִֵֶֶַָָָָֹקדם

העם את ּדוד וּיּגׁש לּכהן, מ"ט), י"ג ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ(וּיקרא

העם: אל כ"א), ל' ֶָָ(ש"א

B‡האלהים את חנֹו וּיתהּל ּכמֹו ה' את ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹיהיה

נח התהּל האלהים את כ"ב), ה' ְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ(להּלן

והּׁשני קנין ּבׁשם האחד וקראה ט'). ו' ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ(להּלן

רצתה ולא ּדמה, להבל האדם קנין ּכי ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹהבל,

הּׁשני. ּבּׁשם טעם נכּתב לא ּכן על זה, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלפרׁש

מאד: ּגדֹול הבל ּבענין המקּבל ְְְְְִֶֶַַַָָֹֻוהּסֹוד

Ï‰'.(גֿד) ‰Á�Ó ‰Ó„‡‰ È¯tÓ ÔÈ˜ ‡·iÂ«»≈«ƒƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿»«
.‡e‰ Ìb ‡È·‰ Ï·‰Âהאנׁשים הבינּו ¿∆∆≈ƒ«ֲִִֵָָ

וכן והּמנחֹות, מהּקרּבנֹות ּגדֹול סֹוד ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָהאּלה
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(ä)eìtiå ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ©¦§−
:åéðẗ¨«

(å)éðô eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå:E ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«

(æ)úàhç çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´
éìàå õáø:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו ¯·ı.ּכתרּגּומֹו ˙‡hÁ Á˙tÏ∑לפתח ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈ְֶַ
ׁשמּור חּטא קבר.B˙˜eLz EÈÏ‡Â∑להכׁשיל ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, z‡Â‰.ׁשל ְְֲִַָָ¿≈∆¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«»

BaŒÏLÓz∑עליו ּתתּגּבר ּתרצה, רמב"ן.אם ƒ¿»ְְִִִֵֶַָָ

(ç)í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬̈
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑,ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו ׁשלנכנס יּׁשּובֹו זה א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
רמב"ן.מקרא ְִָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåézòãé àì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦
:éëðà éçà øîLä£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: יׁשּוב, אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו ÈzÚ„È.להּכנס ‡Ï∑נעׂשה ≈∆∆»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ…»«¿ƒֲַָ
העליֹונה ּדעת ‡ÈÁ.ּכגֹונב ¯ÓL‰∑ּפּת"ח ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ּתמּה .לׁשֹון ְְֵֶַַָָ¬…≈»ƒְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑,הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם יֹוצאהּדמֹו נפׁשֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לז) .(סנהדרין

(àé)äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨
éçà éîc-úà úç÷ì:Eãiî E ¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑,ּבעונּה ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה לחטאיֹותר הֹוסיפה ּבזֹו Á˜Ï˙.וגם ‰ÈtŒ˙‡ ‰˙ˆt ¯L‡ ƒ»¬»»ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆»¿»∆ƒ»»««

Û˜˙eה ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï d�a¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË� ˙‡ËÁ ‡�Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡�‡ ÈÁ‡ ¯Ë�‰ ‡�Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הראׁשֹון אדם ׁשּגם ח'.) (ע"ז אמרּו ורּבֹותינּו ְְִֵֶַַַָָָָֹנח.

ּבטעם הּמבהילים ּפי יחסם וזה ּפר. ׁשֹור ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹהקריב

ּברצֹון ּגדֹול, עּקר ּבֹו ארמז ועֹוד ְְְְִִֶַָָָָֹהּקרּבנֹות.

ט'): א' וּיקרא (ועּין הּוא ּברּו ְְִֵַַַָָָהּקדֹוׁש

N‡˙.(ז) ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰המפרׁשים ּדעת על ¬…ƒ≈ƒ¿≈ְְִַַַַָ

ועל .עונ ׂשאת ורד"ק) רּׁש"י, ְְְְֲִֵֵַַַַֹֻ(אנקלּוס,

נפלּו לּמה ּכנגד ּפני ׂשאת אברהם רּבי ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדעת

וכן למּטה. ּפנים ּכֹובׁש הּמתּבּיׁש ּכי ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפני

והמכּבדֹו כ"ד), כ"ט (אּיֹוב יּפילּון לא ּפני ְְְְִִַַַַָֹואֹור

יּׂשא אּולי טעם וזה למעלה. ּפניו נֹוׂשא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכאּלּו

לא כ"א), ל"ב (להּלן (וּיקראפני דל פני תּׂשא ְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ט"ו): י"ט

ÏÚÂעל ׂשאת יתר ל יהיה ּתיטיב אם ּדעּתי, ¿«ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַ

לּמה טעם וזה הּבכֹור. אּתה ּכי ,ְְִִֶַַַַָָָָאחי

ּובקּנאתֹו ּפניו, נפלּו מאחיו ּבבשּתֹו ּכי ,ל ְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹחרה

על ל חרה לּמה לֹו אמר והּנה הרגֹו. ְֲִִֵֶַַָָָָָָָמּמּנּו

ּתיטיב אם הלא מּמּנּו, פני נפלּו ולּמה ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹאחי

לא תיטיב לא ואם עליו, ׂשאת יתר ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹיהיה

חטאת ּבית לּפתח ּכי רעה, ּתבֹוא ּבלבד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָעּמֹו

ּתׁשּוקתֹו. ואלי :ּדרכי ּבכל להכׁשיל ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָרֹובץ

אבל הּימים, ּכל ּב ּדבק להיֹות יׁשּתֹוקק ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָׁשהּוא

ּדרכי תיטיב ּכי ּתחּפץ, אם ּבֹו ּתמׁשל ְְְִִִִֵֶַַָָָֹאּתה

ׁשהיא הּתׁשּובה, על הֹורהּו .מעלי ְְִִֵֵֶֶֶַַָָּותסירּנּו

לֹו: ויסלח ׁשּירצה עת ּבכל לׁשּוב ּבידֹו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָנתּונה

‡ÂÈÁ.וטעם(ח) Ï·‰ Ï‡ ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂׁשּנכנס ְַַ«…∆«ƒ∆∆∆»ƒְִֶַ

עליו להתּגֹולל ּומּצה ריב ּבדברי ְְְְִִִִֵֵַָָָעּמֹו

לׁשֹון ּכיּולהרגֹו, אמר אברהם ורּבי רּׁש"י. ְְְְְִִִַַַַָָָָ

ׁשהֹוכיחֹו הּתֹוכחֹות ּכל לֹו ׁשאמר אליו, ִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרֹוב

ֵַהּׁשם:

ÏÚÂּבהיֹותם ויהי עם: ּדבק ׁשהּוא ּדעּתי, ¿«ְְְִִִִֵֶַַָָ

והרג הּׂשדה נצא לֹו אמר ּכי ְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּׂשדה,

ּבהריגתֹו ׁשּנתּכּון ויּתכן ּבּסתר. ׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו

יהיה ׁשּלא חׁשב ּכי מּמּנּו, העֹולם ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּבנה

יהיה ׁשּלא ּפחד ּגם עֹוד, אחר זרע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹלאביו

ׁשּנתקּבלה מאחיו עֹולם ׁשל ּבנינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָעּקר

ְִָמנחתֹו:

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡∑"ּתתּֿכחּה תסף "לא :אצל קללה לּה מֹוסיף עד(והנני האדמה" מ"ּמן אחד, ּדּבּור הּכל אחרים: ספרים ∆¿≈»ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

רמב"ן.)ּכאן ָ

(áé)òð Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬
:õøàá äéäz ãðå̈−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„�Â Ú�∑אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ È�ÂÚ ÏB„b∑,לטען?ּבתמיהה ל אפׁשר אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים טֹוען רמב"ן.(ב"ר)אּתה »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäøúqà E ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íNiå íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ורמזּו ּדבריהם, ׁשּקּצרּו הּמקראֹות מן אחד זה »≈»…≈«ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ענׁשֹו ּפרׁש ולא ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, לׁשֹון קין", ּכלֿהרג "לכן ּפרׁשּו: ÌwÈ.ולא ÌÈ˙Ú·L∑איני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹƒ¿»«ƒÀ»ִֵ

להּנק הּמקרארֹוצה וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ׁשּיעמד מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף עכׁשו, מּקין ם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הבל נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּזיקּתּו.ׁשאמר: ּברּיה ּתהא ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת למדנּו מּקין, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּבֹו ה)וכּיֹוצא ב ּברמז,(שמואל הּכתּוב ּדּבר אבל לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי מּכה ּכל ּדוד "וּיאמר : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
'העּור אמרּו: אׁשר על יּכה, אֹותם וגם וגֹו'", העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל וּיקרב ּבּצּנֹור וּיּגע יבּוסי מּכה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ"ּכל

א' הּימים ּובדברי ּדבריו, קּצר ּכאן וׂשר, ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו אל יבא לא ו)והּפּסח ּפרׁש(יא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּולׂשר לראׁש ‡B˙.יהיה ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑מּׁשמֹו אֹות לֹו אחרים:(ּבמצחֹו,חקק אחר)ספרים יהרגני",ּדבר מֹוצאי "ּכל : ְְְִֶַֹ«»∆¿«ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא היה לא ּומהם ואּמֹו, אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא עדין אדם ּבני אבל והחּיֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהמֹות
מּמּני ייראּו לא זה עון ּבׁשביל ועכׁשו, וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל על ּפחּדתי היה עכׁשו עד ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאמר:

הּכל על מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ויהרגּוני, רמב"ן.החּיֹות ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ÔzÓÏיב ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:È��ÈÏË˜È È�pÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡„Ó‰.(יאֿיב) ÔÓ ‰z‡ ¯e¯‡מּמה יֹותר »»»ƒ»¬»»ִֵַ

ּבזֹו וגם ּבעונּה, ּכבר היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹּׁשּנתקּללה

והנני ּפיה, את ּפצתה אׁשר לחטא ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹהֹוסיפה

לׁשֹון ּכחּה, ּתת תֹוסף לא קללה, לּה ְְִֵֵָָָָֹֹמֹוסיף

האדמה ארר לא ּבכאן ּכי נכֹון, ואינּנּו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹרּׁש"י.

הּוא ׁשּיהיה אמר אבל ּבאביו. ּכאׁשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָּבעבּורֹו

ּתת ּתֹוסיף ׁשּלא הּקללה ּופרׁש מּמּנּה. ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹארּור

ּבּה. ונד נע וׁשּיהיה אליו, ְְִֵֶֶָָָָָָֹּכחּה

,‰Ó„‡‰ ˙‡ „·Ú˙ Èk ¯Ó‡Âאׁשר ּבכל ּכי ¿»«ƒ«¬…∆»¬»»ְֲִֶָ

ּבחריׁשה ּכראּוי אֹותּה לעבד ּבּה ְֲֲִִַַַָָָָָֹּתטרח

ּכהגן אֹותּה ותזרע ּבּׂשדה עבֹודה ּובכל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹועּדּור

הרּבה ּתזרע אבל ,ל ּכחּה ּתת תֹוסיף ְְֲִִֵֵַַָָָֹֹלא

וארֹותי ּכטעם הארירה, היא וזֹו מעט. ְְְְְֲִִִִַַַָָָָותביא

ּכנגד ּכן ואמר ב'). ב' (מלאכי ּברכֹותיכם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאת

ארר והּנה אדמה, עֹובד היה הּוא ּכי ְֲִִֵֵַָָָָָָֻאּמנּותֹו,

ׁשּלא ,ל ּכחּה ּתת תסף לא טעם וזה ְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹמעׂשיו.

הּנה עד עֹוׂשה היתה ּכאׁשר ל ּכחּה עֹוד ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּתּתן

אברהם: רּבי ּפרׁש וכ אֹותּה. עֹובד ְְְְִִֵֵֵַַָָָָּבהיֹות

ÔÎzÈÂהיא ּתּתן ׁשּלא האדמה מן ׁשאררֹו ¿ƒ»≈ֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

יּתנּו לא וגפן ּתאנה אליו, ּכחּה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעצמּה

ּפריֹו. אליו יּתן לא הּׂשדה ועץ ּבאחּזתֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻחילם

ולזרע לחרׁש אֹותּה תעבד ּכי ּכן ּגם ואמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹֹוחזר

והּנה ּבתחּלה. ּכאׁשר ל ּכחּה ּתת תֹוסף ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלא

והּׁשליׁשית ּבאּמנּותֹו, קללֹות ׁשּתי ׁשּיהיההן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻ

יׁשקט ולא לּבֹו ינּוח ׁשּלא והּטעם, ּבּה. ונד ְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֹנע

ּגֹולה יהיה אבל מּמּנּה, אחד ּבמקֹום ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָֹלעמד

ּגלּות: הרֹוצחים ענׁש ּכי ְְִִֶָָָֹלעֹולם,

‰Èt ˙‡ ‰˙ˆt ¯L‡ ÌÚËÂאּתה לאמר, ¿««¬∆»¿»∆ƒ»ֵַָֹ

ּדמֹו את וכּסית אחי את ְְִִִֶֶַָָָָָהרגּת

אגזר ואני ּדמיה,ּבאדמה, את ׁשּתגּלה עליה ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּובכל ּבּה תענׁש ּכי הרּוגיה, על עֹוד תכּסה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹולא

וזה והּנטיעה. הּזריעה ּכגֹון ּבּה, ּתכּסה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר

ׁשּכתּוב ּכענין ּבארץ, ּדם ׁשפיכּות ּכל ְְִִֶֶֶָָָָָָָֹענׁש

את יחניף הּוא הּדם ּכי ל"ג) ל"ה ְֲִִִֶַַַָָ(ּבּמדּבר

ּכענין ּבפרֹותיה, מארה הארץ וחנפת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהארץ,

עׂשרה, והיתה עׂשרים ערמת אל ּבא ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָמהיֹותם

והיתה ּפּורה חמּׁשים לחׂשף הּיקב אל ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹּבא

ט"ז): ב' (חּגי ְִֶַַעׂשרים

BNpÓ‡.(יגֿיד) È�ÂÚ ÏB„bאּתה ּבתמּיה, »¬…ƒƒ¿ְִִַָָ

אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים ְְְֲִִִִֵֶַַֹטֹוען

(כ"ב רּבה מּבראׁשית רּׁש"י לׁשֹון לטען, ְְְְִִִִֵֶַַָָֹאפׁשר

י"א):

ÔBÎp‰Âעוני ּכי אמת אמר, וּדּוי. ׁשהּוא ּבּפׁשט ¿«»ְֱֲִִִֶֶַַָָֹ

ויׁשר ה' אּתה וצּדיק מּלסלח, ְְְִִִַַַָָָָֹּגדֹול

מאד. הרּבה אֹותי ׁשענׁשּת ּפי על אף ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמׁשּפטי

ּכי האדמה, ּפני מעל הּיֹום אתי ּגרׁשּת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹוהּנה

אחדּבהיֹותי ּבמקֹום לעמד אּוכל ולא ונד נע ְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ

מקֹום ואין האדמה מן מגרׁש אנכי ְְֲִִִֵֵָָָָָָֹֹהּנה

לעמד אּוכל לא ּכי אּסתר, ּומּפני ְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלמנּוחתי,

ּכי ּומנחה, קרּבן להקריב אֹו להתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלפני

נעּורי. חרּפת נׂשאתי ּכי נכלמּתי וגם ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָּבׁשּתי

ואּתה יהרגני, מצאי כל ּכי אעׂשה מה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאבל

מיתה: אֹותי חּיבּת לא הרּבים ְְְְִִִִַַַָָָֹּבחסּד

,ÔÈ�Ú‰Âוהרּבית ּגדֹול חטאי הּנה לפניו ׁשאמר ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

יֹותר אענׁש ׁשּלא ׁשמרני אבל ענׁש, ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹעלי

ונד נע ׁשאהיה ּבעבּור ּכי אֹותי, ּׁשחּיבּת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמּמה

יהרגּוני מקֹום, ּבׁשּום ּוגדרֹות ּבית לי אבנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹולא

אינּנּו האדם ּכי הֹודה מעלי. צּל סר ּכי ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהחּיֹות,

עליו: עליֹון ּבׁשמירת רק ּבכחֹו, ונמלט ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹנׂשּגב

ׁשאמר(טו) ‡B˙.ּומּפני ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂולא ְִֵֶַָ«»∆¿«ƒְֹ
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'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡∑"ּתתּֿכחּה תסף "לא :אצל קללה לּה מֹוסיף עד(והנני האדמה" מ"ּמן אחד, ּדּבּור הּכל אחרים: ספרים ∆¿≈»ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

רמב"ן.)ּכאן ָ

(áé)òð Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬
:õøàá äéäz ãðå̈−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„�Â Ú�∑אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ È�ÂÚ ÏB„b∑,לטען?ּבתמיהה ל אפׁשר אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים טֹוען רמב"ן.(ב"ר)אּתה »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäøúqà E ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íNiå íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ורמזּו ּדבריהם, ׁשּקּצרּו הּמקראֹות מן אחד זה »≈»…≈«ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ענׁשֹו ּפרׁש ולא ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, לׁשֹון קין", ּכלֿהרג "לכן ּפרׁשּו: ÌwÈ.ולא ÌÈ˙Ú·L∑איני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹƒ¿»«ƒÀ»ִֵ

להּנק הּמקרארֹוצה וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ׁשּיעמד מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף עכׁשו, מּקין ם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הבל נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּזיקּתּו.ׁשאמר: ּברּיה ּתהא ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת למדנּו מּקין, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּבֹו ה)וכּיֹוצא ב ּברמז,(שמואל הּכתּוב ּדּבר אבל לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי מּכה ּכל ּדוד "וּיאמר : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
'העּור אמרּו: אׁשר על יּכה, אֹותם וגם וגֹו'", העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל וּיקרב ּבּצּנֹור וּיּגע יבּוסי מּכה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ"ּכל

א' הּימים ּובדברי ּדבריו, קּצר ּכאן וׂשר, ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו אל יבא לא ו)והּפּסח ּפרׁש(יא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּולׂשר לראׁש ‡B˙.יהיה ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑מּׁשמֹו אֹות לֹו אחרים:(ּבמצחֹו,חקק אחר)ספרים יהרגני",ּדבר מֹוצאי "ּכל : ְְְִֶַֹ«»∆¿«ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא היה לא ּומהם ואּמֹו, אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא עדין אדם ּבני אבל והחּיֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהמֹות
מּמּני ייראּו לא זה עון ּבׁשביל ועכׁשו, וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל על ּפחּדתי היה עכׁשו עד ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאמר:

הּכל על מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ויהרגּוני, רמב"ן.החּיֹות ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ÔzÓÏיב ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:È��ÈÏË˜È È�pÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡„Ó‰.(יאֿיב) ÔÓ ‰z‡ ¯e¯‡מּמה יֹותר »»»ƒ»¬»»ִֵַ

ּבזֹו וגם ּבעונּה, ּכבר היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹּׁשּנתקּללה

והנני ּפיה, את ּפצתה אׁשר לחטא ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹהֹוסיפה

לׁשֹון ּכחּה, ּתת תֹוסף לא קללה, לּה ְְִֵֵָָָָֹֹמֹוסיף

האדמה ארר לא ּבכאן ּכי נכֹון, ואינּנּו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹרּׁש"י.

הּוא ׁשּיהיה אמר אבל ּבאביו. ּכאׁשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָּבעבּורֹו

ּתת ּתֹוסיף ׁשּלא הּקללה ּופרׁש מּמּנּה. ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹארּור

ּבּה. ונד נע וׁשּיהיה אליו, ְְִֵֶֶָָָָָָֹּכחּה

,‰Ó„‡‰ ˙‡ „·Ú˙ Èk ¯Ó‡Âאׁשר ּבכל ּכי ¿»«ƒ«¬…∆»¬»»ְֲִֶָ

ּבחריׁשה ּכראּוי אֹותּה לעבד ּבּה ְֲֲִִַַַָָָָָֹּתטרח

ּכהגן אֹותּה ותזרע ּבּׂשדה עבֹודה ּובכל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹועּדּור

הרּבה ּתזרע אבל ,ל ּכחּה ּתת תֹוסיף ְְֲִִֵֵַַָָָֹֹלא

וארֹותי ּכטעם הארירה, היא וזֹו מעט. ְְְְְֲִִִִַַַָָָָותביא

ּכנגד ּכן ואמר ב'). ב' (מלאכי ּברכֹותיכם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאת

ארר והּנה אדמה, עֹובד היה הּוא ּכי ְֲִִֵֵַָָָָָָֻאּמנּותֹו,

ׁשּלא ,ל ּכחּה ּתת תסף לא טעם וזה ְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹמעׂשיו.

הּנה עד עֹוׂשה היתה ּכאׁשר ל ּכחּה עֹוד ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּתּתן

אברהם: רּבי ּפרׁש וכ אֹותּה. עֹובד ְְְְִִֵֵֵַַָָָָּבהיֹות

ÔÎzÈÂהיא ּתּתן ׁשּלא האדמה מן ׁשאררֹו ¿ƒ»≈ֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

יּתנּו לא וגפן ּתאנה אליו, ּכחּה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעצמּה

ּפריֹו. אליו יּתן לא הּׂשדה ועץ ּבאחּזתֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻחילם

ולזרע לחרׁש אֹותּה תעבד ּכי ּכן ּגם ואמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹֹוחזר

והּנה ּבתחּלה. ּכאׁשר ל ּכחּה ּתת תֹוסף ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלא

והּׁשליׁשית ּבאּמנּותֹו, קללֹות ׁשּתי ׁשּיהיההן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻ

יׁשקט ולא לּבֹו ינּוח ׁשּלא והּטעם, ּבּה. ונד ְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֹנע

ּגֹולה יהיה אבל מּמּנּה, אחד ּבמקֹום ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָֹלעמד

ּגלּות: הרֹוצחים ענׁש ּכי ְְִִֶָָָֹלעֹולם,

‰Èt ˙‡ ‰˙ˆt ¯L‡ ÌÚËÂאּתה לאמר, ¿««¬∆»¿»∆ƒ»ֵַָֹ

ּדמֹו את וכּסית אחי את ְְִִִֶֶַָָָָָהרגּת

אגזר ואני ּדמיה,ּבאדמה, את ׁשּתגּלה עליה ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּובכל ּבּה תענׁש ּכי הרּוגיה, על עֹוד תכּסה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹולא

וזה והּנטיעה. הּזריעה ּכגֹון ּבּה, ּתכּסה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר

ׁשּכתּוב ּכענין ּבארץ, ּדם ׁשפיכּות ּכל ְְִִֶֶֶָָָָָָָֹענׁש

את יחניף הּוא הּדם ּכי ל"ג) ל"ה ְֲִִִֶַַַָָ(ּבּמדּבר

ּכענין ּבפרֹותיה, מארה הארץ וחנפת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהארץ,

עׂשרה, והיתה עׂשרים ערמת אל ּבא ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָמהיֹותם

והיתה ּפּורה חמּׁשים לחׂשף הּיקב אל ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹּבא

ט"ז): ב' (חּגי ְִֶַַעׂשרים

BNpÓ‡.(יגֿיד) È�ÂÚ ÏB„bאּתה ּבתמּיה, »¬…ƒƒ¿ְִִַָָ

אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים ְְְֲִִִִֵֶַַֹטֹוען

(כ"ב רּבה מּבראׁשית רּׁש"י לׁשֹון לטען, ְְְְִִִִֵֶַַָָֹאפׁשר

י"א):

ÔBÎp‰Âעוני ּכי אמת אמר, וּדּוי. ׁשהּוא ּבּפׁשט ¿«»ְֱֲִִִֶֶַַָָֹ

ויׁשר ה' אּתה וצּדיק מּלסלח, ְְְִִִַַַָָָָֹּגדֹול

מאד. הרּבה אֹותי ׁשענׁשּת ּפי על אף ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמׁשּפטי

ּכי האדמה, ּפני מעל הּיֹום אתי ּגרׁשּת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹוהּנה

אחדּבהיֹותי ּבמקֹום לעמד אּוכל ולא ונד נע ְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ

מקֹום ואין האדמה מן מגרׁש אנכי ְְֲִִִֵֵָָָָָָֹֹהּנה

לעמד אּוכל לא ּכי אּסתר, ּומּפני ְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלמנּוחתי,

ּכי ּומנחה, קרּבן להקריב אֹו להתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלפני

נעּורי. חרּפת נׂשאתי ּכי נכלמּתי וגם ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָּבׁשּתי

ואּתה יהרגני, מצאי כל ּכי אעׂשה מה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאבל

מיתה: אֹותי חּיבּת לא הרּבים ְְְְִִִִַַַָָָֹּבחסּד

,ÔÈ�Ú‰Âוהרּבית ּגדֹול חטאי הּנה לפניו ׁשאמר ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

יֹותר אענׁש ׁשּלא ׁשמרני אבל ענׁש, ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹעלי

ונד נע ׁשאהיה ּבעבּור ּכי אֹותי, ּׁשחּיבּת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמּמה

יהרגּוני מקֹום, ּבׁשּום ּוגדרֹות ּבית לי אבנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹולא

אינּנּו האדם ּכי הֹודה מעלי. צּל סר ּכי ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהחּיֹות,

עליו: עליֹון ּבׁשמירת רק ּבכחֹו, ונמלט ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹנׂשּגב

ׁשאמר(טו) ‡B˙.ּומּפני ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂולא ְִֵֶַָ«»∆¿«ƒְֹ
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(æè):ïãò-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤
i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑,ּבהכנעה העליֹונהיצא ּדעת �B„.ּכגֹונב ı¯‡a∑ «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ¿∆∆

ׁשם נדים הּגֹולים ׁשּכל Ô„Ú.ּבארץ ˙Ó„˜∑ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«≈∆ְִֶַָָָָֹ
ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש הּגן, מבֹוא ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן מּקדם "וּיׁשּכן ׁשּנאמר: עדן, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹמּגן

מ רּוח ׁשּנאמר:ּומצינּו הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת ד)זרחית ּדבר(דברים ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל "אז ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשהרג זהּו מעליו, "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות ּתחּתיו, מזּדעזעת הארץ היתה ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאחר:

אחיו רמב"ן."את ִֶָ

(æé)äða éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם רמב"ן.וּיקרא «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
:Cîì-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤¨«¤

i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ׁשּתי מׁשּמׁשת ׁשהּלדה 'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש 'הֹוליד', ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבלׁשֹון 'הֹוליד', אֹומר ּכׁשהּוא ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ּבלע"ז, ניׁשטר"א האּׁשה, לדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלׁשֹונֹות:
והּוא האיׁש, ּבזריעת מדּבר 'ילד', אֹומר ּוכׁשהּוא ּבת, אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני האּׁשה: ּבלדת מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהפעיל,

אניידרי"ר .ּבלע"ז ְַַ

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑,זה ּכל לפרׁש לֹו היה הבטחתֹולא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו אּלא «ƒ«∆∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
"ּכי ׁשאמר זהּו קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד לאחר למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשאמר:

וגֹו'" לפצעי הרגּתי �ÌÈL.איׁש ÈzL∑(ב"ר),לתׁשמיׁש ואחת ּורבּיה לפרּיה אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ ְְְְִִִִַָ¿≈»ƒְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָ
עקרין ׁשל ּכֹוס מׁשקּה לּתׁשמיׁש ׁשהיא אינֹו(זֹו אחרים ּככּל)ספרים ּומקּׁשטת ׁשּתעקר, ּכדי וחברּתּה, מעדּנים, ּומאכילּה ה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. ואבלה כא)נזּופה ּבאּגדת(כד ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ואלמנה תלד, לא עקרה "רֹועה : ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

מאצלֹו∑Ú„‰.חלק ּומּוסרת עליו ׁשּמגּנה ׁשם על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל מּמאכלֹו(היא אחרים: ׁשל)ספרים ּתרּגּום עדה . ֵֶ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
רּבה∑ˆl‰.סּורה ּבבראׁשית הם אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ּתׁשמיׁש, ׁשל .היא ָƒ»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ÈÏbטז ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ù�e¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙�È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ È�a ‰Â‰Â CB�Á¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CB�Á d¯a ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CB�ÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט „Á ÌeL ÔÈL� ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒ�e¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙È�z ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹורה "וּיעׂש", אֹו אֹות, הּׁשם לֹו "וּיּתן" ִֵֵֶַַַַַַָאמר

אּולי ּתמיד. עּמֹו ׁשּיהיה קבּוע האֹות לֹו ְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּׂשם

מאת אֹות לֹו היה למקֹום מּמקֹום נֹוסע ְְִֵֵֵֶַָָָָָָּכׁשהיה

ּובזההּׁשם, ּבּה, יל אׁשר הּדר לֹו מֹורה ֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ההּוא: ּבּדר אסֹון יקראּנּו ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַַָָֹידע

˙ÈL‡¯··eזה ּכענין אמרּו י"ב) (כ"ב רּבה ƒ¿≈ƒְְְִֶַָָָ

ּכי לֹו. מסר ּכלב אמר אּבא ִִֶֶַַַַָָָרּבי

אחת לֹו מסר החּיֹות מן ּפחּדֹו ׁשהיה ְְִִֵֶַַַַַַָָָמּפני

ללכת הּכלב ׁשּיפנה ּולמקֹום לפניו, ׁשּתל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמהן

ּבּה. יהרג ולא הּׁשם לֹו צּוה ׁשם ּכי ְִִֵֵֵֵַַָָָָֹידע

לֹו, ּכראּוי נבזה אֹות החכמים מן ּבֹו ְְֲִִִִִֶַָָָהזּכירּו

להֹורֹות ּתמיד האֹות עּמֹו ׁשהיה הּכּונה ְֲִִֶַַָָָָָָָאבל

"וּיׂשם": לׁשֹון כן ּכי ּבּה, ׁשּיל הּדר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפניו

‰'.וטעם(טז) È�ÙlÓ ÔÈ˜ ‡ˆiÂלא עֹוד ּכי ְַַ«≈≈«ƒƒƒ¿≈ִֹ

ּומּפני ׁשאמר ּכטעם לעֹולם, לפניו ְְְִֶֶַַַַָָָָָָעמד

הל ׁשּלא נֹוד. ּבארץ וּיׁשב וטעם ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאּסתר:

נֹודד יׁשב, הארץ ּבאֹותּה אבל העֹולם, ְְֲֵֶַָָָָָָָָּבכל

ונקראת ּכלל. מּמּנּה ּבּמקֹום ינּוח לא ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּתמיד,

לעֹולם: ׁשמֹו על נֹוד ְְֶֶַָארץ

‰ÈÚ¯וטעם(יז) ÌL ‡¯˜iÂ ¯ÈÚ ‰�a È‰ÈÂ ְַַ«¿ƒ…∆ƒ«ƒ¿»≈»ƒ
.CB�Á B�a ÌLkחֹוׁשב היה מּתחּלה ּכי ¿≈¿¬ְִִִֵָָָ

ערירי החללהיֹות זרע לֹו ׁשּנֹולד ואחרי ּבעֹונֹו, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּכי ּובעבּור ּבּה, יֹוׁשב ּבנֹו להיֹות עיר ְְְֲִִִִֵַָלבנֹות

,חנֹו קראֹו יצליחּו לא ּומעׂשיו ארּור ְְֲֲִַַָָָֹהּוא

לֹו אין הּוא ּכי לעצמֹו, ּבנאּה לא ּכי ְְְְִִִֵַַָָֹלהּגיד

יהיה אבל הּוא, ונד נע ּכי ּבארץ, ּומֹוׁשב ְֲִִִֶֶָָָָָָָעיר

ּומּפני לנפׁשֹו. ּבנאּה חנֹו ּוכאּלּו ,לחנֹו ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָהּבנין

את וּיבן יאמר ּכאׁשר עיר", "וּיבן אמר ֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

ּדיבן את גד בני וּיבנּו י"א), י' (להּלן ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹנינוה

ימיו ּכל היה ּכי יֹורה , ל"ד) ל"ב ְִִֶַָָָָָָ(ּבּמדּבר

מעט יבנה ארּורים, מעׂשיו ּכי העיר, ְְֲֲִִִִֶֶַַָָּבֹונה

ההּוא, הּמקֹום מן וינּוד וינּוע ועמל, ְְְִַַַַָָָָָָֹּבטרח

ּדרכיו: את יצליח ולא מעט, ויבנה ׁשם ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹויחזר

e·zÎ�Âהּׁשם ּכי להֹודיע ּומעׂשיו, קין ּתֹולדֹות ¿ƒ¿¿ְְֲִִִֵַַַַָ

ּבנים הֹוליד ּכי לֹו, והארי אּפים ְֱִִִִִֶֶֶַַָאר

ּבנים על אבֹות עֹון ּפקד ּכי והזּכיר בנים. ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּובני

ל"א רּבה (ׁשמֹות אמרּו ורּבֹותינּו זרעֹו. ְְְְְְִֵַַַַָָונכרת

ולא ּבּמּבּול, ּומת רּבֹות ׁשנים ׁשחיה ְִֵֶַַַָָָֹי"ז)

ּבהּכרת ראה רק ׁשאֹול ּבׁשלֹום ׂשבתֹו ְְְִִֵֵַָָָָָהֹוריד

אּתֹו: זרעֹו וכל ְְִַָהּוא

,·B¯w‰Âׁשּׁשה רק ּתֹולדֹותיו היּו לא ּכי ¿«»ְִִַָָָֹ

ּבתֹולדֹות והיּו הּמּבּול, עד ְְְַַַָּדֹורֹות

צרי היה ׁשּלא אֹו יֹותר, ּדֹורֹות ׁשני ְִֵֵֵֶָָָֹׁשת

היּו מי להֹודיע ּבאּלה וסּפר ּבהם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלסּפר

הּצאן ּובמרעה הערים ּבבנין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹהּמתחילים

ּתֹוכחת וכתב הּמּתכֹות. ּומלאכת הּנּגּון ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָוחכמת

א הּוא, הֹוליד ּכי להּגיד נׁשיו, עם ְִִִִֶֶַַָָלמ

הֹולידם: טרם נכרתּו ְְִִֶֶָָָּבניו

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy

(ë):äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨¨−¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«
i"yx£‰�˜Óe Ï‰‡·LÈ È·‡∑ּבהמֹות לרֹועי ּבּמדּברֹות,הּואהיההראׁשֹון ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ְְְִִֵֵַָָָָ

ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן וחדׁש ּכאן חדׁש אהלים, ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹויֹוׁשב
אמר ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה אּגדה: ּומדרׁש ג)אחר. ח "ּתפׂש(יחזקאל אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אלילים לעבֹודת לזּמר ועּוגב" .ּכּנֹור ְְֱֲִִִֵַַַָ

(àë):áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

(áë)Løç-ìk Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾¨Ÿ¥¬
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְְִִֵֵֶַַַָֻ
לרֹוצחים זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו ÏÊ¯·e.והתקין ˙LÁ� L¯ÁŒÏk LËÏ∑,ּוברזל נחׁשת אּמנּות מחּדד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְְְֵֶֶַַָֹֻ

ט)ּכמֹו טז פעל(איוב לׁשֹון אינֹו חרׁש, לי". עיניו "ילטׁש ּפֹועל)ּבסגֹו"ל(: לׁשֹון וטעמֹו)ּבצירי(אּלא קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
אּמנּות ּכלי ּכל ּומצחצח מחּדד ּכלֹומר ּוברזלנלמּטה, ׁשל∑�ÓÚ‰.חׁשת אׁשּתֹו רּבההיא ּבבראׁשית רמב"ן.נח, ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ«¬»ְְִִִִֵֶַַָֹ

ß ixyz b"k iyiy mei ß

(âë)Cîì éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´¤½¤
:éúøaçì ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤§©ª«¨¦«

i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל סּומא למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאת
ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין ׁשהּוא ׁשּידע וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלמׁש

מפּיסן והּוא ˜ÈÏB.מּמּנּו ÔÚÓL∑ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ְְְִֶַָ¿««ƒְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר נהרג? לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי הּפצע ׁשּיהא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻמזיד,

חּברתי זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא ּבלע"ז∑Úˆt.אני מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, רמב"ן.מּכת ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

ÏÎcכ ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈ�kLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï·� Ìet ÏÚ Ôb�Ócƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»
¯ÔB‰aכב ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿

d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ� ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈
:‰ÓÚ� ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BL�Ï CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL� ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â È·BÁ ÏÈ·Ò ‡�‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÊ¯·e.(כב) ˙LÁ�L¯Á Ïk LËÏהּוא ׁשעּורֹו, …≈»…≈¿∆«¿∆ִ

יאמר, ּוברזל. נחׁשת ּכל וחֹורׁש לֹוטׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָֹהיה

נחׁשת מלאכת ּכל וחֹורׁש מחּדד היה הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָּכי

י"ד (הֹוׁשע טֹוב וקח עון ּתּׂשא ּכל וכמהּו ְְְִֵֶַַַָָָָֹֹּוברזל,

הראׁשֹונים, ּבּכתּובים ּדבק אנקלּוס ּדעת ועל ְְְְִִִֵַַַַָָֻג').

ּוברזל: נחׁשת חרׁש ּכל לטׁש אבי היה ְְֲִֵֵֶֶַָָָֹֹהּוא

.‰ÓÚ� ÔÈ˜ Ï·ez ˙BÁ‡Âלֹו ונֹולדה ּכאֹומר «¬««ƒ«¬»ְְְֵָ

לֹוטן ואחֹות וכן נעמה, ּוׁשמּה ְְֲֲֵַַָָָָאחֹות

אחתם מרים ואת כ"ב), ל"ו (להּלן ְְְְֲִִֵַָָָָֹּתמנע

(דהי"א מעכה אחתֹו וׁשם נ"ט), כ"ו ְְֲֲִֵַַָָֹ(ּבּמדּבר

אֹומרים יׁש ג') (כ"ג רּבה ּובבראׁשית ט"ו). ְְִִִֵֵַָז'

אֹותּה קֹורין היּו ולּמה היתה, נח ׁשל ְְְִִֶַָָָָָָֹאׁשּתֹו

נתּכּונּו ּונעימים. נאים מעׂשיה ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָנעמה,

היתה ּכי ההם ּבּדֹורֹות ׁשם לּה ׁשהיה ְִֵֵֶַַָָָָָָלֹומר,

הּכתּוב. יזּכירּנה ולכן צּדיקים, והֹולידה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָצּדקת

ואם ּבעֹולם. מעט זכר לקין נׁשאר ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָואם

ׁשלׁשת מּמּנּה נח ׁשהֹוליד האּׁשה ׁשאינּה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹנאמר

להזּכירּה: טעם ּבזה אין ּכן אם ְְִִֵֵֶַַַָָָָּבניו,

L¯„Óeהּיפה האּׁשה ׁשהיא לרּבֹותינּו אחר ƒ¿»ְִִֵֵֶַַַָָָָ

האלהים, ּבני ּתעּו ׁשּמּמּנּה מאד ְְֱִִִֵֶֶָָָֹֹהיא

את האלהים בני וּיראּו ּבּפסּוק הּנרמזת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא

ּבפרקי ׁשּמזּכר ּכמֹו ב'), ו' (להּלן האדם ְְְְְְִֵֶַָָָָָֻּבנֹות

חדׁש (זהר אמרּו ואחרים (כ"ב). אליעזר ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹרּבי

אם ׁשמּדֹון, אׁשת היתה היא ּכי ב') י"ט ְְִִֵֵֶֶָָא'

יּמצא כן ּכי הּׁשדים, נֹולדּו ּומּמּנּה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאׁשמּדאי,

ירמז והּכתּוב הּׁשדים. ׁשּמּוׁשי ּבכתבי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמּה

ּכאּלה: ּבתעלּומֹות ְֲִֵֵֶַַָויקּצר

ÂÈL�Ï.(כג) CÓÏ ¯Ó‡iÂהמפרׁשים סמכּו «…∆∆∆¿»»ְְְִַָָ

הּזה הּכתּוב ּבענין והראב"ע) ְְְִִֶַַַַַָָ(רּׁש"י,

קין הרג ּכל לכן ׁשּפרׁש אנקלּוס, ּדעת ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻעל

לׁשבעה ּכי ט"ו), ד' (לעיל יּקם ְְְְִִִִֵַָָָֻׁשבעתים

הארי הּׁשם ּכי עּתה, ולא מּמּנּו יּקם ְֱִִִֵֶֶַַָָֹֻּדֹורֹות

ּבנים להֹוליד ּפחדּו למ נׁשי והּנה מּמּנּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָאּפֹו

את נחם והּוא לקּין, ׁשביעּיים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַּבעבּור

וׁשבעה, ׁשבעים עֹוד לֹו יארי ׁשהּׁשם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָנׁשיו

וירחם אּפים אר הּוא ּכי לפניו, יתּפּלל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכי

ּכפי ׁשטּות, ׁשל וחמר קל ׁשהיה אֹו ְְִֶֶֶַָָָָָֹעליו.

ּכל לכן יאמר ּכן ואם רּׁש"י. ׁשהזּכיר ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמדרׁש

ּבימיו. ולא מּמּנּו יּקם לׁשבעתים קין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻהֹורג

קין דיקטל ּכל אנקלּוס ׁשל ּתרּגּומֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָֻוזהּו

ראּוי היה ּכן ואם מיניּה. יתּפרע ּדרין ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלׁשבעה

מקּדם. לנׁשיו למ וּיאמר ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּיהיה

ÈÙÏe,ּדֹורֹות לׁשבעה ׁשבעתים טעם אין ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִִֵַַַַָָ

הּׁשבעה על הּזאת הּמּלה ּתאמר לא ְִִִֵֵַַַַָָָֹֹּכי

ׁשבעה אחד ּדבר הּכפל על רק ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּנפרדים,

ז'), י"ב (ּתהּלים ׁשבעתים מזּקק ּכמֹו ְְְְְִִִִִָָָָֻּפעמים,

החּמה ואֹור ל"א), ו' (מׁשלי ׁשבעתים ְְְְִִִֵֵַַַָָָיׁשּלם

ּומכּפל ּכפּול כ"ו), ל' (יׁשעיה ׁשבעתים ְְְְְִִִֶַַָָָָֻיהיה

קין" הרג "ּכל ּפרּוׁש אבל חלקים: ְֲֲִִִֵֵַָָָָֹׁשבעה

את יהרג אׁשר ּכל לכן הּׁשם, ׁשאמר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכפׁשּוטֹו,

ההֹורג אעניׁש ּכי מּמּנּו, יּקם ׁשבעתים ְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻקין

את הבטחּתי אני ּכי חּטאתֹו, על ׁשבע ְְֲִִִִֶֶַַַַָאֹותֹו

והתוּדֹותֹו אֹותי יראתֹו ּבעבּור יהרג, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹקין

ְַָלפני.

Ï·‡הּכתּוב הזּכירֹו לא נׁשיו עם למ ענין ¬»ְְִִִִֶֶַַָָָֹ

יראֹות ׁשהיּו ּכן ּגם לֹומר ונּוכל ְְְֵֵֵֶַַַָּבבאּור.

הּׁשם ּכי אביו, ּבעון למ יהרג ׁשּלא ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמענׁש

יהרג, ׁשּלא רק ,ל סלחּתי לקין אמר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא

וכן מתי. ידעּו ולא מּזרעֹו, חֹובֹו יגּבה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹאבל

הּׁשם ּכי לאמר, אֹותן נחם ולמ הּדבר. ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
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(ë):äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨¨−¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«
i"yx£‰�˜Óe Ï‰‡·LÈ È·‡∑ּבהמֹות לרֹועי ּבּמדּברֹות,הּואהיההראׁשֹון ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ְְְִִֵֵַָָָָ

ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן וחדׁש ּכאן חדׁש אהלים, ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹויֹוׁשב
אמר ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה אּגדה: ּומדרׁש ג)אחר. ח "ּתפׂש(יחזקאל אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אלילים לעבֹודת לזּמר ועּוגב" .ּכּנֹור ְְֱֲִִִֵַַַָ

(àë):áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

(áë)Løç-ìk Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾¨Ÿ¥¬
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְְִִֵֵֶַַַָֻ
לרֹוצחים זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו ÏÊ¯·e.והתקין ˙LÁ� L¯ÁŒÏk LËÏ∑,ּוברזל נחׁשת אּמנּות מחּדד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְְְֵֶֶַַָֹֻ

ט)ּכמֹו טז פעל(איוב לׁשֹון אינֹו חרׁש, לי". עיניו "ילטׁש ּפֹועל)ּבסגֹו"ל(: לׁשֹון וטעמֹו)ּבצירי(אּלא קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
אּמנּות ּכלי ּכל ּומצחצח מחּדד ּכלֹומר ּוברזלנלמּטה, ׁשל∑�ÓÚ‰.חׁשת אׁשּתֹו רּבההיא ּבבראׁשית רמב"ן.נח, ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ«¬»ְְִִִִֵֶַַָֹ

ß ixyz b"k iyiy mei ß

(âë)Cîì éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´¤½¤
:éúøaçì ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤§©ª«¨¦«

i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל סּומא למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאת
ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין ׁשהּוא ׁשּידע וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלמׁש

מפּיסן והּוא ˜ÈÏB.מּמּנּו ÔÚÓL∑ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ְְְִֶַָ¿««ƒְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר נהרג? לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי הּפצע ׁשּיהא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻמזיד,

חּברתי זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא ּבלע"ז∑Úˆt.אני מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, רמב"ן.מּכת ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

ÏÎcכ ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈ�kLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï·� Ìet ÏÚ Ôb�Ócƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»
¯ÔB‰aכב ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿

d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ� ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈
:‰ÓÚ� ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BL�Ï CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL� ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â È·BÁ ÏÈ·Ò ‡�‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÊ¯·e.(כב) ˙LÁ�L¯Á Ïk LËÏהּוא ׁשעּורֹו, …≈»…≈¿∆«¿∆ִ

יאמר, ּוברזל. נחׁשת ּכל וחֹורׁש לֹוטׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָֹהיה

נחׁשת מלאכת ּכל וחֹורׁש מחּדד היה הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָּכי

י"ד (הֹוׁשע טֹוב וקח עון ּתּׂשא ּכל וכמהּו ְְְִֵֶַַַָָָָֹֹּוברזל,

הראׁשֹונים, ּבּכתּובים ּדבק אנקלּוס ּדעת ועל ְְְְִִִֵַַַַָָֻג').

ּוברזל: נחׁשת חרׁש ּכל לטׁש אבי היה ְְֲִֵֵֶֶַָָָֹֹהּוא

.‰ÓÚ� ÔÈ˜ Ï·ez ˙BÁ‡Âלֹו ונֹולדה ּכאֹומר «¬««ƒ«¬»ְְְֵָ

לֹוטן ואחֹות וכן נעמה, ּוׁשמּה ְְֲֲֵַַָָָָאחֹות

אחתם מרים ואת כ"ב), ל"ו (להּלן ְְְְֲִִֵַָָָָֹּתמנע

(דהי"א מעכה אחתֹו וׁשם נ"ט), כ"ו ְְֲֲִֵַַָָֹ(ּבּמדּבר

אֹומרים יׁש ג') (כ"ג רּבה ּובבראׁשית ט"ו). ְְִִִֵֵַָז'

אֹותּה קֹורין היּו ולּמה היתה, נח ׁשל ְְְִִֶַָָָָָָֹאׁשּתֹו

נתּכּונּו ּונעימים. נאים מעׂשיה ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָנעמה,

היתה ּכי ההם ּבּדֹורֹות ׁשם לּה ׁשהיה ְִֵֵֶַַָָָָָָלֹומר,

הּכתּוב. יזּכירּנה ולכן צּדיקים, והֹולידה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָצּדקת

ואם ּבעֹולם. מעט זכר לקין נׁשאר ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָואם

ׁשלׁשת מּמּנּה נח ׁשהֹוליד האּׁשה ׁשאינּה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹנאמר

להזּכירּה: טעם ּבזה אין ּכן אם ְְִִֵֵֶַַַָָָָּבניו,

L¯„Óeהּיפה האּׁשה ׁשהיא לרּבֹותינּו אחר ƒ¿»ְִִֵֵֶַַַָָָָ

האלהים, ּבני ּתעּו ׁשּמּמּנּה מאד ְְֱִִִֵֶֶָָָֹֹהיא

את האלהים בני וּיראּו ּבּפסּוק הּנרמזת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא

ּבפרקי ׁשּמזּכר ּכמֹו ב'), ו' (להּלן האדם ְְְְְְִֵֶַָָָָָֻּבנֹות

חדׁש (זהר אמרּו ואחרים (כ"ב). אליעזר ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹרּבי

אם ׁשמּדֹון, אׁשת היתה היא ּכי ב') י"ט ְְִִֵֵֶֶָָא'

יּמצא כן ּכי הּׁשדים, נֹולדּו ּומּמּנּה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאׁשמּדאי,

ירמז והּכתּוב הּׁשדים. ׁשּמּוׁשי ּבכתבי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמּה

ּכאּלה: ּבתעלּומֹות ְֲִֵֵֶַַָויקּצר

ÂÈL�Ï.(כג) CÓÏ ¯Ó‡iÂהמפרׁשים סמכּו «…∆∆∆¿»»ְְְִַָָ

הּזה הּכתּוב ּבענין והראב"ע) ְְְִִֶַַַַַָָ(רּׁש"י,

קין הרג ּכל לכן ׁשּפרׁש אנקלּוס, ּדעת ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻעל

לׁשבעה ּכי ט"ו), ד' (לעיל יּקם ְְְְִִִִֵַָָָֻׁשבעתים

הארי הּׁשם ּכי עּתה, ולא מּמּנּו יּקם ְֱִִִֵֶֶַַָָֹֻּדֹורֹות

ּבנים להֹוליד ּפחדּו למ נׁשי והּנה מּמּנּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָאּפֹו

את נחם והּוא לקּין, ׁשביעּיים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַּבעבּור

וׁשבעה, ׁשבעים עֹוד לֹו יארי ׁשהּׁשם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָנׁשיו

וירחם אּפים אר הּוא ּכי לפניו, יתּפּלל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכי

ּכפי ׁשטּות, ׁשל וחמר קל ׁשהיה אֹו ְְִֶֶֶַָָָָָֹעליו.

ּכל לכן יאמר ּכן ואם רּׁש"י. ׁשהזּכיר ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמדרׁש

ּבימיו. ולא מּמּנּו יּקם לׁשבעתים קין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻהֹורג

קין דיקטל ּכל אנקלּוס ׁשל ּתרּגּומֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָֻוזהּו

ראּוי היה ּכן ואם מיניּה. יתּפרע ּדרין ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלׁשבעה

מקּדם. לנׁשיו למ וּיאמר ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּיהיה

ÈÙÏe,ּדֹורֹות לׁשבעה ׁשבעתים טעם אין ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִִֵַַַַָָ

הּׁשבעה על הּזאת הּמּלה ּתאמר לא ְִִִֵֵַַַַָָָֹֹּכי

ׁשבעה אחד ּדבר הּכפל על רק ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּנפרדים,

ז'), י"ב (ּתהּלים ׁשבעתים מזּקק ּכמֹו ְְְְְִִִִִָָָָֻּפעמים,

החּמה ואֹור ל"א), ו' (מׁשלי ׁשבעתים ְְְְִִִֵֵַַַָָָיׁשּלם

ּומכּפל ּכפּול כ"ו), ל' (יׁשעיה ׁשבעתים ְְְְְִִִֶַַָָָָֻיהיה

קין" הרג "ּכל ּפרּוׁש אבל חלקים: ְֲֲִִִֵֵַָָָָֹׁשבעה

את יהרג אׁשר ּכל לכן הּׁשם, ׁשאמר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכפׁשּוטֹו,

ההֹורג אעניׁש ּכי מּמּנּו, יּקם ׁשבעתים ְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻקין

את הבטחּתי אני ּכי חּטאתֹו, על ׁשבע ְְֲִִִִֶֶַַַַָאֹותֹו

והתוּדֹותֹו אֹותי יראתֹו ּבעבּור יהרג, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹקין

ְַָלפני.

Ï·‡הּכתּוב הזּכירֹו לא נׁשיו עם למ ענין ¬»ְְִִִִֶֶַַָָָֹ

יראֹות ׁשהיּו ּכן ּגם לֹומר ונּוכל ְְְֵֵֵֶַַַָּבבאּור.

הּׁשם ּכי אביו, ּבעון למ יהרג ׁשּלא ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמענׁש

יהרג, ׁשּלא רק ,ל סלחּתי לקין אמר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא

וכן מתי. ידעּו ולא מּזרעֹו, חֹובֹו יגּבה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹאבל

הּׁשם ּכי לאמר, אֹותן נחם ולמ הּדבר. ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
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(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«
i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ׁשבעה עד לֹו נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְְִִִִֵֶַַַָָָ

הרּבה? ׁשביעּיֹות לי ׁשיּתלה ׁשּכן ּכל לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני Ú·LÂ‰.ּדֹורֹות, ÌÈÚ·L∑אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי לׁשֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְְִִִַָ
ּתנח רּבי ּדרׁש ּכ ּורבּיה,לֹו, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ּכלּום, למ הרג לא רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּומא. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבא הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ּגזרה ׁשּנגזרה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלפי
וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר והּוא הּכל'. את ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשֹוטף
ׁשּיּתלּו ׁשּכן ּכל לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה זרעי ׁשּיהא ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבׁשנים,
ּדברֹו את ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל וחמר קל וזהּו הרּבה? ׁשביעּיֹות .לי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(äë)BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−

:ïé÷̈«¦
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ּגזרתֹו על לדקּדק עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מקֹום? זהׁשל מאׁשּת ּפרׁשּת והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּתאוה לֹו ׁשּנּתֹוספה ללּמד, עֹוד? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'יד על מיתה מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים עלמאה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רבה)ּתאותֹו .(בראשית ֲַָ

(åë)ìeìçeä æà LBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®¨´©½
:ýåýé íLa àø÷ì¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑לעׂשֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אלהּות ולקרֹותן .אלילים ְְֱֱִִִָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ׁשּביֹום מּגיד ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿ְִֶַ
רמב"ן.הֹולידׁשּנברא, ְִִֶָ

‰Ï‡כד ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

a¯כה ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dÓLכו ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L�‡ È�· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB�‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רחם ּכאׁשר עליו נקיירחם הּוא ּכי קין, על ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

ויׁשמע הּוא ּגם לפניו ויתּפּלל מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכּפים

ְִָּתפּלתֹו:

Ï·‡מאד חכם איׁש למ היה ּכי ּבעיני, הּנראה ¬»ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּבכֹור לבנֹו ולּמד מחׁשבת, מלאכת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָּבכל

הּׁשני את ולּמד הּבהמֹות, טבעי ּכפי הּמרעה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַענין

ולעׂשֹות ללטׁש הּׁשליׁשי את ולּמד הּנּגּון, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָחכמת

הּמלחמה. ּכלי וכל ּורמחים וחניתֹות ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָחרבֹות

החרב הביא ּכי יענׁש, ׁשּלא מתּפחדֹות נׁשיו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהיּו

מעׂשה ּתֹופׂש הּוא והּנה ּבעֹולם, ְְְֲִִֵֵֵַָָָָוהרציחה

ּוברא הראׁשֹון, המרּצח ּבן הּוא ּכי ּבידֹו, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָאבֹותיו

הרגּתי לא אני להן אמר והּוא לחּבל. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשחית

עׂשה ּכאׁשר לחּבּורֹות ילד ולא לּפצעים ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאיׁש

ההריגה מן יׁשמרני אבל הּׁשם, יעניׁשני ולא ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹקין,

וחנית ּבחרב לא ּכי לֹומר, ּכן והזּכיר מּמּנּו. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹיֹותר

ׁשּימית וחּבּורֹות, ּבפצעים להרג אדם ְֲִִִֶַַָָָָָָֹיכֹול

ּגֹורם החרב ואין החרב, מן יֹותר רעה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמיתה

חטא: העֹוׂשֹו על ואין ְְְִֵֵַָָָהרציחה,

‡„Ì.(אֿב) ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Êאׁשר הּבנים ∆≈∆¿…»»ֲִֶַָ

לכל ירמז ּדעּתי ּולפי ּבּפרׁשה. ְְְְְִִִִַַַָָָָֹיזּכיר

אדם, ּתֹולדֹות ספר ּכּלּה הּתֹורה ּכל ּכי ְִֵֶַַָָָָָָֻהּתֹורה,

"ואּלה אמר ולא ספר ּבכאן אמר ּכן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

מקֹומֹות ּבׁשאר יאמר ּכאׁשר אדם", ְְְֲִֶַַָָָֹּתֹולדֹות

ּתלדת ואּלה י"ב) כ"ה ואּלה(להּלן יׁשמעאל, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּכּלן: וכן י"ט), ּפסּוק (ׁשם יצחק ְְְִֵָָָָֹֻּתֹולדת

ÌÚËÂ.Ì„‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ÌBÈa,לפניו נמׁש ¿««¿¿…¡…ƒ»»ְְִָָָ

ׁשּנברא ּבֹו יזּכיר עצמֹו, ּבאדם יתחיל ְְְְִִִִֶַַַָָָָּכי

מאין אלהים ּברא ּביֹום אמר ּולכ ְְְֱִִִֵֵַַַָָֹֹמאין,

עׂשאֹו. אלהים ּבדמּות הּנזּכר, הּזה ְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹהאדם

אלהים. ּובדמּות אלהים מעׂשה ׁשהּוא ְְֱֱֲִִִֵֵֶַָֹֹיפרׁש

ּברא ּכן מאין, אֹותֹו ּברא ּכאׁשר ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוהזּכיר

ּכח ּבהם ׁשּנתן אתם. ויבר ואמר אׁשּתֹו: ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאת

מאד. רּבים ּובנֹות ּבבנים לעד להתּבר ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹּתֹולדה

ּכי אלהים, מּברּכת הּתֹולדֹות ּכי לֹומר ְְֱִִִִִַַַַַָָָֹוהּכּונה

ונתּברכּו מאין, נבראּו אבל נֹולדּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵַָָֹהם

ּכן: ֲֵַלעׂשֹות

ÌÚËÂ.Ì„‡ ÌÓL ˙‡ ‡¯˜iÂׁשּׁשם מּפני ¿«««ƒ¿»∆¿»»»ְִֵֵֶ

הזּכיר האנֹוׁשי, הּמין לכל ּכלל ְְְֱִִִִַָָָָָאדם

מּפני זה, ּבׁשם הראׁשֹון הּזּוג קרא האלהים ְְֱִִִִֵֵֶַָָָָֹּכי

ספר זה אֹומר הּוא ועליהם ּבכח, ּבהם ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּכּלם

אדם: ְָָֹּתֹולדת

·˙ÎÂחכמים ׁשּמסרּו הּגאֹון, ׁשרירא רּבנּו ¿»«ְְֲִִֵֶַַָָָָ

וסדרי ּפנים הּכרת לחברֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָאחד

זה ּפסּוק ּבסדר אמּורים מּקצתן ְְְֲִִִִֵֶֶָָָׂשרטּוטין,

ׁשל ּפסּוק ּבסדר ּומּקצתן אדם, ּתֹולדת ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹספר

סתרי מֹוסרים ואין ּבראם. ּונקבה זכר ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָאחריו

ׁשראּוי סימנין ּבֹו ׁשרֹואין למי אּלא ורזין ְְִִִִִֶֶֶָָָָָּתֹורה

ּבהם. זכינּו ולא הּגאֹון. ּדברי אּלּו .ְְְִִֵֵֶַָָָָֹלכ
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אדם ׁשמם את וּיקרא אֹותם ב)וּיברְך (ה, ְְְִֶֶַַָָָָָָ

ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםהאדם מעלת הּמּדֹות.איׁש– מעלת מעלתּגבר– אֹו הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויברְך זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּׁשםאדםהּמּדֹות, – ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

חמד' מ'ּׂשדי להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, עו)הּנעלה אות א מע' כללים ּדעלמא(א לאיניׁש ּכּנּוי הּוא אדם : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

(â)ìL íãà éçéåBîìök Búeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−§©§®
:úL BîL-úà àø÷iå©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰�L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן רמב"ן.(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

(ã)úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ
:úBðáe íéða ãìBiå äðLרמב"ן ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)ìLe äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiåíéL ©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(å):LBðà-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤¡«

(æ)äðîLe íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
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:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

È˙ב ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe�‡¯a ‡·˜e�Â ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

È�Ózד ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
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:LB�‡¡

È�Ózז LB�‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
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BÓÏˆk.(ג) B˙eÓ„a „ÏBiÂּכל ּכי ידּוע, «∆ƒ¿¿«¿ִַָָ

הּמֹולידים ּבדמּות יהיּו החּיים מן ְְִִִִִִִַַַַָהּנֹולדים

ּבדמּותֹו האדם ׁשּנתעּלה ּבעבּור אבל ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָּובצלמם,

ׁשאמר אלהיםוצלמֹו, ּבדמּות א') ה' (לעיל ּבֹו ְְְְֱִִֵֶַַָֹ

ּכן היּו ּתֹולדֹותיו ׁשאף ּכאן ּפרׁש אתֹו, ְֵֵֶַַָָָָָֹעׂשה

ּבקין זה אמר ולא המעּלה. הּדמּות ְְְְְִֶַַַַָָֹֻּבאֹותֹו

ּפרׁש אבל ּבהם, להארי רצה לא ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוהבל,

מּפני אֹו מּמּנּו. הׁשּתת ׁשהעֹולם ּבׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻּכן

הּגיד היצירה, ׁשלמּות ּבתכלית נברא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהאדם

ּוביפי: ּבכח ּכמֹוהּו היה ּכי ְְְִִֵַָָָֹֹּבׁשת

L˙.(ד) ˙‡ B„ÈÏB‰ ¯Á‡ Ì„‡ ÈÓÈ eÈ‰iÂ«ƒ¿¿≈»»««ƒ∆≈
יפרט הראׁשֹונים אּלה חּיי אר ְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹּבעבּור

ּכּלם ויכלל ,ּכ אחר וגם הֹולידם קדם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻימיהם

והּסּבה הּמּבּול. ׁשאחר הּדֹורֹות עד ְִֶַַַַַַַַָּבּסֹוף,

ידיו מעׂשה הראׁשֹון, אדם ּכי ימיהם, ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבאריכּות

הּׁשלמּות ּבתכלית נעׂשה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֶַַַַָָָׁשל

עליו ׁשּנקנס אחרי וגם ּבקֹומה. ּבכח, ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּבנֹוי,

רב. זמן לחיֹות ּבטבעֹו היה מות ּבן ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

עליהם נתקלקל הארץ על הּמּבּול ּבא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכאׁשר

עד ּכי וחסֹור, הלֹו ימֹותם והלכּו ְְְְֲִִַָָָָָהאויר,

מהם ויׁש ההּוא, ּבאר ימיהם היּו ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּבּול

מאדם. יֹותר ֵֵֶָָָׁשחיּו

ÌLÂ,מאֹות ׁשׁש חּיה הּמּבּול קדם ׁשּנֹולד ¿≈ֵֵֶֶַַַַָֹ

לֹו והּזיק ּבֹו, ׁשּנֹולד החזק לֹו ְִִִֶֶַַֹהֹועיל

הּמּבּול אחר הּנֹולדים ּובניו ׁשּנתקלקל. ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהאויר

ותראה מאֹות. לארּבע וׁשבּו ימֹותם, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָנתקּצרּו

מׁשל וכאׁשר הפלגה, עד ּבהם זה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה

עֹוד נתקּצרּו ּבהפלגה האוירּות ׁשּנּוי ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָעליהם

הארץ, נפלגה ּבימיו אׁשר ּפלג, ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָימיהם,

ׁשנה. למאתים ימיהם לחצי ְְֲִִֵֶַַָָָָׁשב

‰‡¯�Âהיּו ויעקב יצחק אברהם ּבדֹורֹות ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְֲִִַַָָָָֹ

ׁשנה, ּוׁשמֹונים ׁשבעים ּבעם ְְִִִִַָָָָָהּימים

צ' (ּתהּלים ּבתפּלתֹו רּבנּו מׁשה הזּכיר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָּכאׁשר

ּתֹוסיף ה' יראת ּבדֹורֹותם הּצּדיקים אבל ְְֲִִִִַַַָָי').

על ּתמּה ּפרעה ּכי כ"ז), י' (מׁשלי ימים ְְִִִֵֶַַַָָָֹּבהם

ּכמֹו אבֹותיו, ּבימי לֹו הפליג והּוא ְְְֲֲִִִֵַָֹיעקב,

אבתי חּיי ׁשני ימי את הּׂשיגּו ולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשאמר

ט'): מ"ז (להּלן מגּוריהם ְְִֵֵֶַָּבימי

‡ÏÂּבמֹורה ׁשּכתב הרב מאמר ּבעיני יכׁשר ¿…ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשנ אר היה לא ּכי מ"ז) (ב' יםהּנבֹוכים ְִִִֶַַָָָֹֹ

אדם ּבני ּוׁשאר הּנזּכרים, האּלה ּביחידים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָרק

הּטבעּיים הּׁשנים חּייהם ׁשנֹות היּו ההם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּדֹורֹות

ּבאיׁש הּזה החּדּוׁש היה ּכי ואמר, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמרּגלים.

נס: ּדר על אֹו ּומזֹונֹו, ּבהנהגתֹו ְְְֵֶֶַַַָָההּוא

‰p‰Âהּזה הּנס יהיה ולּמה רּוח. ּדברי אּלה ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

צּדיקים ולא נביאים אינם והם ְְְִִִִֵֵֶַָָֹּבהם,

ּדֹור. אחר ּדֹור ּכי אף נס, להם לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַַָוטֹובים

ּכפלי ימיהם ּתארי אי והּמזֹון ההנהגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָותּקּון

אחרים ׁשּיהיּו ויּתכן ההּוא. הּדֹור מּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָּכפלים

ותארי ההיא, ההנהגה ּבטֹוב מתנהגים ּכן ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּגם

החכמה ּתּגיע לא ואי לרּבם. אֹו ְְְְִֵַַַָָָָֹֻֻלכּלם

אחר נח ּבני מּכל לאחד ההיא הּטֹובה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּבהנהגה

אבֹותם, מחכמת קצת ּבהם היה אבל ְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָהּמּבּול.

ּדֹור: אחר ּדֹור והֹולכת מתמעטת ְְְִִֶֶֶֶַַַוהיא
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(á)íãà íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥¨−§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈
:íàøaä íBéa§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl mgpn zxez)

אדם ׁשמם את וּיקרא אֹותם ב)וּיברְך (ה, ְְְִֶֶַַָָָָָָ

ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםהאדם מעלת הּמּדֹות.איׁש– מעלת מעלתּגבר– אֹו הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויברְך זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּׁשםאדםהּמּדֹות, – ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

חמד' מ'ּׂשדי להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, עו)הּנעלה אות א מע' כללים ּדעלמא(א לאיניׁש ּכּנּוי הּוא אדם : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

(â)ìL íãà éçéåBîìök Búeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−§©§®
:úL BîL-úà àø÷iå©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰�L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן רמב"ן.(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

(ã)úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ
:úBðáe íéða ãìBiå äðLרמב"ן ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)ìLe äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiåíéL ©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(å):LBðà-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤¡«

(æ)äðîLe íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)úBàî òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

È˙ב ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe�‡¯a ‡·˜e�Â ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

È�Ózד ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו „ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB�‡¡

È�Ózז LB�‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈ�L È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BÓÏˆk.(ג) B˙eÓ„a „ÏBiÂּכל ּכי ידּוע, «∆ƒ¿¿«¿ִַָָ

הּמֹולידים ּבדמּות יהיּו החּיים מן ְְִִִִִִִַַַַָהּנֹולדים

ּבדמּותֹו האדם ׁשּנתעּלה ּבעבּור אבל ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָּובצלמם,

ׁשאמר אלהיםוצלמֹו, ּבדמּות א') ה' (לעיל ּבֹו ְְְְֱִִֵֶַַָֹ

ּכן היּו ּתֹולדֹותיו ׁשאף ּכאן ּפרׁש אתֹו, ְֵֵֶַַָָָָָֹעׂשה

ּבקין זה אמר ולא המעּלה. הּדמּות ְְְְְִֶַַַַָָֹֻּבאֹותֹו

ּפרׁש אבל ּבהם, להארי רצה לא ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוהבל,

מּפני אֹו מּמּנּו. הׁשּתת ׁשהעֹולם ּבׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻּכן

הּגיד היצירה, ׁשלמּות ּבתכלית נברא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהאדם

ּוביפי: ּבכח ּכמֹוהּו היה ּכי ְְְִִֵַָָָֹֹּבׁשת

L˙.(ד) ˙‡ B„ÈÏB‰ ¯Á‡ Ì„‡ ÈÓÈ eÈ‰iÂ«ƒ¿¿≈»»««ƒ∆≈
יפרט הראׁשֹונים אּלה חּיי אר ְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹּבעבּור

ּכּלם ויכלל ,ּכ אחר וגם הֹולידם קדם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻימיהם

והּסּבה הּמּבּול. ׁשאחר הּדֹורֹות עד ְִֶַַַַַַַַָּבּסֹוף,

ידיו מעׂשה הראׁשֹון, אדם ּכי ימיהם, ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבאריכּות

הּׁשלמּות ּבתכלית נעׂשה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֶַַַַָָָׁשל

עליו ׁשּנקנס אחרי וגם ּבקֹומה. ּבכח, ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּבנֹוי,

רב. זמן לחיֹות ּבטבעֹו היה מות ּבן ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

עליהם נתקלקל הארץ על הּמּבּול ּבא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכאׁשר

עד ּכי וחסֹור, הלֹו ימֹותם והלכּו ְְְְֲִִַָָָָָהאויר,

מהם ויׁש ההּוא, ּבאר ימיהם היּו ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּבּול

מאדם. יֹותר ֵֵֶָָָׁשחיּו

ÌLÂ,מאֹות ׁשׁש חּיה הּמּבּול קדם ׁשּנֹולד ¿≈ֵֵֶֶַַַַָֹ

לֹו והּזיק ּבֹו, ׁשּנֹולד החזק לֹו ְִִִֶֶַַֹהֹועיל

הּמּבּול אחר הּנֹולדים ּובניו ׁשּנתקלקל. ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהאויר

ותראה מאֹות. לארּבע וׁשבּו ימֹותם, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָנתקּצרּו

מׁשל וכאׁשר הפלגה, עד ּבהם זה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה

עֹוד נתקּצרּו ּבהפלגה האוירּות ׁשּנּוי ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָעליהם

הארץ, נפלגה ּבימיו אׁשר ּפלג, ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָימיהם,

ׁשנה. למאתים ימיהם לחצי ְְֲִִֵֶַַָָָָׁשב

‰‡¯�Âהיּו ויעקב יצחק אברהם ּבדֹורֹות ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְֲִִַַָָָָֹ

ׁשנה, ּוׁשמֹונים ׁשבעים ּבעם ְְִִִִַָָָָָהּימים

צ' (ּתהּלים ּבתפּלתֹו רּבנּו מׁשה הזּכיר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָּכאׁשר

ּתֹוסיף ה' יראת ּבדֹורֹותם הּצּדיקים אבל ְְֲִִִִַַַָָי').

על ּתמּה ּפרעה ּכי כ"ז), י' (מׁשלי ימים ְְִִִֵֶַַַָָָֹּבהם

ּכמֹו אבֹותיו, ּבימי לֹו הפליג והּוא ְְְֲֲִִִֵַָֹיעקב,

אבתי חּיי ׁשני ימי את הּׂשיגּו ולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשאמר

ט'): מ"ז (להּלן מגּוריהם ְְִֵֵֶַָּבימי

‡ÏÂּבמֹורה ׁשּכתב הרב מאמר ּבעיני יכׁשר ¿…ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשנ אר היה לא ּכי מ"ז) (ב' יםהּנבֹוכים ְִִִֶַַָָָֹֹ

אדם ּבני ּוׁשאר הּנזּכרים, האּלה ּביחידים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָרק

הּטבעּיים הּׁשנים חּייהם ׁשנֹות היּו ההם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּדֹורֹות

ּבאיׁש הּזה החּדּוׁש היה ּכי ואמר, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמרּגלים.

נס: ּדר על אֹו ּומזֹונֹו, ּבהנהגתֹו ְְְֵֶֶַַַָָההּוא

‰p‰Âהּזה הּנס יהיה ולּמה רּוח. ּדברי אּלה ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

צּדיקים ולא נביאים אינם והם ְְְִִִִֵֵֶַָָֹּבהם,

ּדֹור. אחר ּדֹור ּכי אף נס, להם לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַַָוטֹובים

ּכפלי ימיהם ּתארי אי והּמזֹון ההנהגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָותּקּון

אחרים ׁשּיהיּו ויּתכן ההּוא. הּדֹור מּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָּכפלים

ותארי ההיא, ההנהגה ּבטֹוב מתנהגים ּכן ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּגם

החכמה ּתּגיע לא ואי לרּבם. אֹו ְְְְִֵַַַָָָָֹֻֻלכּלם

אחר נח ּבני מּכל לאחד ההיא הּטֹובה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּבהנהגה

אבֹותם, מחכמת קצת ּבהם היה אבל ְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָהּמּבּול.

ּדֹור: אחר ּדֹור והֹולכת מתמעטת ְְְִִֶֶֶֶַַַוהיא
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(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äðL äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)äðL úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiå©¨«Ÿ

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

(âé)äðL íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé):úîiå äðL úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(åè):ãøé-úà ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåäðL íéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æé)äðîLe äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåäðL úBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiå©¬¤¨¦−¨«

(ë)úBàî òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(àë):çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤§¨«©

(áë)-úà BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´¤
ìL çìLeúî:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L §¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåúBàî L ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬¥−
:äðL̈¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CB�Á Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה וקּבל(צּדיק אחרים: הּואּבדעּתֹו)ספרים ּברּו הּקדֹוׁש מהר ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב «ƒ¿«≈¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשנֹותיו למּלאֹות ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו ‡˙B.וסּלקֹו Á˜Ï Èk∑ ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹƒ»«…

ּכמֹו: זמּנֹו, כד)לפני עיני(יחזקאל מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

˜Ô�È:ט ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈÚLz LB�‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

È�Ózי Ô�È˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB�‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא ‰‡Ó ÚLz LB�‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈ�L¿ƒƒ

È˙יב „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈÚ·L Ô�È˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

È�Ózיג Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ô�È˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈ�Lיד ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz Ô�È˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

È�Ózטז „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז È�Óz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈ�Lיח ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CB�Á ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

È�Ózיט CB�Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא „ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈzL CB�Á ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CB�Á CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e¿»

ÔÈzLÂכג ‰‡Ó ˙Ïz CB�Á ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈ�L LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CB�Á CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

ß ixyz c"k ycew zay ß

(äë)ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:Cîì-úà¤¨«¤

(åë)íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL̈½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë):ïa ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¥«
i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑נבנה .העֹולםׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£e�ÓÁ�È ‰Ê∑,להם הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ׁשּלא עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
"ינחמנּו". וזהּו נחה, נח ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ּכׁשּזֹורעים ודרּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹוהיתה

,ּכ ּתפרׁשהּו לא מנחםואם ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון טעם .אין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

(ì)äðL íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)úBàî òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

i"yx£‰�L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑אמר מאֹות? לחמׁש וזה ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ּטעם מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּב יאבדּו הם, רׁשעים 'אם הּוא: ּברּו זההּקדֹוׁש לצּדיק ורע זה(ּמים צּדיק ׁשל לזרע אחרים: אטריח)ספרים הם, צּדיקים ואם , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

לעׂשֹות ׁשּבבניו,עליו הּגדֹול יפת, יהא ׁשּלא ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש הרּבה? ּתבֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לענׁשין הּמּבּולראּוי ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), מּתן(ישעיה לפני וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ימּות", ׁשנה מאה ּבן הּנער "ּכי ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÙÈŒ˙‡Â˙.ּתֹורה ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, אּלא הּוא?! הּגדֹול יפת ונֹולדוהלא צּדיק, ׁשהּוא את ָ∆≈∆»¿∆»∆ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול רבה)ּכׁשהּוא .(בבראשית ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

å(à)úBðáe äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléרמב"ן ª§¬¨¤«

ÔÈ�Lכה Ú·Le Ô�Ó˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â Ô�Ó˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e¿»

ÔÈzLÂכז ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈ�L ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈ�Lכח ÔÈz¯˙Â Ô�Ó˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁ�È�‡כט ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡�„È ˙e‡lÓe ‡�„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל LÓÁ Á� ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈ�L Ú·Le¿«¿ƒƒ

�Áלב „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á� ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

ÏÚא ÈbÒÓÏ ‡L�‡ È�· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙�·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È�t(א) ÏÚ ·¯Ï Ì„‡‰ ÏÁ‰ Èk È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈≈»»»»…«¿≈
.‰Ó„‡‰ּובניו נח הּכתּוב הזּכיר ּכאׁשר »¬»»ְֲִִֶַַַָָָֹ

מּיד ּכי אמר הּמּבּול, ּבענין להתחיל ְְְְְִִִִַַַַַָָָָורצה

לחטא, החּלּו לרב האדם ּבני החּלּו ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּכאׁשר

ּבן נח ׁשהיה עד רּבים, ימים ּבחטאם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹועמדּו

עליהם ּגזר ואז ׁשנה. ּוׁשמֹונים מאֹות ְְֲִֵֵֶַָָָָד'

לעֹולם, ּבהם רּוחֹו ידֹון ׁשּלא הּוא ּברּו ְֶֶַָָָָָֹהּקדֹוׁש

סאתם, ׁשּתּמלא עד ׁשנים להם עֹוד יארי ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל

האלהים: מׁשּפט כן ְֱִִִֵַָֹּכי



סז ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

ß ixyz c"k ycew zay ß

(äë)ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:Cîì-úà¤¨«¤

(åë)íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL̈½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë):ïa ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¥«
i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑נבנה .העֹולםׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£e�ÓÁ�È ‰Ê∑,להם הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ׁשּלא עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
"ינחמנּו". וזהּו נחה, נח ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ּכׁשּזֹורעים ודרּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹוהיתה

,ּכ ּתפרׁשהּו לא מנחםואם ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון טעם .אין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

(ì)äðL íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)úBàî òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

i"yx£‰�L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑אמר מאֹות? לחמׁש וזה ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ּטעם מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּב יאבדּו הם, רׁשעים 'אם הּוא: ּברּו זההּקדֹוׁש לצּדיק ורע זה(ּמים צּדיק ׁשל לזרע אחרים: אטריח)ספרים הם, צּדיקים ואם , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

לעׂשֹות ׁשּבבניו,עליו הּגדֹול יפת, יהא ׁשּלא ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש הרּבה? ּתבֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לענׁשין הּמּבּולראּוי ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), מּתן(ישעיה לפני וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ימּות", ׁשנה מאה ּבן הּנער "ּכי ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÙÈŒ˙‡Â˙.ּתֹורה ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, אּלא הּוא?! הּגדֹול יפת ונֹולדוהלא צּדיק, ׁשהּוא את ָ∆≈∆»¿∆»∆ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול רבה)ּכׁשהּוא .(בבראשית ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

å(à)úBðáe äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléרמב"ן ª§¬¨¤«

ÔÈ�Lכה Ú·Le Ô�Ó˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â Ô�Ó˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e¿»

ÔÈzLÂכז ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈ�L ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈ�Lכח ÔÈz¯˙Â Ô�Ó˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁ�È�‡כט ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡�„È ˙e‡lÓe ‡�„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל LÓÁ Á� ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈ�L Ú·Le¿«¿ƒƒ

�Áלב „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á� ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

ÏÚא ÈbÒÓÏ ‡L�‡ È�· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙�·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È�t(א) ÏÚ ·¯Ï Ì„‡‰ ÏÁ‰ Èk È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈≈»»»»…«¿≈
.‰Ó„‡‰ּובניו נח הּכתּוב הזּכיר ּכאׁשר »¬»»ְֲִִֶַַַָָָֹ

מּיד ּכי אמר הּמּבּול, ּבענין להתחיל ְְְְְִִִִַַַַַָָָָורצה

לחטא, החּלּו לרב האדם ּבני החּלּו ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּכאׁשר

ּבן נח ׁשהיה עד רּבים, ימים ּבחטאם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹועמדּו

עליהם ּגזר ואז ׁשנה. ּוׁשמֹונים מאֹות ְְֲִֵֵֶַָָָָד'

לעֹולם, ּבהם רּוחֹו ידֹון ׁשּלא הּוא ּברּו ְֶֶַָָָָָֹהּקדֹוׁש

סאתם, ׁשּתּמלא עד ׁשנים להם עֹוד יארי ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל

האלהים: מׁשּפט כן ְֱִִִֵַָֹּכי



ziy`xaסח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

(á)äpä úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ�·∑,מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם ד)אף לאלהים",(שמות לֹו ּתהיה (שם"ואּתה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אלהים"י) נתּתי ‰p‰."ראה ˙·Ë Èk∑מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: רּבי לחּפה,אמר ליּכנס מקּׁשטת אֹותּה ְְֱִִֵַֹƒ……≈»ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּתחּלה ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול e¯Áa.(ב"ר)היה ¯L‡ ÏkÓ∑,ּבעל ּבעּולת והּבהמהאף הּזכר רמב"ן.(ב"ר)אף ְְֲִִָָָָָָƒ…¬∆»»ְְְֵַַַַַַַָָָ

(â)àeä íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈´
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá̈¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ï∑ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם .האדםלא …»ƒ»»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
ÌÏÚÏ∑,לרחם ואם להׁשחית אם ּבקרּבי נדֹון רּוחי הּנה ימים, ּכלֹומר,לאר לעֹולם, ּברּוחי זה מדֹון יהיה לא ¿…»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ימים לאר.¯N· ‡e‰ ÌbLa∑כן ּפי על ואף ּבׂשר ׁשהּוא ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ּכמֹו ְִֶָֹ¿«»»»ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה אם ּומה לפני, נכנע ה)אינֹו וכן(שופטים ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי "עד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבׁשּגם ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", מדּבר B‚Â'."ׁשאּתה ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑,אּפי להם אארי ׁשנה ק"כ עד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»»»¿ֲִִֶַַַָָָ
ּומאחר מקּדם אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת מּׁשּנֹולד ּתאמר ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻואם

ו)ּבּתֹורה מדרׁשי(פסחים ויׁש עֹולם. ּבסדר מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ּגזּורה הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה אבל ידֹון", ּב"לא רּבים רמב"ן.אּגדה ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

(ã)øLà ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧
änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé̈¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨

:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä©¦Ÿ¦²£¤¬¥«¨−©§¥¬©¥«
i"yx£ÌÈÏÙp‰∑והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם הּואעל ענקים לׁשֹון עברית, ּובלׁשֹון העֹולם. ‰‰Ì.את ÌÈÓia∑(ב"ר)ּבימי «¿ƒƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ«»ƒ»≈ִֵ

קין ּובני אנֹוׁש ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּדֹור Ì‚Â∑,העֹולם ׁשליׁש והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו ּפי על אף ְֱִֵַ¿««¬≈≈ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
מהם ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע e‡·È.לא ¯L‡∑ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות ּבּמקֹום∑‰ÌÈ¯ab.היּו ‡�ÈL.למרד ְְִִֵֶַַַֹֹ¬∆»…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִַָֹ«¿≈

ÌM‰∑,אבדן ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל מחּויאל, עירד, ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו אנׁשיאֹותם אחר: ּדבר והּותׁשּו. ׁשּנּמֹוחּו «≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
העֹולם את ׁשּׁשּממּו רמב"ן.ׁשּממֹון, ְִִֶֶָָָ

‡¯Èב ‡L�‡ ˙�a ˙È ‡i·¯·¯ È�· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL� ÔB‰Ï e·ÈÒ�e ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

˜„ÈÓג ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

Û‡Âד Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙�a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ È�a ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L�‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL�‡¡»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡ÌÈ‰Ï.(ב) È�·,והּׁשֹופטים הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְִִֵַַָ

(כ"ו רּבה ּבבראׁשית הּוא וכ רּׁש"י, ְְְִִִֵַַָָלׁשֹון

להם אׁשר הּדּינין, ּכי הּכתּוב, יסּפר ּכן אם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָה').

ּבגלּוי החמס עֹוׂשים ּבניהם הּמׁשּפט, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָלעׂשֹות

אֹותם: מֹונע ְֵֵַָואין

Èk.‰p‰ ˙·Ëׂשנא חמֹור תראה ּכי ּכמֹו ƒ……≈»ְְֲֲִִֶַֹ

לפני צּפֹור קן יּקרא ּכי ה'), כ"ג ְְִִִֵֶַָָ(ׁשמֹות

יּק טֹובֹות הּנה ּכאׁשר ו'), כ"ב חּו(ּדברים ְְֲִִֵֶַָָ

החמס, הּכתּוב וסּפר ּבאנס. לנׁשים להם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותן

הּנׂשּואֹות להכניס ּבחרּו, אׁשר מּכל עֹוד ְְְְֲִִֶַַַָָָֹואמר

ּבהם האּסּור הּכתּוב הזּכיר לא אבל ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹלאחרים.

החמס, על רק הענׁש עליהם נגזר ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבפרּוׁש,

לּתֹורה: צרי אינּנּו מׂשּכל ענין ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֻלפי

·N¯.(ג) ‡e‰ ÌbLaּופרׁש ּבסּגֹול. ּבׁשּגם ּכמֹו ¿«»»»ְְְֵֶֶַַ

ּבׂשר, ׁשהּוא ּבֹו זאת ׁשּגם ּבׁשביל ְִִִֶֶַַָָֹרּׁש"י

יהיה אם ּומה מּלפני. נכנע אינּנּו כן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף

אֹו טעם הּזה ּבּפרּוׁש ואין קׁשה. ּדבר אֹו ְֵֵֵֶֶַַַַָָָאׁש

רּוחי יעמד לא יאמר ּכי ּפרׁש אברהם ורּבי ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹֹֹריח.

ּבעבּור ועֹוד הּזה, החמס ּבעבּור לעֹולם ְְֲֲֶֶַַַָָָָָָּבאדם

הּוא והּנה ויחסר. עת עד ויּגיע ּבׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהאדם

הּזאת. לּטענה ּצר ּומה ּבׂשר. ּבׁשהּוא ּגם ְְֲֶֶַַַַַָָָֹֹּכמֹו

ּכי הּמיתה, עליהם ונגזר הּמה ּבׂשר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוידּוע

י"ט): ג' (לעיל ּתׁשּוב עפר ואל אּתה ְְֵֶַָָָָָָעפר

ÔBÎp‰Âּבאדם רּוח יעמד לא יאמר ּכי ּבעיני, ¿«»ְֲִֵַַַַָָָֹֹֹ

ּבׂשר הּוא האדם ׁשּגם ּבעבּור ְֲֶַַָָָָָָלעֹולם,

ּובּבהמה ּבעֹוף הארץ על הרֹומׂש ּבׂשר ְְֵֵֶַַָָָָָָָָּככל

ּבקרּבֹו. אלהים רּוח להיֹות ראּוי ואינּנּו ְְְְֱִִִֵֶַַַָָֹּובחּיה,

ÔÈ�Ú‰Âהאדם את עׂשה האלהים ּכי לֹומר, ¿»ƒ¿»ֱִִֶַָָָָָָֹ

ּבּנפׁש הּׁשרת ּכמלאכי להיֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָיׁשר

ּובּתאוֹות הּבׂשר אחר נמׁש והּנה ּבֹו, ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּנתן

ידֹון לא ולכן נדמּו, ּכבהמֹות נמׁשל ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹהּגּופנּיֹות

ולא ּגּופני הּוא ּכי ּבקרּבֹו, אלהים רּוח ְְְֱִִִִַָֹֹעֹוד

זה והּנה יׁשּובּו. אם להם יארי אבל ְֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹאלהי

ולא הֹול רּוח הּמה בׂשר ּכי וּיזּכר ְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹּכטעם

ל"ט): ע"ח (ּתהּלים ְִִָיׁשּוב

eÏÙpL(ד) ÌL ÏÚ ,È"M¯ ÔBLÏ .ÌÈÏÙp‰«¿ƒƒ¿«ƒ«≈∆»¿
eÏÈt‰Â˙ÈL‡¯·a ‡e‰Â .ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¿ƒƒ∆»»¿ƒ¿≈ƒ

‰a¯,הראב"ע) אמרּו הּלׁשֹון ּובעלי ז'). (כ"ו «»ְֲֵַַָָָ

האדם לב ׁשּיּפל ּבעבּור ּכן ׁשּנקראּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהרד"ק)

ה'): י"ד (להּלן האימים וכן מּפחּדם, ְְְִִֵֵַַָָָָָעליו

ÌÈÓia.Ì‰‰,אנֹוׁש ּדֹור ּבימי רּׁש"י, לׁשֹון «»ƒ»≈ְֱִִֵַ

אנֹוׁש ּדֹור ּבאבּדן ׁשראּו ּכן, אחרי ְְְֱֲֵֵֶַַַָָוגם

ולא עֹולם ׁשל ׁשליׁשֹו והּציף האקינּוס ְְְְִִִֶֶָָָָָֹֻׁשעלה

ּגם ּפרׁש אברהם ורּבי מהם. ללמד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנכנעּו

ּבני מּמׁשּפחת היּו ענק ּבני ּכי הּמּבּול, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָאחרי

נח ּבני נׁשי ּתהינה אֹו ּכן, ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹֹהאלהים.

(נּדה ּבּמאמר ׁשּיֹודה אֹו להם, וידמּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמּזרעם

ויֹוסיף הּמּבּול, מן ׁשּפלט ּבעג הּדֹורׁש ְְִִֵֶַַַַָֹס"א.)

עּמֹו: אחרים ּגם ׁשּנמלטּו ְְֲִִִֵֶַהּוא

ÔBÎp‰Âּבני יּקראּו ואׁשּתֹו אדם ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְְְִִִֵֵַָָָ

ידיו מעׂשה ׁשהיּו ּבעבּור ֱֲֲִֵֶַַָָָָֹהאלהים

הֹוליד והּוא זּולתֹו, אב להם אין אביהם, ְְֲִִֵֶֶָָָוהּוא

ּבנים וּיֹולד ד') ה' (לעיל ּכּכתּוב רּבים, ְִִִֵֶַַַָָָּבנים

ראׁשֹונים הּנֹולדים האּלה האנׁשים והיּו ְֲִִִִֵֶַָָָָָָּובנֹות.

והחזק, הּגבּה מן ּגדֹולה ּבׁשלמּות ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמאב

(לעיל ּבׁשת ּכּכתּוב אביהם, ּבדמּות נֹולדּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָּכי

ּכצלמֹו. ּבדמּותֹו וּיֹולד ג') ְְְִֶַַה'

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨¨−¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ּבבראׁשית ממרידן. היה העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
מקֹום.∑‡BaÏŒÏ.האדם∑vÚ˙iÂ·.רּבה ּדברׁשל אּונקלֹוס. ּתרּגּום זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבאדם ּלעׂשֹות מה לפניו ּבמחׁשבה עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת מקֹום ׁשל מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאחר:
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. כג)ׁשעׂשה ויתנחם",(במדבר לב)"ּובןֿאדם "ועל(דברים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יתנחם", לב)עבדיו הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א הם(שמואל אחרת מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם המלכּתי". ּכי ."נחמּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
BaÏŒÏ‡ ·vÚ˙iÂ∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על יט)נתאּבל ב לתׁשּובת(שמואל ּכתבּתי וזה ּבנֹו", על הּמל "נעצב «ƒ¿«≈∆ƒְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנֹולד'? את רֹואה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מֹודים אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאּפיקֹורֹוס
אמר 'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל 'נֹולד לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר 'הן', לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאמר

הּכ את וׂשּמחּתי 'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה 'ּבׁשעתלֹו: לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּסֹופן לפניו ׁשּגלּוי ּפי על אף הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מעׂשה ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָחדותא

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, ברא"ם)לחטא הּצּדיקים(ועיין מהם'ּבׁשביל לעמד רמב"ן.העתידים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

(æ)éðt ìòî éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´
íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä̈«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨¨®¦

:íúéNò ék ézîçð ék¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑מחּוי לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ואביא עפר, Ì„‡Ó.הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ≈»»

‰Ó‰aŒ„Ú∑ּדרּכם הׁשחיתּו הם ּבאּלּו?(ב"ר)אף ּצר מה ּכלה, ׁשהּוא וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .. «¿≈»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
Ì˙ÈNÚ Èk ÈzÓÁ� Èk∑עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשבּתי ƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðåרמב"ן §¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשיתפפפ פרשת חסלת

Ú¯‡a‡ה ‡L�‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡�L‡ו ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

ÏÚÓז È˙‡¯· Èc ‡L�‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Á�Â¿…««¿««¬ƒ√»¿»

âñ÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ì úéùàøá úùøô úøèôä
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÎzÈÂאנֹוׁש ׁשת אדם הּקדמֹונים ּבני ּכל ׁשהיּו ¿ƒ»≈ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

האנׁשים ג' היּו ּכי האלהים, ּבני ְְֱֲִִִִִֵָָָָָֹנקראים

עבֹודה לעבד הּוחל ואז אלהים ּבדמּות ְְֱֲֲִִֵֶַַָָָֹֹהאּלה

וכזרה, ורפיֹון. חלׁשה ּבאנׁשים לבא והּוחל ְְְְְֲִִַָָָָָָָֹֻ

ּתֹולדֹות ספר זה ו') (כ"ד רּבה ּבבראׁשית ְְְִִֵֵֶֶַָָאמרּו

אלהּות. הן ּומה ּתֹולדֹות, הראׁשֹונים ואין ְֱִִֵֵַָָָָֹאדם,

אנֹוׁש, ׁשת אדם ּברּדלא ּכהן אּבא קּומי ְְֱִֵֵַַָָָָָֹּבעּון

מּכאן ּובדמּות, ּבצלם ּכאן עד לֹון, אמר ְְְִִֶֶַַַָָָָוׁשתק.

קנטרנין: קינן ְְִֵֵַָָָָואיל

¯L‡ÎÂ,הּבנֹות להם ונֹולדּו לרב האדם החל ¿«¬∆ְְֵֵֶַָָָָָָֹ

ּולרב ּבחזקם, הראׁשֹונים ּבני אּלה ְְְְִִֵֵֶָָָָֹהיּו

ּבעלֹות הּטֹובֹות הּנׁשים ּבֹוחרים היּו ֲֲֲִִַַַַָָָָּתאותם

ב') (ּבפסּוק ּבתחּלה וסּפר והּבריאֹות. ְְְְְִִִִֵַַָָָהּקֹומה

סּפר ּכ ואחר חמס, ּדר לנׁשים אתם יקחּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכי

ּבאֹותּה ׁשאינן האדם ּבנֹות אל זנּות ּדר יבאּו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכי

להם ׁשּיֹולידּו עד הּדבר יּודע ולא ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעלה,

רק האנׁשים, ׁשאר מּבני אינם ּכי ויּכירּו ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבנים

מאד, ּגדֹולים ׁשהם נֹולדּו, האּלה האלהים ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹֹלבני

ּכּלׁשֹון וכח, ּבגבּה מאבֹותם נֹופלים הם ְְְֲֲִֵֵַַַָָָֹֹאבל

ּגּבֹורים והּמה ג'), י"ב (אּיֹוב מּכם אנכי נפל ְִִִִִֵֵֶָָֹֹֹלא

ּבּדֹורֹות זה ׁשהיה ואמר האדם. ּבני ׁשאר ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכנגד

האלהים" "ּבני נקראים היּו אׁשר ְְֱֲִִִִִֵֶָָָָֹהראׁשֹונים

מּבנֹות ׁשּיֹולידּו הּׁשלמּות ּבתכלית ְְְְְִִִִֵֶַַָּבהיֹותם

עצמם הּנפילים ּכי ּכן, אחרי וגם נפילים, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאדם

מהם: נפילים ְִִִֵֶיֹולידּו

Le¯Ùe,ÌÏBÚÓ ¯L‡אחרי האנׁשים ּכי ≈¬∆≈»ֲֲִִֵַָָ

יזּכירּו ּגּבֹורים, יראּו ּכאׁשר ְְֲִִִִֶַַַַהּמּבּול

לעֹולמים מאּלה ּגּבֹורים היּו ּכבר ויאמרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלה

הּדֹורֹות ּבכל הּׁשם אנׁשי והיּו לפנינּו, היּו ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָאׁשר

ּכן. ֲֵֵַאחרי

‰ÊÂהּמדרׁש אבל הּזאת. ּבּפרׁשה הגּון ּפׁשט ¿∆ְְֲִַַַָָָָָָָֹ

על ּבפרקיו הּגדֹול אליעזר לרּבי ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָאׁשר

הּׁשמים, מן קדׁשתן מּמקֹום ׁשּנפלּו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמלאכים

הּנאּות הּוא (ס"ז:), יֹומא ּבמּסכת ּבּגמרא ְְְְֶֶַַַַָָָָֻוהזּכר

צר ׁשּיׁש אּלא הּכל, מן יֹותר הּכתּוב ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבלׁשֹון

ההּוא: הענין ּבסֹוד ְְְֲִִַַָָלהארי

BaÏ.(ו) Ï‡ ·vÚ˙iÂ .'‰ ÌÁpiÂּתֹורה ּדּברה «ƒ»∆«ƒ¿«≈∆ƒְִָָ

את ועּצבּו מרּו ּכי והענין, אדם. ּבני ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָּכלׁשֹון

קדׁשֹו לארּוח ּכי לּבֹו, אל וענין ּבפׁשעיהם. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

הּלׁשֹון וכן אליהם, ׁשלּוח לנביא זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּגיד

מ"ה), כ"ד (להּלן לּבי אל לדּבר ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבמחּׁשב,

ְָוזּולתֹו:

˙ÈL‡¯··eענין ּבזה אמרּו ד') (כ"ז רּבה ƒ¿≈ƒְְִֶַָָָָ

הּסרסּור מן ׁשהביאּו ּבמׁשל ְְְִִִֵֶַַָָָנכּבד

לּכתב, נּתן לא ּגדֹול סֹוד והּוא ְְְִִִֵַָָָָָֹוהארּדיכל,

המיחד, ׁשם ּבכאן אמר למה יתּבֹונן ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֻוהּיֹודעֹו

אלהים: ׁשם הּמּבּול וענין הּפרׁשה ְְְֱִִֵַַַַָָָָֹּובכל

וטעם ‰'.(ח) È�ÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ Á�Âׁשהיּו ְַַ¿…«»»≈¿≈≈ֶָ

ּכי וכן ּונעימים. נאים לפניו מעׂשיו ְְְֲִִִִֵַָָָָָּכל

ל"ג (ׁשמֹות ּבׁשם ואדע ּבעיני חן ְְְֲֵֵֵֵַָָָָָמצאת

הּסהר ּבית ׂשר ּבעיני חּנֹו וּיּתן ּכדר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹי"ז),

ּבעיני חן נׂשאת אסּתר וּתהי כ"א), ל"ט ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹ(להּלן

ּכנגד זה והזּכיר ט"ו). ב' (אסּתר ראיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹּכל

לעּצבֹון מעׂשיהם ּכל ׁשהיּו ּבדֹורֹו ּׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָמה

ּבעיניו. לחן ׁשהיה ּבֹו ואמר ,יתּבר ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָלפניו

האלהים, לפני טֹוב היה מּדּוע סּפר ּכן ְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָֹואחר

ּתמים: צּדיק היה ִִִַָָָּכי



סט ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨¨−¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ּבבראׁשית ממרידן. היה העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
מקֹום.∑‡BaÏŒÏ.האדם∑vÚ˙iÂ·.רּבה ּדברׁשל אּונקלֹוס. ּתרּגּום זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבאדם ּלעׂשֹות מה לפניו ּבמחׁשבה עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת מקֹום ׁשל מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאחר:
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. כג)ׁשעׂשה ויתנחם",(במדבר לב)"ּובןֿאדם "ועל(דברים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יתנחם", לב)עבדיו הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א הם(שמואל אחרת מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם המלכּתי". ּכי ."נחמּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
BaÏŒÏ‡ ·vÚ˙iÂ∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על יט)נתאּבל ב לתׁשּובת(שמואל ּכתבּתי וזה ּבנֹו", על הּמל "נעצב «ƒ¿«≈∆ƒְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנֹולד'? את רֹואה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מֹודים אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאּפיקֹורֹוס
אמר 'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל 'נֹולד לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר 'הן', לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאמר

הּכ את וׂשּמחּתי 'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה 'ּבׁשעתלֹו: לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּסֹופן לפניו ׁשּגלּוי ּפי על אף הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מעׂשה ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָחדותא

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, ברא"ם)לחטא הּצּדיקים(ועיין מהם'ּבׁשביל לעמד רמב"ן.העתידים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

(æ)éðt ìòî éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´
íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä̈«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨¨®¦

:íúéNò ék ézîçð ék¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑מחּוי לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ואביא עפר, Ì„‡Ó.הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ≈»»

‰Ó‰aŒ„Ú∑ּדרּכם הׁשחיתּו הם ּבאּלּו?(ב"ר)אף ּצר מה ּכלה, ׁשהּוא וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .. «¿≈»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
Ì˙ÈNÚ Èk ÈzÓÁ� Èk∑עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשבּתי ƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðåרמב"ן §¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשיתפפפ פרשת חסלת

Ú¯‡a‡ה ‡L�‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡�L‡ו ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

ÏÚÓז È˙‡¯· Èc ‡L�‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Á�Â¿…««¿««¬ƒ√»¿»

âñ÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ì úéùàøá úùøô úøèôä
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÎzÈÂאנֹוׁש ׁשת אדם הּקדמֹונים ּבני ּכל ׁשהיּו ¿ƒ»≈ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

האנׁשים ג' היּו ּכי האלהים, ּבני ְְֱֲִִִִִֵָָָָָֹנקראים

עבֹודה לעבד הּוחל ואז אלהים ּבדמּות ְְֱֲֲִִֵֶַַָָָֹֹהאּלה

וכזרה, ורפיֹון. חלׁשה ּבאנׁשים לבא והּוחל ְְְְְֲִִַָָָָָָָֹֻ

ּתֹולדֹות ספר זה ו') (כ"ד רּבה ּבבראׁשית ְְְִִֵֵֶֶַָָאמרּו

אלהּות. הן ּומה ּתֹולדֹות, הראׁשֹונים ואין ְֱִִֵֵַָָָָֹאדם,

אנֹוׁש, ׁשת אדם ּברּדלא ּכהן אּבא קּומי ְְֱִֵֵַַָָָָָֹּבעּון

מּכאן ּובדמּות, ּבצלם ּכאן עד לֹון, אמר ְְְִִֶֶַַַָָָָוׁשתק.

קנטרנין: קינן ְְִֵֵַָָָָואיל

¯L‡ÎÂ,הּבנֹות להם ונֹולדּו לרב האדם החל ¿«¬∆ְְֵֵֶַָָָָָָֹ

ּולרב ּבחזקם, הראׁשֹונים ּבני אּלה ְְְְִִֵֵֶָָָָֹהיּו

ּבעלֹות הּטֹובֹות הּנׁשים ּבֹוחרים היּו ֲֲֲִִַַַַָָָָּתאותם

ב') (ּבפסּוק ּבתחּלה וסּפר והּבריאֹות. ְְְְְִִִִֵַַָָָהּקֹומה

סּפר ּכ ואחר חמס, ּדר לנׁשים אתם יקחּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכי

ּבאֹותּה ׁשאינן האדם ּבנֹות אל זנּות ּדר יבאּו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכי

להם ׁשּיֹולידּו עד הּדבר יּודע ולא ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעלה,

רק האנׁשים, ׁשאר מּבני אינם ּכי ויּכירּו ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבנים

מאד, ּגדֹולים ׁשהם נֹולדּו, האּלה האלהים ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹֹלבני

ּכּלׁשֹון וכח, ּבגבּה מאבֹותם נֹופלים הם ְְְֲֲִֵֵַַַָָָֹֹאבל

ּגּבֹורים והּמה ג'), י"ב (אּיֹוב מּכם אנכי נפל ְִִִִִֵֵֶָָֹֹֹלא

ּבּדֹורֹות זה ׁשהיה ואמר האדם. ּבני ׁשאר ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכנגד

האלהים" "ּבני נקראים היּו אׁשר ְְֱֲִִִִִֵֶָָָָֹהראׁשֹונים

מּבנֹות ׁשּיֹולידּו הּׁשלמּות ּבתכלית ְְְְְִִִִֵֶַַָּבהיֹותם

עצמם הּנפילים ּכי ּכן, אחרי וגם נפילים, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאדם

מהם: נפילים ְִִִֵֶיֹולידּו

Le¯Ùe,ÌÏBÚÓ ¯L‡אחרי האנׁשים ּכי ≈¬∆≈»ֲֲִִֵַָָ

יזּכירּו ּגּבֹורים, יראּו ּכאׁשר ְְֲִִִִֶַַַַהּמּבּול

לעֹולמים מאּלה ּגּבֹורים היּו ּכבר ויאמרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלה

הּדֹורֹות ּבכל הּׁשם אנׁשי והיּו לפנינּו, היּו ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָאׁשר

ּכן. ֲֵֵַאחרי

‰ÊÂהּמדרׁש אבל הּזאת. ּבּפרׁשה הגּון ּפׁשט ¿∆ְְֲִַַַָָָָָָָֹ

על ּבפרקיו הּגדֹול אליעזר לרּבי ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָאׁשר

הּׁשמים, מן קדׁשתן מּמקֹום ׁשּנפלּו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמלאכים

הּנאּות הּוא (ס"ז:), יֹומא ּבמּסכת ּבּגמרא ְְְְֶֶַַַַָָָָֻוהזּכר

צר ׁשּיׁש אּלא הּכל, מן יֹותר הּכתּוב ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבלׁשֹון

ההּוא: הענין ּבסֹוד ְְְֲִִַַָָלהארי

BaÏ.(ו) Ï‡ ·vÚ˙iÂ .'‰ ÌÁpiÂּתֹורה ּדּברה «ƒ»∆«ƒ¿«≈∆ƒְִָָ

את ועּצבּו מרּו ּכי והענין, אדם. ּבני ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָּכלׁשֹון

קדׁשֹו לארּוח ּכי לּבֹו, אל וענין ּבפׁשעיהם. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

הּלׁשֹון וכן אליהם, ׁשלּוח לנביא זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּגיד

מ"ה), כ"ד (להּלן לּבי אל לדּבר ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבמחּׁשב,

ְָוזּולתֹו:

˙ÈL‡¯··eענין ּבזה אמרּו ד') (כ"ז רּבה ƒ¿≈ƒְְִֶַָָָָ

הּסרסּור מן ׁשהביאּו ּבמׁשל ְְְִִִֵֶַַָָָנכּבד

לּכתב, נּתן לא ּגדֹול סֹוד והּוא ְְְִִִֵַָָָָָֹוהארּדיכל,

המיחד, ׁשם ּבכאן אמר למה יתּבֹונן ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֻוהּיֹודעֹו

אלהים: ׁשם הּמּבּול וענין הּפרׁשה ְְְֱִִֵַַַַָָָָֹּובכל

וטעם ‰'.(ח) È�ÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ Á�Âׁשהיּו ְַַ¿…«»»≈¿≈≈ֶָ

ּכי וכן ּונעימים. נאים לפניו מעׂשיו ְְְֲִִִִֵַָָָָָּכל

ל"ג (ׁשמֹות ּבׁשם ואדע ּבעיני חן ְְְֲֵֵֵֵַָָָָָמצאת

הּסהר ּבית ׂשר ּבעיני חּנֹו וּיּתן ּכדר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹי"ז),

ּבעיני חן נׂשאת אסּתר וּתהי כ"א), ל"ט ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹ(להּלן

ּכנגד זה והזּכיר ט"ו). ב' (אסּתר ראיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹּכל

לעּצבֹון מעׂשיהם ּכל ׁשהיּו ּבדֹורֹו ּׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָמה

ּבעיניו. לחן ׁשהיה ּבֹו ואמר ,יתּבר ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָלפניו

האלהים, לפני טֹוב היה מּדּוע סּפר ּכן ְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָֹואחר

ּתמים: צּדיק היה ִִִַָָָּכי
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לשבת פרשת בראשית תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ח תשרי
פרק כ

מפרק פח  
עד סוף פרק פט 

יום רביעי - כ"א תשרי
פרק כ

מפרק קד 
עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט תשרי
פרק כ

מפרק צ 
עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב תשרי
פרק כ

מפרק קו 
עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' תשרי
פרק כ

מפרק צז 
עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג תשרי
פרק כ

מפרק קח 
עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד תשרי
פרק כ 

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש 
החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות 
דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו 

... בשר  ועד  מנפש 

ixyz h"iÎg"i ipyÎoey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י"ח ראשון יום
אגרתכג

,elw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàøùä ïéáù ùøôääå,elw 'nr cr.äá äìîò

תשרי י"ט שני יום
יוםראשוֿןשניי"חֿי"טתשרי

,elw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äàøùää ìáà,272 'nr cr.éøîâì åúåàéöîî
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itk ,dnvr dxeza e` ,dxez

oey`xd wlga xne` `edy
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"y ,f"l`xewenk df "dxeza

`eaiy eia`l `xewd oa

,cgi ez` didie eil`ïëìå§¨¥
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,dlabda `edy iptnìëa úéìëúå ìeáb úìòa àéä Lôpäå§©¤¤¦©£©§§©§¦§¨
,äéúBçkmd ytpd zegek lk zeki`a mbe zenka mb ,xnelk - Ÿ¤¨

a lawzdl jixv ytpl xi`nd xe`dy oeeike ,milabenjezzegek

:owfd epax oeylae .laben didi xe`d mby ixd gxkdd on ,ytpd

da øéànä 'ä øBà íb ïëì,ytpa -,íöîöî ,éìeáb àeä ¨¥©©¥¦¨§¦§ª§¨
,dëBúa Laìúîe'd xe` z` zqtez ytpdy ,ytpd jeza - ¦§©¥§¨

,zeiniptaïk ìòåokle -,älôzä úòLa 'ä éLwáî áì ìòtúé §©¥¦§©¥¥§©§¥¦§©©§¦¨
ìâéå ,íaì çîNé Bá ék ,da àöBiëåz`haznd ,dielb dliba - §©¥¨¦¦§©¦¨§¨¥

Îaâpòúúå ,ïpøå úìéb óà©¦©§©¥§¦§©¥
] 'ä íòða íLôð:xg` gQp ©§¨§Ÿ©ª¨©¥

'ä ìòjexa yecwd mr - ©
envr `ed,BøBàå [§

BúBìbäa'd xe`yk - §¦¨
dlbznBLeáì äèònî¦©£¥§

àöéå ,äøBzä àéäL¤¦©¨§¨¨
,Bvç ÷øaëdfk xe` - ©¨¨¦

yealn `vei ezlgzdy

wxa ly ugk dxezd

ytpl19.úòéá÷ àéä Bæå§¦§¦©
äòeáwä ,äøBzä øëN§©©¨©§¨
.da äìîò Lôða ãéîz- ¨¦§¤¤¨§¨¨

reaw dxez ly xkydy ixd

cinzmlera wx `l ,ytpa

"`kil `nlr i`da"y devnd xky didiyk `ad20ozip epi`y)

xky da reaw seba dnypd zeida mb ,cinz `l` ,(dfd mleradf

mb ytpa "qtzidl" milekiy milaben xe`e xky df ,dxez ly

yk mb ,mixne` okl .seba zyaeln `idykcg`dxez cnele ayei

.xky `ed jexa yecwd el raew

äàøLää ìáàdiexy dpiky" mixne`y dn ,dpikyd z`xyd - £¨©©§¨¨
,"mdipiada øéànä 'ä øBàî äîeöò äøàä àéä,dnvr ytpa - ¦¤¨¨£¨¥©¥¦¨

,dnvr ytpa m` ik ,milaben mdy ytpd zegeka `lìeáb éìa§¦§
ìBëé Bðéàå ,úéìëúå§©§¦§¥¨

Laìúäì,zeinipta - §¦§©¥
úéìeáb Lôðaytpa - §¤¤§¦

,zlabeníà ékdpigaa - ¦¦
xe` lyéwîäéìò ó ©¦¨¤¨

ãòå dLàøî äìòîlî¦§©§¨¥Ÿ¨§©
âø,dìdbixcndn - ©§¨

cr ytpay dpeilrd

izlad '"d xe`"a mitwen ytpd zegek lky ,dpezgzd dbixcnl

,labenì"æç eøîàL Bîk5,"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" : §¤¨§£©©¨¥£¨¨§¦§¨¨§¨

,dpiky dxey micedi dxyr lk lr -,äìòîlî íäéìò øîBìk- §©£¥¤¦§©§¨
dxeyd dpikyd z`xyd oipra mixne` l"f epizeaxy jxc lr ixd

lrlk,(oldl xiaqiy itk) dxez micnel md oi`yk mb ,l`xyi ipa

`id dpeekdy i`ce ixd my

,siwn zpigaa d`xydl

" oeyld itke`" ,"lklr

siwn zpigaa mdilry ,"lk

,dpikyd z`xyd dxi`n

z`xyda mb df jxc lr

ly dxez ici lry dpikyd

`ed xe`d xwir ixd - miax

lawzdl lekiy leabÎila zpigaay xe` df ,oky ,siwn ote`a ok mb

.siwn ly ote`a wx ytpaáeúkL Bîk21,eðéìò 'ä íòð éäéå" : §¤¨¦¦Ÿ©¨¥
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ב.17. קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ

- מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'"

שהוא יתגלה˘ÓÏ‰מפני אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיין .[.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק "ראה

ב.20. לט, יז.21.קידושין צ, תהלים



עי ixyz h"iÎg"i ipyÎoey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י"ח ראשון יום
אגרתכג

,elw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàøùä ïéáù ùøôääå,elw 'nr cr.äá äìîò

תשרי י"ט שני יום
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øëN úeòéá÷ì äàøLä ïéaL Løôääådyecw ly d`xyd oia - §©¤§¥¤¥©§¨¨¦§¦¨¨
ici lr dyrpy xky zriaw oial ,xeaiva dxez ici lr ziyrpy

,cigi ly dxezøéànL ,àeä øëN úòéá÷ ék .òcî éðéáîì ïáeî¨¦§¦¥©¨¦§¦©¨¨¤¥¦
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`ed jexa yecwdy -

- dxeza yalzne shrzn

xi`n df yeal ici lre

ly eytpl `ed jexa yecwd

,'d z` ytgnd icedi

zeidl leki yetigd

y dltzd zcearaiptl

itk ,dnvr dxeza e` ,dxez

oey`xd wlga xne` `edy

wxt seq "`ipz"d xtq ly

"y ,f"l`xewenk df "dxeza

`eaiy eia`l `xewd oa

,cgi ez` didie eil`ïëìå§¨¥
,"øBà" äøBzä úàø÷ð¦§¥©¨

øîàpL17øBà äèò" : ¤¤¡©Ÿ¤
"äîìOk18" `edy dxezd xe` lr aqen dfy - ,yeal,(dnly) " ©©§¨

,dlabda `edy iptnìëa úéìëúå ìeáb úìòa àéä Lôpäå§©¤¤¦©£©§§©§¦§¨
,äéúBçkmd ytpd zegek lk zeki`a mbe zenka mb ,xnelk - Ÿ¤¨

a lawzdl jixv ytpl xi`nd xe`dy oeeike ,milabenjezzegek

:owfd epax oeylae .laben didi xe`d mby ixd gxkdd on ,ytpd

da øéànä 'ä øBà íb ïëì,ytpa -,íöîöî ,éìeáb àeä ¨¥©©¥¦¨§¦§ª§¨
,dëBúa Laìúîe'd xe` z` zqtez ytpdy ,ytpd jeza - ¦§©¥§¨

,zeiniptaïk ìòåokle -,älôzä úòLa 'ä éLwáî áì ìòtúé §©¥¦§©¥¥§©§¥¦§©©§¦¨
ìâéå ,íaì çîNé Bá ék ,da àöBiëåz`haznd ,dielb dliba - §©¥¨¦¦§©¦¨§¨¥

Îaâpòúúå ,ïpøå úìéb óà©¦©§©¥§¦§©¥
] 'ä íòða íLôð:xg` gQp ©§¨§Ÿ©ª¨©¥

'ä ìòjexa yecwd mr - ©
envr `ed,BøBàå [§

BúBìbäa'd xe`yk - §¦¨
dlbznBLeáì äèònî¦©£¥§

àöéå ,äøBzä àéäL¤¦©¨§¨¨
,Bvç ÷øaëdfk xe` - ©¨¨¦

yealn `vei ezlgzdy

wxa ly ugk dxezd

ytpl19.úòéá÷ àéä Bæå§¦§¦©
äòeáwä ,äøBzä øëN§©©¨©§¨
.da äìîò Lôða ãéîz- ¨¦§¤¤¨§¨¨

reaw dxez ly xkydy ixd

cinzmlera wx `l ,ytpa

"`kil `nlr i`da"y devnd xky didiyk `ad20ozip epi`y)

xky da reaw seba dnypd zeida mb ,cinz `l` ,(dfd mleradf

mb ytpa "qtzidl" milekiy milaben xe`e xky df ,dxez ly

yk mb ,mixne` okl .seba zyaeln `idykcg`dxez cnele ayei

.xky `ed jexa yecwd el raew

äàøLää ìáàdiexy dpiky" mixne`y dn ,dpikyd z`xyd - £¨©©§¨¨
,"mdipiada øéànä 'ä øBàî äîeöò äøàä àéä,dnvr ytpa - ¦¤¨¨£¨¥©¥¦¨

,dnvr ytpa m` ik ,milaben mdy ytpd zegeka `lìeáb éìa§¦§
ìBëé Bðéàå ,úéìëúå§©§¦§¥¨

Laìúäì,zeinipta - §¦§©¥
úéìeáb Lôðaytpa - §¤¤§¦

,zlabeníà ékdpigaa - ¦¦
xe` lyéwîäéìò ó ©¦¨¤¨

ãòå dLàøî äìòîlî¦§©§¨¥Ÿ¨§©
âø,dìdbixcndn - ©§¨

cr ytpay dpeilrd

izlad '"d xe`"a mitwen ytpd zegek lky ,dpezgzd dbixcnl

,labenì"æç eøîàL Bîk5,"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" : §¤¨§£©©¨¥£¨¨§¦§¨¨§¨

,dpiky dxey micedi dxyr lk lr -,äìòîlî íäéìò øîBìk- §©£¥¤¦§©§¨
dxeyd dpikyd z`xyd oipra mixne` l"f epizeaxy jxc lr ixd

lrlk,(oldl xiaqiy itk) dxez micnel md oi`yk mb ,l`xyi ipa

`id dpeekdy i`ce ixd my

,siwn zpigaa d`xydl

" oeyld itke`" ,"lklr

siwn zpigaa mdilry ,"lk

,dpikyd z`xyd dxi`n

z`xyda mb df jxc lr

ly dxez ici lry dpikyd

`ed xe`d xwir ixd - miax

lawzdl lekiy leabÎila zpigaay xe` df ,oky ,siwn ote`a ok mb

.siwn ly ote`a wx ytpaáeúkL Bîk21,eðéìò 'ä íòð éäéå" : §¤¨¦¦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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øëù úåòéá÷ì äàøùä ïéáù ùøôääå
'ä øéàîù àåä øëù úòéá÷ éë .òãî éðéáîì ïáåî
ùîî åùåáì äèòî àåäù åúøåú øåàá åðùøãú ùôðì

øîàðù øåà äøåúä úàø÷ð ïëìåäîìùë øåà äèåò
ïëì äéúåçë ìëá úéìëúå ìåáâ úìòá àéä ùôðäå
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä

.äá

'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
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ב.17. קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ

- מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'"

שהוא יתגלה˘ÓÏ‰מפני אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיין .[.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק "ראה

ב.20. לט, יז.21.קידושין צ, תהלים



ixyzעב h"i ipy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשניי"טתשרי

òéôBä øLà "'ä íòð" ék ,øîBìk ,"eðéìò äððBk eðéãé äNòîe©£¥¨¥§¨¨¥§©¦Ÿ©£¤¦©
"eðéãé äNòî"a22-àLã÷å àúéøBàc ,úBönäå äøBzä ÷ñòa , §©£¥¨¥§¥¤©¨§©¦§§©§¨§ª§¨

éøaãç àlk àeä-Ccg` xac md `ed jexa yecwde dxezdy - §¦ª¨©
,ixnbl,äìòîlî eðéìò äøLéå ïðBkúé-"epilr"zpigaa ,epilrn , ¦§¥§¦§¤¨¥¦§©§¨
,siwnìeáb éìa BúBéäì¦§§¦§

Laìúî Bðéàå úéìëúå§©§¦§¥¦§©¥
ïk ìòå ,eðìëNå eðLôða- §©§¥§¦§¥§©¥

,okleíéâéOî eðà ïéà¥¨©¦¦
úeîéòpä eðìëNa§¦§¥©§¦
åéæå "'ä íòp"î úeáøòäå§¨£¥¦Ÿ©§¦

äðéëMä,`edy -ìeáb éìa ©§¦¨§¦§
ïðBkúî øLà ,úéìëúå§©§¦£¤¦§¥

a eðéìò äøBLåäNòî" §¤¨¥§©£¥
äøBúa ,"eðéãé,zcnlpd - ¨¥§¨

úBöîe,zeyrpd -íéaøa ¦§¨©¦
.à÷åcdxeza `wecy - ©§¨

dpyi ,miaxay zeevnae

ila `edy xe`n d`xyd

,leabì"æø eøîà äæ ìòå20: §©¤¨§©©
àîìò éàäa äåöî øëN"§©¦§¨§©©§¨

,"àkéìdevn xky - ¥¨
aqen dfy .oi` - dfd mlera

izlad zelbzdde xe`d lr

ici lr mi`ad ,zelaben

mlera dppi` ef zelbzd - devndfdbdpzn ixd dfd mlerd ,oky ,

,laben izla xe` zelbzd dfd mlera oi` okle - zlaben dxeva

,BâéOäì íìBòì øLôà éà ék,leabÎila `edy xe`d z` -ék ¦¦¤§¨¨¨§©¦¦
.óebäî Lôpä úeèMtúäa íàzelabdd ytpd lr oi`yk ,f` - ¦§¦§©§©¤¤¥©

,leab ilay zelbzd biydl ytpd geka ,sebd onyúàæ íb óàå- §©©Ÿ
df ixd - f` z`f biydl ytpd gekay,ãñçä Cøc ìòdf ixd - ©¤¤©¤¤

,efk zelbzd "qetzl" ytpl gekd ozepy `ed jexa yecwdn cqg

áeúkL Bîk23Léàì ílLz äzà ék ,ãñç 'ä Eìe" : §¤¨§¨¤¦©¨§©¥§¦
"eäNòîk24cqg `ed mc`d iyrn itl xkyd melyzy - , §©£¥

,`ed jexa yecwdnì"æø eøîàL Bîëe25àeä-Ceøa-LBãwäL , §¤¨§©©¤©¨¨
.'eë íé÷écva çk ïúBð,oky ,`eal cizrl mxky z` lawl - ¥Ÿ©©©¦¦

mb - zlaben `idy dnypdy icke ,laben izla ixd `ed xkyd

lawl lkez - sebd zelabd dilr oi`e sebdn zhytzn `idy ixg`

gek dl wiprdl `ed jexa yecwd jixv ,laben izla `edy xky

.jk lríéëàìna ïk ïéàM äî26zelbzd lawl mgeka oi`y - , ©¤¥¥©©§¨¦
,zlaben izla,éúBaøî ézòîML Bîkmy lrad lr dpeekd - §¤¨©§¦¥©©

,yhixfnn cibnde aehCàìî àöîð elà ék27ãçà28ãîBò ¦¦¦§¨©§¨¤¨¥

,ãçéa ìàøNiî äøNò ãîòîamicedi dxyry dn wx df ixd - §©£©£¨¨¦¦§¨¥§©©
my ixd dxey - "`ixy `zpiky dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp

,dpikydäúîéà åéìò ìtz ¯ äøBz éøáãa íéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦§¦§¥¨¦Ÿ¨¨¥¨¨
,eäéìò àéøLc àzðéëMî ,úéìëúå ìeáb éìa ãçôådpikydn - ¨©©§¦§§©§¦¦§¦§¨§¨§¨£©§
,mdilr dxeydäéäL ãò©¤¨¨

Búeàéönî ìhaúî¦§©¥¦§¦
.éøîâìlehiad cvn - §©§¥

dzidy milecbd cgtde

z`xyd eilr dxyn

dxyr lr dxeyd dpikyd

oi`y zexnl cgi l`xyin

dyrn zrya miwqer md

dxeza29zegiyd xtqa .

c"yz30x"enc` w"k `ian

eia`yk ,r"p v"iixedncnl

mrta ef dyecw zxb` ez`

ribdy drya ixd ,dipyd

xacn owfd epaxy dnl

iabl zenypd zlrn zece`

enk" miiqne mik`ln

- 'eke "izeaxn izrnyy

r"p (a"yxedn) iaxd xaic

izrnyy" oeyld zece`

"`ipz"a lirly - "izeaxn

`ed o`k eli`e ,"ixenn izrnyy" oeyld aezk (ddbda) d"l wxt

izrnyy" :jk lr xn` `ede ,"izeaxn izrnyy" oeyld xne`

,yhixfnn cibnd axd zyecw ceak cedl oeekzn `ed "ixenn

cibnd axde aeh my lrad epxenl dpeekd "izeaxn izrnyy"e

xn` ,r"p v"iixden x"enc` w"k my xne` ,okn xg`l .yhixfnn

ceak cedod el`y ,(iaxe ixen ia` ipec`) x"en`` zyecw

iabl zenypd zlrn zece` ocr oba micnely zeklddn

`zpikyy '"ied xe`"n milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln

oi`y zexnl ,l`xyin dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy

v"iixden x"enc` w"k jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md

micnely zekldl rbepa mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p

zeriaw zeyrl ,jkl dncwd "`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba

cenll mei lkazeceq aexy jk lr xne` `edy ,"awri oir"

oldl .mc`d zepeer lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd31`ed

miciqgly ,f` mb el xn` r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian

lk micnel eidy micenila) mcenil wga zeriaw dzid miptln

`xnb cenr ,zeipyna mixeriyd lr sqepy ,(xeari la wegk mei
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ùã÷ä úøâà
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

לקבלו"."דלכא שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ב.25.ורה ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להם ניתן "שלא

˘ËÈÏ"‡:27.הכח". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דצבור גם התפלות מעלים מלאכים שהרי ˘ËÈÏ"‡:28."צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - "צ"ע

.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו' בפחד ואינם כו' בטלים אינם דהעשרה "והא

סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן הבחירה בטלה - לאו דאם כן להיות ומוכרח א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל

להעבודה". 30.97ֿ98.(בהעלם) 31.101.ע' ע'

ixyz `"kÎ'k iriaxÎiyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ' שלישי יום

,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá ù"îë

תשרי כ"א רביעי יום
יוםשלישֿירביעיכ'ֿכ"אתשרי

,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,flw 'nr cr.íù ì"æ é"ùøôá

dkld mipt lk lre ,"awri oir"a `wqit micnel mb eid ,`ipze

mitirq ipy jexr ogley xeviwa zg`32lecb sirq df did m` ,

dkld aex it lre ,zg` dkld df didy dfk ote`a micnel eid

,mitirq ipya dwelg zg`

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33LîMä úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©©¤¤
,ììëamipipr mdy ,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ¦§¨

on dlrnl ,"`yny on `lirl" `idy dxez enk `l) ynyd zgzy

dltzd iptly ,oldl xne` `edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd

md oi` ,dltzd ixg` e`

df `l` ,dxez micnel

df ixd - mivl ayen dyrp

,"ipira rx"éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©
'ä ìà íéLbpä éòøå34, §¥©©¦¨¦¤
"älôz Bæ ¯ äLbä"35- , ©¨¨§¦¨

miwqerd dl` xnelk

,dltzd zcearaøçàå§©©
äNòð äéðôì Bà älôzä©§¦¨§¨¤¨©£¨
àðîçø "íéöì áLBî"©¥¦©£¨¨
ì"æø eøîàL Bîk ,ïìvì36: ¦§¨§¤¨§©©

ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥
,"'eë äøBz éøác íäéðéa- ¥¥¤¦§¥¨

,"mivl ayen df ixdíàå§¦
"íéöì áLBî" äNòð©£¨©¥¦

,äøNòa,l`xyin - ©£¨¨
eäéìò àéøL àzðéëLc- ¦§¦§¨¨§¨£©§
,mdilr dxey dpikydyïéà¥

àðì÷e àðBaìò Eì§¤§¨§¨¨
àzðéëLc,dpikyd oelwe oealr -íàå ,ïìvì àðîçø äfî ìBãb ¦§¦§¨¨¦¤©£¨¨¦§¨§¦
ì"æø eøîà37"äðéëMä éìâø ÷çBc"L øúqa äøáò øáBòä ìò ¨§©©©¨¥£¥¨©¥¤¤¥©§¥©§¦¨

,íBìLå ñç,ixd -äîB÷ øeòL ìk ÷çBc ¯ íéaøa äøáò øáBòä ©§¨¨¥£¥¨¨©¦¥¨¦¨
ìBëéák úéLàøa øöBé ìL38ì"æø eøîàL Bîk ,39àeäå éðà ïéà" : ¤¥§¥¦¦§¨§¤¨§©©¥£¦§

,"'eëå,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki - §
.my zexyl dleki `id oi`y'eë "íéèäøa øeñà Cìn"L àlà40. ¤¨¤¤¤¨¨§¨¦

ly ote`a `id dpikyd -

cbp dxeywk - "xeq`"

mewna zexyl `ly dpevx

meyn jka yi ixd - dfk

dpikyl oelwe oealr

ly ote`a my z`vnpd

.'"eke xeq` jln"éå" ìáà£¨©
ì ïé÷çãc ïàîìàzðéëL §©§¨£¦¦§¦§¨

éøa-àLã÷ dì íé÷Bé ãk-C ©¦¨ª§¨§¦
,àeämixivny dl`l ie -

yecwd xy`k ,dpikyd z`

,dze` miwi `ed jexaàîééå§¥¨
:dì:dl xn`ie -éøòðúä" ¨¦§©£¦

"'Bâå éîe÷ øôòî41ìòå , ¥¨¨¦§§©
éákòúî ïélî úìz§©¦¦¦§©§¥

:àúeìâa ìàøNélr - ¦§¨¥§¨¨
ipa miakrzn mixac dyly

:zelba l`xyiïé÷çãc ìò©§¨£¦
ì,àzðéëLmdy lr - ¦§¦§¨

,dpikyl mixivnàzðéëLa àðì÷ ïéãáòc ìòåminxeby lre - §©§¨§¦§¨¨¦§¦§¨
,dpikyl oelwLBãwä øäfa áeúkL Bîk ,"'eëå42. §§¤¨©Ÿ©©¨

,ïk ìò,okl -éçà éáeäà ©¥£©©©
äòøä eòøz àð ìà ,éòøå§¥©©¨¨¥¨¨¨

,úàfä äìBãbä,zeyrl - ©§¨©Ÿ
ixg` e` dltzd iptl

`pngx mivl ayen ,dltzd

,olvil'äì ãBák eðúe§¨©
CLçé íøèa íëéäìà43, ¡Ÿ¥¤§¤¤©§¦

áéøòîì äçðî ïéa eðéäc§©§¥¦§¨§©£¦
ìçä úBîé ìk44ãîìì , ¨§©Ÿ¦§Ÿ

,äøBzä úeiîéðt äøNòa©£¨¨§¦¦©¨

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá

ééçà ééáåäà ïë ìò
ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם -‰‡ÌÈ�Â¯Á"צע"ג סעיף כל רוב ע"פ (2 .

- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. ומחוץ·ÛÂÒהל' הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז ˘ËÈÏ"‡:33.מאז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יז ב, קהלת - הכתוב Î"˜34."ל' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י ˘ËÈÏ"‡:35."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ פרש"י פמ"ט. "ב"ר

ב'.36. משנה ג' פרק א.37.אבות לא, ˘ËÈÏ"‡:38.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות ש' ע"ח 39."ראה

א. ה, ˘ËÈÏ"‡:40.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ז מאגה"ת ב.41."להעיר נב, בישעי' ב.42.כמ"ש עה, ירמי'43.ח"ג - הכתוב ל' ע"פ

טז. ˘ËÈÏ"‡:44.יג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ס"ד (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל דאינו הא "י"ל



עג ixyz `"kÎ'k iriaxÎiyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ' שלישי יום

,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá ù"îë

תשרי כ"א רביעי יום
יוםשלישֿירביעיכ'ֿכ"אתשרי

,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,flw 'nr cr.íù ì"æ é"ùøôá

dkld mipt lk lre ,"awri oir"a `wqit micnel mb eid ,`ipze

mitirq ipy jexr ogley xeviwa zg`32lecb sirq df did m` ,

dkld aex it lre ,zg` dkld df didy dfk ote`a micnel eid

,mitirq ipya dwelg zg`

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33LîMä úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©©¤¤
,ììëamipipr mdy ,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ¦§¨

on dlrnl ,"`yny on `lirl" `idy dxez enk `l) ynyd zgzy

dltzd iptly ,oldl xne` `edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd

md oi` ,dltzd ixg` e`

df `l` ,dxez micnel

df ixd - mivl ayen dyrp

,"ipira rx"éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©
'ä ìà íéLbpä éòøå34, §¥©©¦¨¦¤
"älôz Bæ ¯ äLbä"35- , ©¨¨§¦¨

miwqerd dl` xnelk

,dltzd zcearaøçàå§©©
äNòð äéðôì Bà älôzä©§¦¨§¨¤¨©£¨
àðîçø "íéöì áLBî"©¥¦©£¨¨
ì"æø eøîàL Bîk ,ïìvì36: ¦§¨§¤¨§©©

ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥
,"'eë äøBz éøác íäéðéa- ¥¥¤¦§¥¨

,"mivl ayen df ixdíàå§¦
"íéöì áLBî" äNòð©£¨©¥¦

,äøNòa,l`xyin - ©£¨¨
eäéìò àéøL àzðéëLc- ¦§¦§¨¨§¨£©§
,mdilr dxey dpikydyïéà¥

àðì÷e àðBaìò Eì§¤§¨§¨¨
àzðéëLc,dpikyd oelwe oealr -íàå ,ïìvì àðîçø äfî ìBãb ¦§¦§¨¨¦¤©£¨¨¦§¨§¦
ì"æø eøîà37"äðéëMä éìâø ÷çBc"L øúqa äøáò øáBòä ìò ¨§©©©¨¥£¥¨©¥¤¤¥©§¥©§¦¨

,íBìLå ñç,ixd -äîB÷ øeòL ìk ÷çBc ¯ íéaøa äøáò øáBòä ©§¨¨¥£¥¨¨©¦¥¨¦¨
ìBëéák úéLàøa øöBé ìL38ì"æø eøîàL Bîk ,39àeäå éðà ïéà" : ¤¥§¥¦¦§¨§¤¨§©©¥£¦§

,"'eëå,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki - §
.my zexyl dleki `id oi`y'eë "íéèäøa øeñà Cìn"L àlà40. ¤¨¤¤¤¨¨§¨¦

ly ote`a `id dpikyd -

cbp dxeywk - "xeq`"

mewna zexyl `ly dpevx

meyn jka yi ixd - dfk

dpikyl oelwe oealr

ly ote`a my z`vnpd

.'"eke xeq` jln"éå" ìáà£¨©
ì ïé÷çãc ïàîìàzðéëL §©§¨£¦¦§¦§¨

éøa-àLã÷ dì íé÷Bé ãk-C ©¦¨ª§¨§¦
,àeämixivny dl`l ie -

yecwd xy`k ,dpikyd z`

,dze` miwi `ed jexaàîééå§¥¨
:dì:dl xn`ie -éøòðúä" ¨¦§©£¦

"'Bâå éîe÷ øôòî41ìòå , ¥¨¨¦§§©
éákòúî ïélî úìz§©¦¦¦§©§¥

:àúeìâa ìàøNélr - ¦§¨¥§¨¨
ipa miakrzn mixac dyly

:zelba l`xyiïé÷çãc ìò©§¨£¦
ì,àzðéëLmdy lr - ¦§¦§¨

,dpikyl mixivnàzðéëLa àðì÷ ïéãáòc ìòåminxeby lre - §©§¨§¦§¨¨¦§¦§¨
,dpikyl oelwLBãwä øäfa áeúkL Bîk ,"'eëå42. §§¤¨©Ÿ©©¨

,ïk ìò,okl -éçà éáeäà ©¥£©©©
äòøä eòøz àð ìà ,éòøå§¥©©¨¨¥¨¨¨

,úàfä äìBãbä,zeyrl - ©§¨©Ÿ
ixg` e` dltzd iptl

`pngx mivl ayen ,dltzd

,olvil'äì ãBák eðúe§¨©
CLçé íøèa íëéäìà43, ¡Ÿ¥¤§¤¤©§¦

áéøòîì äçðî ïéa eðéäc§©§¥¦§¨§©£¦
ìçä úBîé ìk44ãîìì , ¨§©Ÿ¦§Ÿ

,äøBzä úeiîéðt äøNòa©£¨¨§¦¦©¨

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá

ééçà ééáåäà ïë ìò
ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם -‰‡ÌÈ�Â¯Á"צע"ג סעיף כל רוב ע"פ (2 .

- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. ומחוץ·ÛÂÒהל' הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז ˘ËÈÏ"‡:33.מאז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יז ב, קהלת - הכתוב Î"˜34."ל' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י ˘ËÈÏ"‡:35."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ פרש"י פמ"ט. "ב"ר

ב'.36. משנה ג' פרק א.37.אבות לא, ˘ËÈÏ"‡:38.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות ש' ע"ח 39."ראה

א. ה, ˘ËÈÏ"‡:40.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ז מאגה"ת ב.41."להעיר נב, בישעי' ב.42.כמ"ש עה, ירמי'43.ח"ג - הכתוב ל' ע"פ

טז. ˘ËÈÏ"‡:44.יג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ס"ד (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל דאינו הא "י"ל



ixyzעד a"k iying mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ב חמישי יום

,flw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìòá ùã÷ úáùáå,flw 'nr cr:ïåöø éäé ïë

ïéæeðb äøBzä úBãBñ áøL ,"á÷òé ïéò" øôñaL äãbà àéäL¤¦©¨¨¤§¥¤¥©£Ÿ¤Ÿ©¨§¦
ì"æéøàä éáúëa øàáîk ,íãà ìL åéúBðBò úøtëîe ,da45, ¨§©¤¤£¨¤¨¨©§Ÿ¨§¦§¥¨£¦©

daL úBìâpäå,xn` ixd ,dxezd zeceq -oifepboir"ay dcb`a §©¦§¤¨
miielbd mixacde ,"awri

wlga micnel mzece`

,dcb`d ly dlbpdïä¥
íäa CìiL 'ä éëøc©§¥¤¥¥¨¤
úBöò úéLéå ,íãàä̈¨¨§¨¦¥

àiîLc élîa BLôða- §©§§¦¥¦§©¨
,zeevne dxez ipipraélîáe§¦¥

,àîìòc,mler ipipra - §©§¨
íâå .áì éîëç ìëì òeãiëå§©¨©§¨©§¥¥§©

èòî ãîììdgpn oia - ¦§Ÿ§©
,aixrnlCeøò ïçìLa§ª§¨¨

úBëìä íéiç-çøàŸ©©¦£¨
,íãà ìëì úBëéøväjexr ogleyay "miig gxe`" wlgd ixdy - ©§¦§¨¨¨

,eizekld zrcl cg` lkl uegpì"æø eøîà äæ ìòå46äðBMä ìk" : §©¤¨§©©¨©¤

,"'eë íBé ìëa úBëìä,"`ad mler oa `edy el ghaen -ïäL £¨§¨¤¥
,äNòîì äëìä úB÷eñôe úBøeøa úBëìäzeyrl ji` zrcl - £¨§§£¨¨§©£¤

,lretaíL ì"æ é"Lø Leøôa øàáîk47zpeekzn "zekld"ay - . ©§Ÿ¨§¥©¦©¨
,zexexa zekldl `xnbd

`ixhe `lwyd ila

itk ,xacay zwelgnde

iptl dlibna yxtn i"yxy

dpeyd lk" xn`nd

ctqdl rbepa `l` ,"zekld

cnly "zekld dpey" lr

ila onvr zekldd z`

dcpae ,'eke `ixhe `lwyd

yxtn envr df xn`n lr

,zeipyn od el`y ,i"yx

dynl dklde zeziixa

rbepa df jxc lre ,`xnbd ly `ixhe `lwyd ila od mby ,ipiqn

.dyrnl zerbepd zexexa zeweqt zekldl dpeekd jexr ogleyl

ék ,úaL úBëìäa e÷ñòé ¯ äçðnä úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£©¦§¨©©§§¦§©¨¦
ì àúaø àúëìä","àúaLdaxd opyi ,dlecb dkld `id zay - ¦§§¨©§¨§©§¨

,zayl rbepa ozrcl yiy zekldñç da ìLkì íãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨¦¨¥¨©
úøk øeqàa elôà ,íBìLå§¨£¦§¦¨¥
,äòéãé ïBøñçî ,äìé÷ñe- §¦¨¥¤§§¦¨

,mipicd lyãeîìz úââL"å§¦§©©§
,íBìLå ñç "ïBãæ äìBò- ¨¨©§¨

ilan xeqi` miyeryk

i`e ,xeqi` dfy zrcl

cnl `ly iptn `ed dricid

dyr eli`k xacd aygp -

itk ,melye qg cifna z`f

zea`a zxne` dpyndy48.

ly mixeqi`a elit`y ixd

mileki dliwqe zxk

`lyk melye qg lykidl

,zay zekld mirceiïéàå§¥
éøöéøác éøeqàa øîBì C ¨¦©§¦¥¦§¥

eaø Bîk eaøL ,íéøôBñ§¦¤©§©
,àáeè éçéëLc äö÷î éøeqàa èøôáe ,äìòîìmizrl mixewd - §©§¨¦§¨§¦¥ª§¤¦§¦¥¨

,c`n zeaexwíéøôBñ éøác íéøeîçå,opaxcnc -éøácî øúBé ©£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥

äøBz49ì"æø eøîàL Bîk ,50íéîëç éøác ìò øáBòä ìkL , ¨§¤¨§©©¤¨¨¥©¦§¥£¨¦
,íäéøác ìL ì÷ øeqàa elôà,edexq` minkgdy -ìëBàä Bîk £¦§¦©¤¦§¥¤§¨¥

÷àðåb éàäëe úéáøò úlôz íã,dnecke -ìò øáBòk äúéî áiç Ÿ¤§¦©©§¦§©©§¨©¨¦¨§¥©
äøBzaL úBøeîç51lr - . £¤©¨

c`n xacd rbep mipt lk

ipice zekld zrcle cenll

ecnli okl xy` ,zay

dgpnd zelra zay zekld

,zay lyìà ãéçé ìëå§¨¨¦©
øeavä ïî Bîöò Løôé- ¦§Ÿ©§¦©¦

cnel xeaivdy drya

oir"a mixen`d micenild

,dnecke jexr ogley ,"awri

,øçà ïéðò ãîìì elôà- £¦¦§Ÿ¦§¨©¥
on cigid yexti l` ok mb

,xeaivdíà éksxhvi - ¦¦
,Ba ïé÷eñò øeaväL øáãa§¨¨¤©¦£¦

éøö ïéàåàöé àlL øîBì C §¥¨¦©¤Ÿ¥¥
äöeçäxeaivdy drya - ©¨

cnelåéìòå ,Bãòìaî äøNò eéäé àì íà,dvegd `veiy in lr - ¦Ÿ¦§£¨¨¦©§¨§¨¨
éðà,owfd epax -÷eñtä àøB÷52'ä éáæòå" :ezxez miafery dl` - £¦¥©¨§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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä

íù ì"æ é"ùøôá

å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
éðà åéìòå åãòìáî äøùò åéäé àì íà äöåçä àöé
ìë ìò ì"æøàùîë 'åë åìëé 'ä éáæåòå ÷åñôä àøå÷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ס"א)". (סקנ"ה לביהמ"ד מביהכנ"ס דרבים, ת"ת צ"ל שלאחרי' וכן התפלה, קודם בצרכיו לעסוק הזקן45.דאסור לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

השירים. לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן ה"ב א.46.פ"ב עג, נדה ב. כח, סק"ב.47.מגילה סרמ"ו יו"ד ט"ז פרק48.ראה

י"ב. משנה ה"ד.49.ד' פ"א ברכות ב.50.ירושלמי ד, ˘ËÈÏ"‡:51.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל מאי כהדעותÂË·‡"לכאורה שלא קמ"ל

ואילך". תקצט ע' יד תלמודית אנציק' בארוכה. - טו ח, השדה פאת .386 ע' כללים שד"ח ס"ה. סס"ג אדה"ז שו"ע וראה כוונתו. וגוזמא דלהפלגה

כח.52. א, ישעי'

ixyz b"k iyiy mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ג שישי יום
אגרתכד

pyl xeriy dxen,274 'nrn :zxaern d...ééáåäà .ãë,glw 'nr cr.ìë ïéòì

,'d lyì"æø eøîàL Bîk ,"'eë eìëé53ék ,äMã÷aL øác ìk ìò ¦§§¤¨§©©©¨¨¨¤¦§ª¨¦
éøa-àLã÷å àúéøBà"c ,äøBzä úMã÷k äMã÷ ïéààlk àeä-C ¥§ª¨¦§ª©©¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨

."ãçzexnl ,okly ,cg` xac md `ed jexa yecwde dxezd - ©
wx z`f exn` l"f epizeaxy

mday ,dyecway xac iabl

l`xyin dxyr ly oiprd

`ed (oipn)i`pzi` ecrlay

xac eze` xnel xyt`

ok oi`y dn ,dyecway

df oi` ixd dxez cenila

md l`xyin dxyryk ielir wx df ,dxyr eidiy gxkdd ony i`pz

dxyryke ,dxezd zyecwk dyecw oi`y oeeik ,z`f lka - cgia

,lirl xen`k mikiynn ixd md cgia dxez micnel l`xyin

`veiy df okl - dpikyd z`xyde dyecw ly ddeabd dpigad

in jxc lr `ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp `l jk llbae dvegd

dyecway xacn jledy

xacd rxten eci lre

.dyecwayïî LøBtä ìë"å§¨©¥¦
,"'eë øeavädkef epi` - ©¦

xeaivd zngpa ze`xl54,
éì òîBLåepax xne` - §¥©¦

,owfdåéîéáe ,çèa ïBkLé¦§¤©§¨¨
çèáì ïkLz íéìLeøéå ,äãeäé òLez eðéîéáe55éäé ïk ïîà , §¨¥¦¨©§¨¦¨©¦¦§Ÿ¨¤©¨¥¥§¦

:ïBöø̈

.ck,dlecbd d`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

devn miyer e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda

miybp" xy` dl` mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa

ixg` e` iptl z`f lkae ,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l`

iptn mivl ayen dyrp dltzd

raz okle ,dxez micnel `ly

cenll miaxa zeriaw zeyrl

dkld jexr ogleye "awri oir"

.aixrnl dgpn oia dyrnl

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

mpyi recn dtixg dxeva owfd epax raez da ,c"k oniq dyecwd zxb`d

elit` `l` ,milha mixacl dpeekd oi`e .dltzd zrya mixacny dl`k

,el mikxvpd mixac zece` xacn `ed ,"eikxva xetiq" ly okeza mixacnyk

meyn dfa did `l (dltzd zrya `ly) xg` onfa mda xacn did m`e

`ed ,oky ,`hgjixvmze` xacn `ed m` j` :dl` mixac zece` xacl

opeazdl dvex `ed oi`y jka d`xn `edy ,owfd epax xne` ,dltzd zrya

.dltzd zrya dlbzn `ed jexa yecwdy ziwl`d zelbzdd ze`xle

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

,ezlecb zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

n dnk cr - jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixdyteh

aeyg jlnd oi`y ,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed

el aeyge ,ezlecb zx`tzae eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira

eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi .el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei

.lk ipira jlnd itlk epeifae epealr eze`xda jlnl

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ly ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`ed jexa yecwdfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbelkaiagx

itk ,dhnl mbe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn

zryy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy

"xyekd zry" `id dhnle ,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd

.`ed jexa yecwd ly ezekln iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl

envr oikdl wx mc`d lre

- ef zelbzd "lawl" lkeiy

zlecba ezeppeazd ici lr

zrya `ed jexa yecwd

owfd epaxy itke ,dltzd

z` dxvw dxeza yxit

xn`nd1oieke" oeyln "oeeik" ,eala oelg gzt m` ,"`vi eal oeeik m`"

l`ipc ly ezltza aezkd "'il oigizt2eid zepelgy `id dpeekdy

eala oelg gzty ,`id "eal oeeik m`"a dpeekd o`k jk - elv` migezt

zeppeazdd ici lr gena dxi`nd zelbzdd eala ekxc xi`dl lkeiy

.'d zlecba

`ed ,el mivegpd mixac mb dl` eidie ,`ed eipipra f` xacn edyin xy`ke

zrya dpyiy jlnd zelbzd ze`xl dvex `ed oi`y - lirl xen`k - d`xn

.lk ipir iptle jlnd ly epeifa edf ,efn dxizie ,dltzd

drydn "dliha dgiy" mey xacl `ly dxifb zxifba owfd epax miiqn okl

xeariy ine .dltzd ixg`y oexg`d yicwd seql cr dltza ligzn ofgdy

iecipd el xizdl miyp` dylyn ywaie rwxwd lr ayi cifna jk lr

e` gky xy`k `l ,cifna z`f dyer `edy drya wx df ,j` .dlrnly

epaxe ,iecipd oipr dligzkln eilr lg `l f`y ,miln dnk eitn evxtzdy

."mzeala mixyile miaehl 'd daihd"a miiqn owfd

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì,dvex (`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `leòLø Bîöò íãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨©§¨¨
úçà äòL,dltz ly zcgeinde dcigid dryd -,íB÷nä éðôì ¨¨©©¦§¥©¨

,`ed jexa yecwd iptl -øLà,`ed jexa yecwd -ìkî da øça £¤¨©¨¦¨
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ה"ד.53. פ"ד מגילה ירושלמי א. ח, שם54.ברכות אבל י. ב, שמחות ה"י.ÔÈÈÚÂציבור.ÈÎ¯„Óמסכת פ"א אבל הלכות Î"˜55.רמב"ם ˙¯Ú‰
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א.1. יג, יא.2.ברכות ו, דניאל



עה ixyz b"k iyiy mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ג שישי יום
אגרתכד

pyl xeriy dxen,274 'nrn :zxaern d...ééáåäà .ãë,glw 'nr cr.ìë ïéòì

,'d lyì"æø eøîàL Bîk ,"'eë eìëé53ék ,äMã÷aL øác ìk ìò ¦§§¤¨§©©©¨¨¨¤¦§ª¨¦
éøa-àLã÷å àúéøBà"c ,äøBzä úMã÷k äMã÷ ïéààlk àeä-C ¥§ª¨¦§ª©©¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨

."ãçzexnl ,okly ,cg` xac md `ed jexa yecwde dxezd - ©
wx z`f exn` l"f epizeaxy

mday ,dyecway xac iabl

l`xyin dxyr ly oiprd

`ed (oipn)i`pzi` ecrlay

xac eze` xnel xyt`

ok oi`y dn ,dyecway

df oi` ixd dxez cenila

md l`xyin dxyryk ielir wx df ,dxyr eidiy gxkdd ony i`pz

dxyryke ,dxezd zyecwk dyecw oi`y oeeik ,z`f lka - cgia

,lirl xen`k mikiynn ixd md cgia dxez micnel l`xyin

`veiy df okl - dpikyd z`xyde dyecw ly ddeabd dpigad

in jxc lr `ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp `l jk llbae dvegd

dyecway xacn jledy

xacd rxten eci lre

.dyecwayïî LøBtä ìë"å§¨©¥¦
,"'eë øeavädkef epi` - ©¦

xeaivd zngpa ze`xl54,
éì òîBLåepax xne` - §¥©¦

,owfdåéîéáe ,çèa ïBkLé¦§¤©§¨¨
çèáì ïkLz íéìLeøéå ,äãeäé òLez eðéîéáe55éäé ïk ïîà , §¨¥¦¨©§¨¦¨©¦¦§Ÿ¨¤©¨¥¥§¦

:ïBöø̈

.ck,dlecbd d`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

devn miyer e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda

miybp" xy` dl` mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa

ixg` e` iptl z`f lkae ,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l`

iptn mivl ayen dyrp dltzd

raz okle ,dxez micnel `ly

cenll miaxa zeriaw zeyrl

dkld jexr ogleye "awri oir"

.aixrnl dgpn oia dyrnl

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

mpyi recn dtixg dxeva owfd epax raez da ,c"k oniq dyecwd zxb`d

elit` `l` ,milha mixacl dpeekd oi`e .dltzd zrya mixacny dl`k

,el mikxvpd mixac zece` xacn `ed ,"eikxva xetiq" ly okeza mixacnyk

meyn dfa did `l (dltzd zrya `ly) xg` onfa mda xacn did m`e

`ed ,oky ,`hgjixvmze` xacn `ed m` j` :dl` mixac zece` xacl

opeazdl dvex `ed oi`y jka d`xn `edy ,owfd epax xne` ,dltzd zrya

.dltzd zrya dlbzn `ed jexa yecwdy ziwl`d zelbzdd ze`xle

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

,ezlecb zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

n dnk cr - jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixdyteh

aeyg jlnd oi`y ,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed

el aeyge ,ezlecb zx`tzae eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira

eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi .el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei

.lk ipira jlnd itlk epeifae epealr eze`xda jlnl

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ly ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`ed jexa yecwdfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbelkaiagx

itk ,dhnl mbe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn

zryy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy

"xyekd zry" `id dhnle ,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd

.`ed jexa yecwd ly ezekln iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl

envr oikdl wx mc`d lre

- ef zelbzd "lawl" lkeiy

zlecba ezeppeazd ici lr

zrya `ed jexa yecwd

owfd epaxy itke ,dltzd

z` dxvw dxeza yxit

xn`nd1oieke" oeyln "oeeik" ,eala oelg gzt m` ,"`vi eal oeeik m`"

l`ipc ly ezltza aezkd "'il oigizt2eid zepelgy `id dpeekdy

eala oelg gzty ,`id "eal oeeik m`"a dpeekd o`k jk - elv` migezt

zeppeazdd ici lr gena dxi`nd zelbzdd eala ekxc xi`dl lkeiy

.'d zlecba

`ed ,el mivegpd mixac mb dl` eidie ,`ed eipipra f` xacn edyin xy`ke

zrya dpyiy jlnd zelbzd ze`xl dvex `ed oi`y - lirl xen`k - d`xn

.lk ipir iptle jlnd ly epeifa edf ,efn dxizie ,dltzd

drydn "dliha dgiy" mey xacl `ly dxifb zxifba owfd epax miiqn okl

xeariy ine .dltzd ixg`y oexg`d yicwd seql cr dltza ligzn ofgdy

iecipd el xizdl miyp` dylyn ywaie rwxwd lr ayi cifna jk lr

e` gky xy`k `l ,cifna z`f dyer `edy drya wx df ,j` .dlrnly

epaxe ,iecipd oipr dligzkln eilr lg `l f`y ,miln dnk eitn evxtzdy

."mzeala mixyile miaehl 'd daihd"a miiqn owfd

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì,dvex (`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `leòLø Bîöò íãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨©§¨¨
úçà äòL,dltz ly zcgeinde dcigid dryd -,íB÷nä éðôì ¨¨©©¦§¥©¨

,`ed jexa yecwd iptl -øLà,`ed jexa yecwd -ìkî da øça £¤¨©¨¦¨
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י. ז, תהלים ד.19.- קכה, תהלים - הכתוב ל'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc oileg(ycew zay meil)

:`ziixan ax lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy`ztqez) ¥¦¥
(g"d c"t zeld`,úBîöò éðù,zn lyåyiíéúéæ éàöç éðù ïäéìò §¥£¨§£¥¤§¥£¨¥¥¦

,zif ivg yi mvr lkay ,znd xyaníiiðMä ïäéLàø ñéðëäå± §¦§¦¨¥¤©§¦¦
,mdilr xyad oi`y zenvrd ipy iy`xìjezdìéäàî úéaäå ,úéa §©¦§©©¦©£¦

ïäéìò,zenvrd lr ±,àîè úéaäaygp cid lr lid`ndy £¥¤©©¦¨¥
`nhny znd xyan zifk lr lid`nk aygpe ,xyad lr lid`nk

.ld`aúBîöò éðL Càéä ,á÷òé éaø íeMî ,øîBà àñB÷ð ïa äãeäé§¨¤§¨¥¦©¦©£Ÿ¥©§¥£¨
,xya zifk mdn cg` lka oi`yúéæëì ïéôøèöî.ziad z` `nhl ¦§¨§¦¦§©¦

1

2

3

4

5

6

7

8



עז ixyz c"k ycew zay mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ד קודש שבת יום

,glw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æç åòá÷ ë"òå,glw 'nr cr:íúåáìá

ïk ìòå,okle -:älôza ì"æç eòá÷zeidl dilry -ãîBò elàk §©¥¨§£©©§¦¨§¦¥
Cìnä éðôì13.,miklnd ikln jln iptl cner ixd `ed zn`ay - ¦§¥©¤¤

mixne` ,`eti` ,recn"eli`k":`id dpeekd ,`l` ?jlnd iptl cner

'eë ãîBò elàk Bîöòa äàøî äéäé íéðt ìk ìò,jlnd iptl - ©¨¨¦¦§¤©§¤§©§§¦¥
envr d`xi jkìk ïéòì§¥¨

ìà øNa éðéòa äàBø¤§¥¥¨¨¤
,åéøeaãå åéNòîlky - ©£¨§¦¨

eixeaice eiyrny d`xi cg`

zeidl mikixv mdy itk md

,jlnd iptl cner `edyk

äáLçî Bì ïéàL óà©¤¥©£¨¨
.ìéñëìyibxdl - ¦§¦

dltza ecnray ezaygna

,jlnd iptl cner `edìòå§©
ïéðòä äæiptl micnery - ¤¨¦§¨

df onf rawy jlnd

miyxecd lkl zelbzdl

,eze`ï÷úð14,úBlôzä ìk ¦§©¨©§¦
éîe .áèéä íäa ïðBaúnì©¦§¥¨¤¥¥¦
áiçúî ¯ ïk äàøî BðéàL¤¥©§¤¥¦§©¥
øäfa eøîà åéìòå .BLôða§©§§¨¨¨§©Ÿ©

LBãwä15àðì÷ âéäðàc" : ©¨§©§¦§¨¨
äàlò àðewúa`ed - §¦¨¦¨¨

,oeilrd oewiza oelw qipkn

,àãeøt éæçàåd`xne - §©£¥¥¨
(dyecwn) zecxtidúéìå§¥
àäìàa à÷ìç déì,"ìàøNéc,el oi`e -.ïìvì àðîçøwlg - ¥ª§¨¤¡¨¨§¦§¨¥©£¨¨¦§©

,l`xyi iwl`aïk ìò,owfd epax xne` ,okl -ì"æøc eäéúeçéìL ©¥§¦©§§©©
,àðãéáò à÷,l"f epizeax ly mzegily ip` miiwn -äøæb øæâì16 ¨£¦§¨¦§Ÿ§¥¨

çéìMä ìéçúiMî äìèa äçéN çeNì àlL ,Lôð ìëì äåL̈¨§¨¤¤¤Ÿ¨©¦¨§¥¨¦¤©§¦©§¦©

øeaö,ofgd -,àøúa Léc÷ øîb ãò älôzä ìltúäìseq cr - ¦§¦§©¥©§¦¨©§©©¦©§¨
,oexg`d yicwdäçðîe úéáøò úéøçL17äæ ìò øáBòäå .'eëå ©£¦©§¦¦§¨§§¨¥©¤

éecð Bì eøéziL íéLðà 'âî Lwáéå õøàä ìò áLé ¯ ïBãæa§¨¥¥©¨¨¤¦©¥¦£¨¦¤©¦¦
,äìòîlL,exfby dxifb lr xaery inl ribny -áLå"dyri - ¤§©§¨§¨

xzei xacl `ly ,daeyz

,dltzd zrya,"Bì àôøå§¨¨
éecð íeL åéìò ìç àìå§Ÿ¨¨¨¦

,øwò ìk òøôîìef `l - §©§¥©¨¦¨
lr iecipdn `txiiy cala

ef daeyz `l` ,`adl

did `l dligzklny znxeb

,iecip mey eilrBúlçzî ék¦¦§¦¨
ìç àì,iecipd -ìò íà ék Ÿ¨¦¦©

,íéòLBtäå íéãøBnä©§¦§©§¦
ììk íéLLBç íðéàL¤¥¨§¦§¨
íéîMä ïî äøtk Lwáì§©¥©¨¨¦©¨©¦
éìéìt ïBòä ìò úBiøaä ïîe¦©§¦©¤¨§¦¦
íéøaãnLk à÷åc íâå .äfä©¤§©©§¨§¤§©§¦
ìò àìå ,Lôð èàLa ïBãæa§¨¦§¨¤¤§Ÿ©
åétî e÷øæpL Bà çëBMä©¥©¤¦§§¦¦
,ïekúî àìa úBáz änk©¨¥§Ÿ¦§©¥

éøö BðéàL,ììk äøzä C- ¤¥¨¦©¨¨§¨
ine ,iecipd z` el exiziy

didy xn`ie cifna xaciy

eilr - 'eke oiekzna `ly df

:xne` `edúBaì ïçBáe"¥¦
"÷écö íé÷ìà úBéìëe18íéáBhì 'ä äáéèä" ,aeh miyery dl`l - §¨¡Ÿ¦©¦¥¦¨©¦

,llk xacln mnvr mixneye"íúBaìa íéøLéìå19:eayg `ly - §¦¨¦§¦¨
mdl mb - oiekzna `ly zeaiz dnk mditn ewxfp `l` ,xacl mala

.aeh 'd dyri

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

ùã÷ä úøâà
éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò
äøéæâ øåæâì àðãéáò à÷ ì"æøã åäééúåçéìù ë"ò ì"ø
ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
:íúåáìá íéøùéìå íéáåèì 'ä äáéèä .÷éãö íé÷ìà úåéìëå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א.13. לג, ˘ËÈÏ"‡:14.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'נתקנו' הצ"ל הדפוסים בשאר ב.15."לברר קלא, יא.16.ח"א סימן סוף סמ"ק 17.עיין

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰)ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ שחרית‡ÂÏÈÙ"נ"ל לתפלת בהמשך שבאה מנחה בתפלת אפילו היינו, מנחה, (

למנחה)". - למנחה גם ששייכת דשחרית ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל הכתוב18.(שלכן ל'

י. ז, תהלים ד.19.- קכה, תהלים - הכתוב ל'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc oileg(ycew zay meil)

:`ziixan ax lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy`ztqez) ¥¦¥
(g"d c"t zeld`,úBîöò éðù,zn lyåyiíéúéæ éàöç éðù ïäéìò §¥£¨§£¥¤§¥£¨¥¥¦

,zif ivg yi mvr lkay ,znd xyaníiiðMä ïäéLàø ñéðëäå± §¦§¦¨¥¤©§¦¦
,mdilr xyad oi`y zenvrd ipy iy`xìjezdìéäàî úéaäå ,úéa §©¦§©©¦©£¦

ïäéìò,zenvrd lr ±,àîè úéaäaygp cid lr lid`ndy £¥¤©©¦¨¥
`nhny znd xyan zifk lr lid`nk aygpe ,xyad lr lid`nk

.ld`aúBîöò éðL Càéä ,á÷òé éaø íeMî ,øîBà àñB÷ð ïa äãeäé§¨¤§¨¥¦©¦©£Ÿ¥©§¥£¨
,xya zifk mdn cg` lka oi`yúéæëì ïéôøèöî.ziad z` `nhl ¦§¨§¦¦§©¦

1

2

3

4

5

6

7

8

המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמוד ב



היום יום . . . עח

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ַהּשְׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ אֹוְמָרם ַהּשְׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

בּוָאָתּה ְלטֹוָבה",  ל ִמיֵני ּתְ ֵרה "ְוֵאת ּכָ מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ָאְמרֹו ּבִ ָנה ּבְ ל ַהּשָׁ ּכָ ְסָפִרים[, ׁשֶ ִאיָתא ]מּוָבא ּבַ
ֵמיָלא  ם ַיִין ְלִקּדּוׁש – ְוָאז ּבְ "ל ּגַ ַבד ַהּנַ ר ִמּלְ ָמקֹום ֶאָחד ִנְזּכָ ה ְוֶאְתרֹוג – ּבְ ים ְלַמּצָ ן ְלִחּטִ ָצִריְך ְלַכּוֵ

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד ֹראׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ְיִחיִדים  ָהיּו  ַעם ַאַחת ִמְקָרא -  ּפַ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק  ה "ּבְ ָרׁשָ ּפָ ם  ּגַ ה  ַרּבָ ְעָנא  ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
הֹוָרָאה  ְוֵאיָנּה  "י,  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ִעם  ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ּבְ ְלָאְמָרּה  ם  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאדֹוִני  ׁשֶ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ים. ּוְבֶעֶרב ׂשִ ָלַרּבִ
יִנים ַיַחד.  ִדים ג' ַהּמִ ַאּגְ ָאִרים ַרק ַהג' ַהּמְ ַעל ַהּלּוָלב, ְוִנׁשְ ִריכֹות ׁשֶ י ַהּכְ ּתֵ ל ְמִסיִרים ׁשְ ֹקֶדם ַהּלֵ
ְמַחת  ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ׁשְ ְדַבׁש, ֲאָבל ֹלא ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא ּבִ ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ

ּתֹוָרה.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עט היום יום . . . 

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות -  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוֹראׁש ַהּשָׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ֹראׁש ַהּשָׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן ּתֹוָרה  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ק.  ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ית. ּגַ ֵראׁשִ אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ֲעֵלי ַהּשָׂ ּה" – ֵאּלּו ּבַ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵקן: "ֵעץ ַחּיִ נּו ַהּזָ ְמַחת ּתֹוָרה תק"מ ָאַמר ַרּבֵ ׂשִ ּבְ
ְדִאיָתא  ר" – ּכִ ּתֹוָרה. "ְמֻאּשָׁ ֲעֵלי ֲעבֹוָדה ָהעֹוְסִקים ּבַ ר" – ֵאּלּו ּבַ ַהּלֹוְמִדים ּתֹוָרה. "ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאּשָׁ
יִכים ֵמֹראׁשֹו,  ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ א 'ֵמֹראׁשֹו', ּדְ ר' ֶאּלָ ְקִרי 'ְמֻאּשָׁ ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל ּתִ ּבַ

ְוָקא. ם ֶאת ָהֹראׁש ּדַ רּוְך הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין סֹוף ּבָ ַהְינּו ִמּפְ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ

ים  ִרים ּתֹוְבִעים ֵמֵאת ַהְמֻסּבִ י ַהְמַדּבְ ָכל ִהְתַוֲעדּות ֲהֵרי ָראׁשֵ ה ּבְ א ]ּברֹוב ַהִמְקִרים[, ִהּנֵ ֻרּבָ א ּדְ ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ָללּות ִעְנַין ְוֹאֶפן ַהּתֹוָכָחה ְמֹבָאר  ה ּכְ ם. – ְוִהּנֵ ּמּוד ִיְהֶיה ַעל ְמָנת ִלְלֹמד ּוְלַקּיֵ ר ַהּלִ ִביעּות, ַוֲאׁשֶ ַהּקְ
ר ָראּוי ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש  ל" )ֻקְנְטֵרס למ"ד(, ֲאׁשֶ ְתִחיל "ְוִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ ִדּבּור ַהּמַ ֵהיֵטב ּבְ
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ָהָיה ֵמָאז ּוִמּקֶ מֹו ׁשֶ ִנים ְוֹלא ְכלּום, ּכְ ַנת ּפָ ּום ַהְלּבָ ֶהם ִמּשׁ ֵאין ּבָ ְוִעְנָיִנים ׁשֶ

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב תשרי י"ח ראשון יום לאוהל פתיל' 'צמיד בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·"Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãéîö ównä éìk§¦©ª¨¨¦

éeOòä ...?á÷pa äéäé änëå ...ìévî Bðéàå àîèð ...áe÷ð äéäL ìéúẗ¦¤¨¨¨¦§¨§¥©¦§©¨¦§¤©¤¤¤¨

á÷piMîe ,àøîçì BúBà ïéìéhî ¯ (ïé÷ùîìå ïéìëåàì) Cëìe Cëì§¨§¨©¦¦§ª§¨¦¤¦¨¥

.á÷pä ízñiL ãò ìévî Bðéà ä÷Lî ñðBëa§¥©§¤¥©¦©¤¦§Ÿ©¤¤

יו"ט' ה'תוספות מ"ט)והקשה פ"ח שבין(כלים ארובה לענין :

הארובה, על נתונה חרס של וקדירה בבית והטומאה לעליה בית

הרמב"ם ה"ד)פסק פכ"ג ב'כונס(להלן נקובה שהקדירה אף אשר

גם עשויה הקדירה הרי לתמוה, ויש טהורה. העליה משקה',

אם למשקין, גם העשוי כלי כאן הרמב"ם דברי ולפי למשקין

הטומאה! בפני מציל אינו משקה', 'כונס בשיעור נקב בו יש

וביאר:

תכנס שלא פתיל צמיד המוקף כלי הצלת הוא הנידון כאן

גם עשוי זה כלי שאם נאמר ובזה המת, שבאהל הטומאה אליו

צמיד דין בו אין משקה' 'כונס בשיעור נקב בו ויש למשקין

אהל, מדין זה הרי לעליה הבית שבין בארובה אבל פתיל,

בו להיכנס יכולה והטומאה ה"א) (פי"ב הטומאה בפני שחוצץ

הארובה פי שעל הקדירה ולכן, טפח. פותח יש כאשר רק

פחות שהוא מאחר כי משקה', ב'כונס נקובה שהיא אף חוצצת,

הטומאה. בפני החוצץ כאהל זה הרי טפח, מפותח

נפתוח' 'מי ו)ובספר ס"ק לט, של(פרפר חילוקו פי על תירץ

למלך' ה"ב)ה'משנה את(פי"ב ומונעים המצילים הדברים שני בין

אוהל: וחציצת פתיל צמיד – הטומאה

הטומאה בפני חוצץ אינו הטומאה את המקבל פי"גדבר (לעיל

מדרבנןה"ד) טומאתו אם אבל מדאורייתא, שטומאתו בדבר רק

המציל פתיל צמיד כלי אבל אהל, בדין הוא זה שכל אלא חוצץ.

רק טומאתו אם גם מציל אינו – הטומאה בפני שבתוכו מה על

מדרבנן.

נטמאת העליה אין הארובה, פי על נתונה הקדירה אם ולכן,

הנקב דרך נכנסת הטומאה (כי מדרבנן טמאה שהקדירה אף

החוצץ. לאוהל נחשבת היא זאת ועם משקה') 'כונס בשיעור

יכול אינו מדרבנן טמא שהכלי כיון פתיל, צמיד בדין כאן, ואילו

פתיל. צמיד בתורת להציל

ה'תשע"ב תשרי י"ט שני יום בלועה' 'טהרה

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,‰"Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰éðL äãìiL éî¦¤¨§¨§¥

,øBäè éçä Z ïBLàø àöé únä íà :úî ãçàå éç ãçà ,íéãìé§¨¦¤¨©§¤¨¥¦©¥¨¨¦©©¨

.íìBòä øéåàì àöiMî Ba òâð àì éøäL¤£¥Ÿ¨©¦¤¨¨©£¦¨¨

קודם הבית מן המת את שהוציאו בתנאי טהור החי והנה,

באוהל הלידה בשעת החי נטמא הוציאוהו לא אם כי החי, לידת

'טהרה כי המת מן נטמא החי אין אימם במעי ובעודם המת.

נטמאת אינה אחר) בדבר הבלוע טהור (דבר ורע"בבלועה' (ר"ש

מ"ה) פ"ז מטמאתאהלות אינה בלועה' 'טומאה וכן שם), .(רא"ש

הש"ך א)וכתב ס"ק שע"א סי' ה'רוקח'(יו"ד שט"ו)בשם אשת(סי' :

אין כהן, שהעובר ואף המת לאהל להיכנס מותרת מעוברת כהן

נפל הוא העובר שמא ספק ספקֿספיקא, משום איסור, עליה

היא. נקיבה שמא וספק לחיות) עתיד (ואינו

הוצרך מדוע סק"ב): שמ"ג סי' (או"ח אברהם' ה'מגן והקשה

'טהרה בלאוֿהכי והרי ספקֿספיקא משום להתיר ה'רוקח'

טומאה? מקבלת ואינה היא בלועה'

חיים' שם)וה'נתיב תירץ:(או"ח

שתלדכוונת ויתכן ללדת ימיה שקרבו לאשה ה'רוקח'

בלועה' 'טהרה זו תהיה לא כן ואם בו שעומדת הטומאה במקום

ספקֿספיקא. משום להיתר טעם נתן ולכן

מילואים' ה'אבני א)ולדעת ס"ק פ"ב נחשב(סי' אינו עובר

כאחד הוא הרי וגידולו חיותו במקום שהוא כיון כי 'בלוע'

הוא כי 'בלוע' נחשב מת עובר ורק טומאה, ומקבל האם מאיברי

כניסת ה'רוקח' התיר מה מפני מובן ולדעתו בקופסה. כמונח

ספקֿספיקא. מטעם רק המת לאהל מעוברת

הלוי' ר"ה)וה'שבט סי' בבית(ח"ב ללדת כהן לאשת התיר

חיים' ה'נתיב לסברת בהתאם מת, טומאת ספק שם שיש יולדות

אם אף ספקֿספיקא, מטעם המת לאוהל כניסה התיר שה'רוקח'

שם לשהות יוכלו תלד וכאשר בלועה', 'טהרה משום נתיר לא

המותרת פעולה לעשות (ומותר נפש פיקוח משום הצורך במידת

מטעם תורה דין לדחות אח"כ נצטרך מכך שכתוצאה אף עתה,

כהנים. ושאר הבעל של מביקורים להימנע יש אך נפש). פיקוח

ה'תשע"ב תשרי כ' שלישי יום הפרה אפר נצחיות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰úBnãà úBøt òLúå§¥©¨£ª

äOò äðBLàø .äiðMa úéaä áøçL ãò Bæ äåöîa eeèöpMî eOòð©£¦¤¦§©§¦§¨©¤¨©©©¦©§¦¨¦¨¨¨

.úéaä ïaøç ãò àøæòî òáLå ,àøæò äOò äiðL ,eðaø äLî¤©¥§¦¨¨¨¤§¨§¤©¥¤§¨©ª§©©©¦

המשנה בדברי מ"ה)מקורו פ"ג שבמשנה(פרה בעוד אך .

הרמב"ם של ספרו להלכה, נוגעים שאינם דברים גם מובאים

הלכות" "הלכות הספר)הוא בהקדמת נלמדת(כלשונו הלכה ואיזו

הדורות? במשך שנעשו הפרות ממספר

ועזרא משה את רק הרמב"ם הזכיר למה לדייק: יש ועוד

כולם? נזכרו שבמשנה אף הפרות, עושי שאר את ולא

והביאור:

השורף הכהן הכנת לדין בהמשך הפרות עושי נימנו במשנה

שם". שהיו חטאות מכל הימים ז' כל עליו ש"מזין הפרה, את

היו חלקים "ושלשה לדין בהמשך מובא הדבר ברמב"ם אך

ומוצנע... מוכן היה בחיל שניתן זה אפרה... כל את okeחולקין

liga oitxeyy dxte dxt lk xt`n oiripvn eid:לכך ובהמשך "

נעשו...". אדומות פרות "ותשע

השימוש לדין בהמשך הפרות עושי נמנים במשנה כלומר:

- ברמב"ם ואילו השורף) הכהן על (ההזאה הפרה באפר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מגדיר ובכך למשמרת, המוצנע האפר חלק לדין בהמשך

זה שאין למשמרת מהאפר חלק הנחת חיוב יסוד את הרמב"ם

שחלק היינו 'למשמרת', אלא בפועל, להזאה מוכן שיהא כדי רק

נצרך הוא אין כאשר אף תמיד, מצוי יהא שהאפר הוא מהמצוה

ראיה הרמב"ם מביא זה וליסוד מת. מטומאת לטהרה להזאה

הבית שחרב עד זו במצוה "משנצטוו קיים היה שהאפר מכך

עושי שאר את ולא ועזרא משה את רק הזכיר ולכן בשניה".

נצחיים משה ידי מעשה – הנצחיות ענין מודגש בהם כי הפרות,

א) ט, לעולם(סוטה קיים שלו הפרה ו)(במדב"רואפר פי"ט, ועזראחוקת

כמשה ב)שקול כא, .(סנהדרין

(131 'r ,gk zegiy ihewl)

ה'תשע"ב תשרי כ"א רביעי יום התורה כללות - אדומה פרה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰åéìò ïéðúBpL íénä©©¦¤§¦¨¨

...úBðéònä ïîe ,éìëa àlà ïúBà ïéàìîî ïéà Z äøtä øôà¥¤©¨¨¥§©§¦¨¤¨¦§¦¦©©§¨

íénäå ,Lec÷ àø÷pä àeä eàlîúpL íénä ìò äøtä øôà úðéúðe§¦©¥¤©¨¨©©©¦¤¦§©§©¦§¨¦§©©¦

.úàhç éî ïéàø÷pä ïä øôàä ïäéìò ïzpL elàä̈¥¤¦©£¥¤¨¥¤¥©¦§¨¦¥©¨

לא למה המפרשים: שואלים התורה" חוקת "זאת הפסוק על

חוקתנאמ "זאת נאמר זו מצוה על ולמה הפרה" "חוקת ר

dxezd?"

כללות הוא האדומה פרה ש"מצוות הזקן אדמו"ר ומבאר

שני מכילה והמצוות התורה עבודת כללות כלומר: התורה".

אלו עניינים שני ו"על ו"שוב". "רצוא" - מרכזיים רכיבים

עיקר שכל והמצוות", התורה עיקר כל הוסד ושוב דרצוא

האופנים בשני הקב"ה עם והיחוד החיבור הוא והמצוות התורה

מצווה היהודי אחד מצד (שוב): והמשכה (רצוא) העלאה של

בקדושה וייכלל שיתעלה בעולם חלקו את ולהעלות לרומם

אש כרשפי באהבה והרצוא ההשתוקקות וזאת האלוקית,

את להמשיך – שני ומצד התפילה). עבודת ידי על (בעיקר

התורה לימוד ידי על (שוב), למטה האלוקית הקדושה

המצוות. וקיום למים) (שנמשלה

הפרה שריפת א) העיקרים: שני את מכיל הפרה ומעשה

האש (כדרך למעלה מלמטה העלאה – ה"רצוא" עניין לאפר,

עניין כלי", אל חיים מים עליו "ונתן ב) למעלה). שעולה

המשכה נמוך), למקום גבוה ממקום היורדים (כמים ה"שוב"

למטה. מלמעלה

מקפלים עיקריה כי התורה", "חוקת זו מצוה על נאמר לכן

כולה. ה' עבודת של היסודות את בתוכה

(353 'nr ,p"yz zegiyd xtq ,zweg t"x z"ewl)

ה'תשע"ב תשרי כ"ב חמישי יום למים מים בין

:‚"È ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰epzLpL úàhç éî¥©¨¤¦§©

.ïéìeñt ¯ ïLò úîçî epzLð ;íéøLk¯ ïîöò úîçî ïäéàøî©§¥¤¥£©©§¨§¥¦¦§©¥£©¨¨§¦

מקוה לגבי הרמב"ם פסק ספ"ז)וכן מקוואות "מקוה(הל' :

זה הרי דבר לו נפל ולא עצמו מחמת מימיו מראה שנשתנה

כשר".

ערוך והשולחן הטור פסקו ידים בנטילת א)אך ק"ס סי' ,(או"ח

והקשו ידים. לנטילת פסולים עצמם מחמת שנשתנו שמים

והמ"א ידים(שם)הב"ח בנטילת להחמיר זו, הלכה מקור מה :

מזו: ויתירה מהתורה? שהם מקוה ומי חטאת ממי יותר דרבנן

הרמב"ם כתב ידים ה"ז)בנטילת פ"ו ברכות במים(הל' הוא שהפסול

פסול מזכיר ואינו לתוכן", שנפל דבר "מחמת מראיהם שנשתנו

עצמו! מחמת מראה שינוי של

שנשתנו במים ליטול מתירים אדה"ז וכן והמ"א הב"ח ואכן,

עצמם. מחמת מראיהם

יוסף' ה'ברכי סק"ב)אך קס הטור(סי' דעת את ליישב כתב

יוסף' ה'בית דברי פי על קס)והשו"ע סי' נטילת(בריש שמדמה

דעת את ומביא מהכיור, הכהן של ורגלים ידים לקידוש ידים

ב)הרא"ה נג, ומשמע(ברכות פוסל, מראה שינוי כל הכיור שבמי

עצמו. מחמת מראה בשינוי גם דהיינו מדבריו

הרמב"ם כדעת סוברים המתירים הי"ב)ואילו פ"ה מקדש ביאת (הל'

הכשרים כמים ו"יהיו הכיור מי לקידוש כשרים המימות שכל

כך בטבילה, כשר עצמו מחמת מראה ששינוי וכשם לטבילה".

ידים. ובנטילת כיור במי כשר הוא

ה'תשע"ב תשרי כ"ג שישי יום חטאת מי בקידוש הסנדל חליצת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰éî úà Lc÷îä©§©¥¤¥

àöîðå ìcðqä ìò ïé÷Lî eìté ànL ,ìcðqä úà ìòðé àì úàhç©¨Ÿ¦§©¤©©§¨¤¨¦§©§¦©©©§¨§¦§¨

äæ ànèúéå ,úàhçä éaâì ïä ïéàîè ïé÷Lnä ìkL ,àîè ìcðqä©©§¨¨¥¤¨©©§¦§¥¦¥§©¥©©¨§¦§©¥¤

.íéàîè úàhç éî eàöîðå ,ìcðqa Búòéâða Lc÷îä©§©¥¦§¦¨©©§¨§¦§§¥©¨§¥¦

המים לתוך האפר נתינת שבעת חששו חז"ל הרמב"ם, לדעת

אף כי ויטמאוהו, חטאת מי המקדש של סנדלו על משקין יפלו

טמאים הם חטאת לענין – טהורים ה"שהמשקין והסנדלא)(לעיל ,

נטמא. אינו בשרו על המים יפלו אם אבל האדם. את יטמא

הראב"ד: והקשה

במשנה הוא ההלכה מ"ב)מקור פ"ח אם(פרה שגם נאמר ושם

"ואם ומטמאתו. נטמאת היא הרי – כסותו על נפלו המשקין

בגדיו על משקין יפלו שמא בגדים ילבש שלא לו נאמר כן

טמאים למשקין שנחוש עד ועוד: אותו? יטמאו והם וטמאים,

בסנדל?" נגע שמא טומאות לשאר נחוש

הוא והחשש אחרים, משקין יפלו שמא חשש אין ופירש:

הדעת בהיסח הנפסלים החטאת ממי הסנדל על יפלו שמא

אלא חששו שלא וכיון האדם. את שיטמא הסנדל את ויטמאו

בגדים ללבוש אסרו לא – הקידוש בעת החטאת מי לנפילת

כן שאין מה בגדיו, על מים יפלו שלא להיזהר שיכול מפני

בסנדל.



פי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מגדיר ובכך למשמרת, המוצנע האפר חלק לדין בהמשך

זה שאין למשמרת מהאפר חלק הנחת חיוב יסוד את הרמב"ם

שחלק היינו 'למשמרת', אלא בפועל, להזאה מוכן שיהא כדי רק

נצרך הוא אין כאשר אף תמיד, מצוי יהא שהאפר הוא מהמצוה

ראיה הרמב"ם מביא זה וליסוד מת. מטומאת לטהרה להזאה

הבית שחרב עד זו במצוה "משנצטוו קיים היה שהאפר מכך

עושי שאר את ולא ועזרא משה את רק הזכיר ולכן בשניה".

נצחיים משה ידי מעשה – הנצחיות ענין מודגש בהם כי הפרות,

א) ט, לעולם(סוטה קיים שלו הפרה ו)(במדב"רואפר פי"ט, ועזראחוקת

כמשה ב)שקול כא, .(סנהדרין

(131 'r ,gk zegiy ihewl)

ה'תשע"ב תשרי כ"א רביעי יום התורה כללות - אדומה פרה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰åéìò ïéðúBpL íénä©©¦¤§¦¨¨

...úBðéònä ïîe ,éìëa àlà ïúBà ïéàìîî ïéà Z äøtä øôà¥¤©¨¨¥§©§¦¨¤¨¦§¦¦©©§¨

íénäå ,Lec÷ àø÷pä àeä eàlîúpL íénä ìò äøtä øôà úðéúðe§¦©¥¤©¨¨©©©¦¤¦§©§©¦§¨¦§©©¦

.úàhç éî ïéàø÷pä ïä øôàä ïäéìò ïzpL elàä̈¥¤¦©£¥¤¨¥¤¥©¦§¨¦¥©¨

לא למה המפרשים: שואלים התורה" חוקת "זאת הפסוק על

חוקתנאמ "זאת נאמר זו מצוה על ולמה הפרה" "חוקת ר

dxezd?"

כללות הוא האדומה פרה ש"מצוות הזקן אדמו"ר ומבאר

שני מכילה והמצוות התורה עבודת כללות כלומר: התורה".

אלו עניינים שני ו"על ו"שוב". "רצוא" - מרכזיים רכיבים

עיקר שכל והמצוות", התורה עיקר כל הוסד ושוב דרצוא

האופנים בשני הקב"ה עם והיחוד החיבור הוא והמצוות התורה

מצווה היהודי אחד מצד (שוב): והמשכה (רצוא) העלאה של

בקדושה וייכלל שיתעלה בעולם חלקו את ולהעלות לרומם

אש כרשפי באהבה והרצוא ההשתוקקות וזאת האלוקית,

את להמשיך – שני ומצד התפילה). עבודת ידי על (בעיקר

התורה לימוד ידי על (שוב), למטה האלוקית הקדושה

המצוות. וקיום למים) (שנמשלה

הפרה שריפת א) העיקרים: שני את מכיל הפרה ומעשה

האש (כדרך למעלה מלמטה העלאה – ה"רצוא" עניין לאפר,

עניין כלי", אל חיים מים עליו "ונתן ב) למעלה). שעולה

המשכה נמוך), למקום גבוה ממקום היורדים (כמים ה"שוב"

למטה. מלמעלה

מקפלים עיקריה כי התורה", "חוקת זו מצוה על נאמר לכן

כולה. ה' עבודת של היסודות את בתוכה

(353 'nr ,p"yz zegiyd xtq ,zweg t"x z"ewl)

ה'תשע"ב תשרי כ"ב חמישי יום למים מים בין

:‚"È ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰epzLpL úàhç éî¥©¨¤¦§©

.ïéìeñt ¯ ïLò úîçî epzLð ;íéøLk¯ ïîöò úîçî ïäéàøî©§¥¤¥£©©§¨§¥¦¦§©¥£©¨¨§¦

מקוה לגבי הרמב"ם פסק ספ"ז)וכן מקוואות "מקוה(הל' :

זה הרי דבר לו נפל ולא עצמו מחמת מימיו מראה שנשתנה

כשר".

ערוך והשולחן הטור פסקו ידים בנטילת א)אך ק"ס סי' ,(או"ח

והקשו ידים. לנטילת פסולים עצמם מחמת שנשתנו שמים

והמ"א ידים(שם)הב"ח בנטילת להחמיר זו, הלכה מקור מה :

מזו: ויתירה מהתורה? שהם מקוה ומי חטאת ממי יותר דרבנן

הרמב"ם כתב ידים ה"ז)בנטילת פ"ו ברכות במים(הל' הוא שהפסול

פסול מזכיר ואינו לתוכן", שנפל דבר "מחמת מראיהם שנשתנו

עצמו! מחמת מראה שינוי של

שנשתנו במים ליטול מתירים אדה"ז וכן והמ"א הב"ח ואכן,

עצמם. מחמת מראיהם

יוסף' ה'ברכי סק"ב)אך קס הטור(סי' דעת את ליישב כתב

יוסף' ה'בית דברי פי על קס)והשו"ע סי' נטילת(בריש שמדמה

דעת את ומביא מהכיור, הכהן של ורגלים ידים לקידוש ידים

ב)הרא"ה נג, ומשמע(ברכות פוסל, מראה שינוי כל הכיור שבמי

עצמו. מחמת מראה בשינוי גם דהיינו מדבריו

הרמב"ם כדעת סוברים המתירים הי"ב)ואילו פ"ה מקדש ביאת (הל'

הכשרים כמים ו"יהיו הכיור מי לקידוש כשרים המימות שכל

כך בטבילה, כשר עצמו מחמת מראה ששינוי וכשם לטבילה".

ידים. ובנטילת כיור במי כשר הוא

ה'תשע"ב תשרי כ"ג שישי יום חטאת מי בקידוש הסנדל חליצת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰éî úà Lc÷îä©§©¥¤¥

àöîðå ìcðqä ìò ïé÷Lî eìté ànL ,ìcðqä úà ìòðé àì úàhç©¨Ÿ¦§©¤©©§¨¤¨¦§©§¦©©©§¨§¦§¨

äæ ànèúéå ,úàhçä éaâì ïä ïéàîè ïé÷Lnä ìkL ,àîè ìcðqä©©§¨¨¥¤¨©©§¦§¥¦¥§©¥©©¨§¦§©¥¤

.íéàîè úàhç éî eàöîðå ,ìcðqa Búòéâða Lc÷îä©§©¥¦§¦¨©©§¨§¦§§¥©¨§¥¦

המים לתוך האפר נתינת שבעת חששו חז"ל הרמב"ם, לדעת

אף כי ויטמאוהו, חטאת מי המקדש של סנדלו על משקין יפלו

טמאים הם חטאת לענין – טהורים ה"שהמשקין והסנדלא)(לעיל ,

נטמא. אינו בשרו על המים יפלו אם אבל האדם. את יטמא

הראב"ד: והקשה

במשנה הוא ההלכה מ"ב)מקור פ"ח אם(פרה שגם נאמר ושם

"ואם ומטמאתו. נטמאת היא הרי – כסותו על נפלו המשקין

בגדיו על משקין יפלו שמא בגדים ילבש שלא לו נאמר כן

טמאים למשקין שנחוש עד ועוד: אותו? יטמאו והם וטמאים,

בסנדל?" נגע שמא טומאות לשאר נחוש

הוא והחשש אחרים, משקין יפלו שמא חשש אין ופירש:

הדעת בהיסח הנפסלים החטאת ממי הסנדל על יפלו שמא

אלא חששו שלא וכיון האדם. את שיטמא הסנדל את ויטמאו

בגדים ללבוש אסרו לא – הקידוש בעת החטאת מי לנפילת

כן שאין מה בגדיו, על מים יפלו שלא להיזהר שיכול מפני

בסנדל.



v"ndqeפב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הרמב"ם: את מיישב משנה' וה'כסף

אלא הדין, מן אינה חטאת לענין טמאים שמשקין זו הלכה

לחלוץ לו הורו ולכן החטאת. בטהרת שעשו יתירה מעלה משום

בגדיו. את לפשוט הטריחוהו לא אבל קל, דבר שהוא הסנדל את

אך מדעת, שלא הסנדל על ליפול העשויים במשקין רק וחששו

הטומאות. לשאר לא

השלחן' ואילך)וב'ערוך ז ס"ק ע"ד סי' מבאר:(טהרות

חגיגה ב)במסכת רק(כג, גזרו אדומה פרה שלענין מבואר

והולך הקרקע על הנשפכים במים ולכן, המצויים. בדברים

סנדליו את יטמאו שהמים הוא קרוב חשש בסנדליו עליהם

עיסוקו בעת בגדיו על משקין בנפילת אבל האדם, גם ויטמא

גזרו. לא בכך, להיזהר ויכול מצוי זה שאין חטאת במי

ה'תשע"ב תשרי כ"ד קודש שבת נגעים צירוף

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úBàøî òaøà©§©©§

...øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa ,äæ íò äæ ïéôøèöî ïlk Z elà íéòâð§¨¦¥ª¨¦§¨§¦¤¦¤¥§¨¥¥§©§¦

øîök Bà ìëéää ãéñk Bà âìLk ïáì Blk äéäL òâð ãçà ?ãöék¥©¤¨¤©¤¨¨ª¨¨§¤¤§¦©¥¨§¤¤

úøäaä äàøîk ïálä úö÷î äéäL òâð ãçàå ,äöéa íeø÷k Bà é÷ð̈¦¦§¥¨§¤¨¤©¤¨¨¦§¨©Ÿ¤§©§¥©©¤¤

äàøîk ìkä Z úçtqä äàøîk Búö÷îe úàOä äàøîk Búö÷îe¦§¨§©§¥©§¥¦§¨§©§¥©©©©©Ÿ§©§¤

.áeLç àeä ãçà¤¨¨

עקיבא רבי כשיטת פוסק ב)הרמב"ם ה, שארבעת(שבועות

רמות של דירוג קיים כלומר, מזו". למעלה "זו הם המראות

הוא לכך (ובהתאם לבנוניותם. חוזק ברמת הבדלים ויש חומרה

אחריה בראש, נשנית ביותר עזה שלבנוניותה בהרת הסדר: גם

מפרט שהרמב"ם כפי הלאה, וכן לבן, כצמר שהיא השאת מראה

ב) .(בהל'

נגעים במסכת מ"ג)והנה, הללו(פ"א מראות "ארבעה שנינו:

אם שבין משמע המשנה דברי ומפשטות זה". עם זה מצטרפים

עם שאת של תולדה בין או התולדות שתי בין נעשה הצירוף

הן גם דרגות, שלוש של הבדל ביניהן שיש למרות בהרת,

מצטרפות.

כהנים התורת מדברי משמע ה"ד)וכן פ"א נגעים הפסוק(פר' על

ב) יג, בלשון(ויקרא ולא (והיה) יחיד בלשון - צרעת" לנגע "והיה

"מלמד – רבים בנגעים מדבר שהכתוב הגם (והיו), רבים

כאחד". נחשבים שכולם זה, עם זה שמצטרפים

שם שבסוגיה למרות משנה': ה'כסף משמע(בשבועות)ומבאר

הדעה פוסקשלפי אבותהרמב"ם)(וכן בעצם הם המראות ארבעת כי

לפסק (בניגוד שלה אב עם רק מצטרפת ותולדה – ותולדות

אלא זה אין זה), עם זה מצטרפים הארבעה שכל הרמב"ם

דרבי אליבא שם בסוגיה המסקנה לפי אך וטריא, בשקלא

רק ונאמרו הצירוף לגבי קובעות אינן הלובן (שדרגות עקיבא

לאבות באשר גם כך לומר יתכן הנגעים) טבעי את ללמד

ללימוד אלא צירוף דיני לעניין נקבעה לא זו שהגדרה ותולדות,

ומראותיהם. הנגעים טבעי

zn z`neh zekld - ixyz g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd ixyz c"kÎg"i -

ה'תשע"ב תשרי י"ח ראשון יום

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
ועּׂשרים אחד 1ּפרק

הלכותטומאתמת
¤¤¤¨§¤§¦

וכל‡. ׁשּנאמר: הּמת? ּבאהל ׁשּמּציל ּפתיל לצמיד ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּנין
יׁש הא הּוא. טמא עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכלי
ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. - עליו ּפתיל ְְִִִִֵֶַָָָָָָָצמיד
מּטּמא ׁשאינֹו ּכלי ּבלבד, חרּׂש ּבכלי אּלא מדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכתּוב

ּפתחֹו דר צמיד2אּלא ּומּקף סתּום ּפתחֹו היה אם ,לפיכ ; ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֻ
ׁשאין הּכלים לכל וחמר קל ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפתיל

טמאה גללים3מקּבלין ּכלי והם: ּפתיל. ּבצמיד ,4ׁשּיּצילּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ועצמֹות ועֹורֹו הּדג עצמֹות ּוכלי אדמה, ּכלי אבנים, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָּכלי

ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי ּפׁשּוטין5העֹוף, ׁשהן עץ ׁשל ּונסרים , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מּתכת ּכלי וגלמי ּכלים, ּבצמיד6ואינן מּצילין אּלּו ּכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

וחמר קל נּצלּו, הּמּקף הּכלי ׁשּבתֹו הּדברים אם ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּפתיל.
האהלים ׁשּתחת ולּכלים לכלים7לּבלּועין אהלים ּבין מה . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ׁשהּכלים ּפתיל? ּבצמיד ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּצילין
ּבלבד. ּבכּסּוי מּצילין והאהלים ְְְִִִִִִַַָָָֹּפתיל,

ׁשּכפהּו·. ּבכּסּוי8מׁשּפ מּציל נקּוב9- ׁשּקצתֹו ּפי על אף . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
קטן ּכסתּום10נקב הּוא הרי -11. ְֲֵֶֶָָָ

על‚. טפח ּבהן היּו אם ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ּפי על אף הארץ, על ּפיהם על ּוכפאן טפח רּום על ְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
ּכל מּצילין אּלּו הרי - הּצדדין מן ּפתיל ּבצמיד מרח ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
מּציל. והאהל ּכאהל ׁשהן מּפני הּתהֹום, עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה
חרּׂש ּכלי אהלי ׁשאין חרׁש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא

חבית ּכיצד? ּפי12מּצילין. על אף ּפיה, על ׁשּכפּויה ְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
טמא; ּׁשּתחּתיה מה ּכל - הּצדדין מן ּבטיט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרחּה
הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו, ּפתיל צמיד ְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

הּצדדים מן ּומרחּה לּכתל מּצלת13ּפיה מה14- ּכל על ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּצדדין מן מרח לא ואם ּבּכתל. ׁשּכנגּדּה ּכל ועל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּׁשּבתֹוכּה

אהל מּׁשּום מּציל חרּׂש ּכלי ׁשאין מּצלת; אינּה ּכמֹו15- , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ׁשהיּו ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ּכל ׁשאר אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ּבדפני ּדבּוקֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּפּיֹותיהן

לפיכ אהל. מּׁשּום מּצילין ׁשהן ּבדפן16מּפני ׁשּיהיה צרי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
עד18טפח17הּכלי אהלים ּדפנֹות עם מּצילין הּכלים ׁשאין , ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

והיה טפח, חצי דפן לּכלי היה [טפח]. ּדפן להן ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיהיה
לזה זה והדּביק טפח, חצי ּׂשפה האהל מּדפן אף19יֹוצא , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

טפח ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו - טפח חלל ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל
אחד .20מּמקֹום ִֶָָ

מּבפנים„. ׁשּמּצילין מּצילין21ּכׁשם ּכ האהל, ּדפנֹות עם ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מּכל ּכּסּוי נעּׂשה האהל ׁשהרי לאהל, סמכן אם לאהל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ

מחם ּכלי ּכיצד? ׁשהּניחֹו22מקֹום. טפח, דפן לֹו על23ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
יתדֹות והיתה24ּגּבי האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל חּוץ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּתחּתיו טהֹורין25טמאה ׁשּבתֹוכֹו ּכלים -26סמּו היה ואם . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ
ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - גּנה לכתל אֹו חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלכתל

האהילּו27אהל ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו ּכלים ּולפיכ ; ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הּטמאה .28על ְַַָֻ

לכתל‰. מּכתל נתּונה והיא טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקֹורה
מן ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, הּקֹורהוטמאה והיתה הּקֹורה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּבּקדרה ּכלים - אֹותּה ּומכּסה ּכּלּה הּקדרה ּבפי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנֹוגעת
להם29טהֹורים האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי היה30, לא ואם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואם1) בדופנם, שיהיה צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל חרס כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר
בקורה, תלויה וקדירה תחתיה וטומאה לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש קורה לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים
הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח בתוכו ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית וטומאה הבית שבתוך בור
להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן תנור והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל וכלי הבית בתוך

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה רבינו2)קדירה ואומר "פתוח". המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
למדו. השמועה מפי אלא גמורה דרשה כאן מגבם.3)שאין ולא מתוכם מיובש.4)לא בקר מרפש שמחזיק5)עשויים

סאה. פשוטיהן6)ארבעים טהורין, מתכת כלי גולמי טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה, חולין בברייתא
קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול; בית להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים = כלים גולמי טמאים".

נגמרה. מלאכתם הטומאה.7)אבל ובין בינם מפסיק למטה.8)שאוהל הרחב ופיו עליו9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב בכלי11)הפה אדם בידי שנעשה כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה זה שנקב מפני

משנה). (כסף שהוא בכל מציל) שאינו (כלומר, שמטמא חרס.12)שלם לכותל.13)של והידקו הפה כל אינו14)סביב זה
בספרי. שנתמעט גביו" "על מירוח.15)בכלל בלי מציל אינו פתיל אוהל.16)וצמיד מדין שמציל הדופן.17)מפני גובה

מטפח.18) פחות אוהל אין כי שוליו, עד דופנו האוהל.19)מראש לדופן הכלי שולי בין טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
בכלי.20) או האוהל הטומאה.21)בדופן אוהל מים.22)בתוך בו שמחממים גדול צידו.23)כלי טפח24)על ומרוחק

הקרקע. המיחם.25)מן אחר.26)תחת באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל של התחתון שדופן פי על אף
והגינה.27) החצר על תקרה שאין חוצץ.28)מפני אינו בפי29)שהכלי נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ב. טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל שבתוכה.30)הקדירה, ומה לקדירה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי,

בו שואל באם להמשיך הלימוד בכולל, כיון שאין הסתדרות אחרת.

בענין כגון דא יש להזהר, שלא יעשה הענין רגילות דהעדר פעולה בהנוגע להסתדרות, שהרי הגוף 

ויתייעץ עם אותם המכירים אותו  ועליו להתבונן על הסתדרות יציבה,  נוטה להשיטה דשב ואל תעשה, 

ומכירים תנאי המקום בהנוגע לחשש זה, ובהתאם לזה יעשה.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד הוספה בלימוד החסידות לעצמו וכן לזולתו, והרי הפצת המעינות 

חוצה דרישת והכרח השעה היא.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו, המזכיר



פג zn z`neh zekld - ixyz g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd ixyz c"kÎg"i -

ה'תשע"ב תשרי י"ח ראשון יום

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
ועּׂשרים אחד 1ּפרק

הלכותטומאתמת
¤¤¤¨§¤§¦

וכל‡. ׁשּנאמר: הּמת? ּבאהל ׁשּמּציל ּפתיל לצמיד ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּנין
יׁש הא הּוא. טמא עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכלי
ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. - עליו ּפתיל ְְִִִִֵֶַָָָָָָָצמיד
מּטּמא ׁשאינֹו ּכלי ּבלבד, חרּׂש ּבכלי אּלא מדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכתּוב

ּפתחֹו דר צמיד2אּלא ּומּקף סתּום ּפתחֹו היה אם ,לפיכ ; ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֻ
ׁשאין הּכלים לכל וחמר קל ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפתיל

טמאה גללים3מקּבלין ּכלי והם: ּפתיל. ּבצמיד ,4ׁשּיּצילּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ועצמֹות ועֹורֹו הּדג עצמֹות ּוכלי אדמה, ּכלי אבנים, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָּכלי

ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי ּפׁשּוטין5העֹוף, ׁשהן עץ ׁשל ּונסרים , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מּתכת ּכלי וגלמי ּכלים, ּבצמיד6ואינן מּצילין אּלּו ּכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

וחמר קל נּצלּו, הּמּקף הּכלי ׁשּבתֹו הּדברים אם ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּפתיל.
האהלים ׁשּתחת ולּכלים לכלים7לּבלּועין אהלים ּבין מה . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ׁשהּכלים ּפתיל? ּבצמיד ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּצילין
ּבלבד. ּבכּסּוי מּצילין והאהלים ְְְִִִִִִַַָָָֹּפתיל,

ׁשּכפהּו·. ּבכּסּוי8מׁשּפ מּציל נקּוב9- ׁשּקצתֹו ּפי על אף . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
קטן ּכסתּום10נקב הּוא הרי -11. ְֲֵֶֶָָָ

על‚. טפח ּבהן היּו אם ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ּפי על אף הארץ, על ּפיהם על ּוכפאן טפח רּום על ְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
ּכל מּצילין אּלּו הרי - הּצדדין מן ּפתיל ּבצמיד מרח ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
מּציל. והאהל ּכאהל ׁשהן מּפני הּתהֹום, עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה
חרּׂש ּכלי אהלי ׁשאין חרׁש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא

חבית ּכיצד? ּפי12מּצילין. על אף ּפיה, על ׁשּכפּויה ְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
טמא; ּׁשּתחּתיה מה ּכל - הּצדדין מן ּבטיט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרחּה
הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו, ּפתיל צמיד ְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

הּצדדים מן ּומרחּה לּכתל מּצלת13ּפיה מה14- ּכל על ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּצדדין מן מרח לא ואם ּבּכתל. ׁשּכנגּדּה ּכל ועל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּׁשּבתֹוכּה

אהל מּׁשּום מּציל חרּׂש ּכלי ׁשאין מּצלת; אינּה ּכמֹו15- , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ׁשהיּו ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ּכל ׁשאר אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ּבדפני ּדבּוקֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּפּיֹותיהן

לפיכ אהל. מּׁשּום מּצילין ׁשהן ּבדפן16מּפני ׁשּיהיה צרי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
עד18טפח17הּכלי אהלים ּדפנֹות עם מּצילין הּכלים ׁשאין , ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

והיה טפח, חצי דפן לּכלי היה [טפח]. ּדפן להן ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיהיה
לזה זה והדּביק טפח, חצי ּׂשפה האהל מּדפן אף19יֹוצא , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

טפח ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו - טפח חלל ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל
אחד .20מּמקֹום ִֶָָ

מּבפנים„. ׁשּמּצילין מּצילין21ּכׁשם ּכ האהל, ּדפנֹות עם ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מּכל ּכּסּוי נעּׂשה האהל ׁשהרי לאהל, סמכן אם לאהל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ

מחם ּכלי ּכיצד? ׁשהּניחֹו22מקֹום. טפח, דפן לֹו על23ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
יתדֹות והיתה24ּגּבי האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל חּוץ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּתחּתיו טהֹורין25טמאה ׁשּבתֹוכֹו ּכלים -26סמּו היה ואם . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ
ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - גּנה לכתל אֹו חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלכתל

האהילּו27אהל ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו ּכלים ּולפיכ ; ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הּטמאה .28על ְַַָֻ

לכתל‰. מּכתל נתּונה והיא טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקֹורה
מן ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, הּקֹורהוטמאה והיתה הּקֹורה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּבּקדרה ּכלים - אֹותּה ּומכּסה ּכּלּה הּקדרה ּבפי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנֹוגעת
להם29טהֹורים האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי היה30, לא ואם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואם1) בדופנם, שיהיה צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל חרס כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר
בקורה, תלויה וקדירה תחתיה וטומאה לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש קורה לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים
הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח בתוכו ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית וטומאה הבית שבתוך בור
להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן תנור והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל וכלי הבית בתוך

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה רבינו2)קדירה ואומר "פתוח". המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
למדו. השמועה מפי אלא גמורה דרשה כאן מגבם.3)שאין ולא מתוכם מיובש.4)לא בקר מרפש שמחזיק5)עשויים

סאה. פשוטיהן6)ארבעים טהורין, מתכת כלי גולמי טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה, חולין בברייתא
קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול; בית להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים = כלים גולמי טמאים".

נגמרה. מלאכתם הטומאה.7)אבל ובין בינם מפסיק למטה.8)שאוהל הרחב ופיו עליו9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב בכלי11)הפה אדם בידי שנעשה כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה זה שנקב מפני

משנה). (כסף שהוא בכל מציל) שאינו (כלומר, שמטמא חרס.12)שלם לכותל.13)של והידקו הפה כל אינו14)סביב זה
בספרי. שנתמעט גביו" "על מירוח.15)בכלל בלי מציל אינו פתיל אוהל.16)וצמיד מדין שמציל הדופן.17)מפני גובה

מטפח.18) פחות אוהל אין כי שוליו, עד דופנו האוהל.19)מראש לדופן הכלי שולי בין טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
בכלי.20) או האוהל הטומאה.21)בדופן אוהל מים.22)בתוך בו שמחממים גדול צידו.23)כלי טפח24)על ומרוחק

הקרקע. המיחם.25)מן אחר.26)תחת באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל של התחתון שדופן פי על אף
והגינה.27) החצר על תקרה שאין חוצץ.28)מפני אינו בפי29)שהכלי נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ב. טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל שבתוכה.30)הקדירה, ומה לקדירה



znפד z`neh zekld - ixyz g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רוח ּביניהם אּלא ּבּקֹורה מכּסה הּקדרה מה31ּפי ּכל - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
טמא טמאה.32ּׁשּבּקדרה עצמּה והּקדרה , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

.Âהיה אם ּבּבֹור, וכלים ּבּבית וטמאה הּבית, ׁשּבתֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבֹור
הרי - טפח דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק ּבנסר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמכּסה

טהֹור ּׁשּבּבֹור מה ּגבֹוּה33ּכל לפיו סביב ּבנין לּבֹור היה . ְְִִִֶַַַַָָָָָָָ
ּבין דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין הארץ, על ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹטפח

דפן לֹו היתה טפח34ׁשּלא דפן לֹו יׁש ׁשהרי מּציל, זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
אחר .35מּמקֹום ִֵַָ

.Êוהּפרח36חּדּות ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הּבית ּבתֹו ׁשּלּה37הּבנּוי ְְְְִֶֶַַַַַַָָָ
החּדּות ּפי ּומכּסה על38יֹוצא הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ

הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות אם39ּפי רֹואין: - ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
עֹומד הּמּציל והּכלי הּמנֹורה על40ּתּנטל מּציל זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ׁשּבין וכלים ׁשּבחּדּות, 41ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ
הּתהֹום42טהֹורים ּפי43עד על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף , ְְְְְִִַַַַַַָָ

נראה הּפרח לאו44ׁשּׂשפת ואם והחּדּות; הּכּסּוי -45ּבין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
טמא .46הּכל ֵַָֹ

.Á,ּפיו על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַַָָהחּדּות
ּבתֹו אֹו החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבכתלי ּכלים - ּבּבית טמאה היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּטמאה,
- טפח רּום על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,

טמאים47טהֹורים - לאו ואם החּדּות48, ּכתלי היּו ואם . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
ּבית מּׁשל ּכ49רחבים ּובין ּכ ּבין ׁשאינן50- מּפני טהֹורים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית. מּציל51מּכתלי ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר הּכלים52ּבכתליו. ּככל הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זה ּומּפני אהלים, נעּׂשין ואינן הּטמאה את מביאים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהן
צמיד מּקף היה ּכן אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו מה על מּציל ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאינֹו
החדׁש ׁשהּתּנּור ּבארנּו, וכן הּמּצילים. ּכלים ּכׁשאר 53ּפתיל, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

על מּציל ּולפיכ אהל, נעּׂשה אּלא זה, לענין ּככלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינֹו
וכּסּוי ּכאהלים. ּפתיל, צמיד ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֹמה

סרידא. נקרא הּוא ְְִִַַָָהּתּנּור
.Ëהחדׁשּת ּבתֹו יׁשן והרי54ּנּור החדׁש, ּפי על ּוסרידא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען ּכׁשּיּנטל55הּכּסּוי אם רֹואין: - ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
הּסרידא ּתּפל ׁשּבתֹוכֹו56הּיׁשן וכל הּציל, לא ;58טמא57- ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹ

טהֹור הּכל - לאו והּסרידא59ואם הּיׁשן ּבתֹו החדׁש היה . ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּיׁשן ּפי על מּטפח60מּנחת ּפחֹות והּכּסּוי החדׁש ּבין יׁש אם , ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּפיו על מּנחת הּסרידא ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל -61. ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
.Èּׂשפה62סרידא לּה ׁשּיׁש חרס ּפי63ׁשל על עֹודפת והיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
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שהוא.31) הקדירה.32)כל ובין שבינה הריווח מפני מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה על מאהילה הקורה
כדפנות).33) נחשבים אינם שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר מציל, אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל

חלק. בנסר כמו טהור, - כלל דופן לכיסוי אין מזה.34)ואם פחות אלא טפח הבניין.35)גבוה הוא36)דופן דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו ולפיכך כתלים בנויים לשפתו ומסביב הנר".37)בור תשים עליו "אשר מפרש: שם הפרח38)רבינו
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן עובי את ומכסה רחב ו39)הוא הכיסוי בין אווירי ריווח וטומאהונשאר הדות, דופן בין

הדות.40)בבית. לתוך נופל שהיא41)ואינו המנורה פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים הכלים אפילו פירוש,
מצלת. ואינה כלי הדות.42)עצמה שפת על מונח הוא כאילו הכיסוי את שרואים הדות43)מפני כותלי תחת הנמצאים הכלים

שהוא. עומק עוברת44)בכל טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות הפרח כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא אבל
גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא שחדות ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות. הבית מן הטומאה

הם]. אחד ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה, הדות.45)קרקע לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
מציל.46) אינו שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי שבו47)מפני כשהמקום והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו

טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו אוהל.48)הכלים אינם שהרי מצילים, אינם הבור הדות49)כותלי שחלל כגון
לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי חלק בנוי ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך טפח50)מרחיב פותח שם שיש בין

טפח. פותח שם שאין חדש.51)ובין דין משמיעה ואינה טפח פותח אין אם טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
בו.52) השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט של הוסק.53)תנור לא אבל בבית.54)שנתייבש כגון55)וטומאה

להחדש. מחוץ קצת בולט הישן החדש.56)שהתנור הישן.57)לתוך שבתוך הכלים שכן וכל החדש שהישן58)בתוך מפני
מציל. אינו וישן הכיסוי, את (צמיד59)מעמיד בטיט מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל הוא החדש שהתנור מפני

שבתוכו.60)פתיל). החדש משפת גבוהה מטפח.61)ששפתו פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, בירור62)נתבאר
שאין סרידה א. ובכן: שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך את יסלול סרידה בדיני רבינו דעת של מוקדם
דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות ששנינו כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני וחוצצת כנסר דינה כלל שפה לה
שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור על מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור מכסה כשהיא אמורים,
פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם, ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב. כלי. על נשענת
הכלים כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה עודפת הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן נחשב
כלי היא הרי שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה אבל הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
(כשהיא גבה על ובין תחתיה בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח פחות לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש
מה כל טמא גבה, על או תחתיה וטומאה טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה אבל חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה)

שה מפני חוצצת אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה שעל מה וגם כלי.שתחתיה עצמה א63)יא במשנה שם
המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח". בפותח צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר שונים: אנו

כדרכו. המשנה, לשון נקט ורבינו פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה של

zn z`neh zekld - ixyz g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו ּתחּתיה טמאה היתה אפּלּו ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור
טמא הּכל - ּגּבּה טהֹור64על ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד אבל ;65. ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד טמאה מּכנגּדֹו66היתה לרקיע67- על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל ְְֵֶַָָָטמא,

.‡Èהחבית68קדרה ּפי על עם69ׁשּכפאּה ּדפנֹותיה ּומרח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּצל - ּוביןהחבית ּׁשּבינּה מה ועל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל על ת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
החבית ּכדרּכּה70ּׂשפתֹות החבית ּפי על הֹוׁשיבּה 72ּומרח71. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכלי ואין מאוירּה, מתטּמאה ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּציל ׁשּבארנּו.73טמא ּכמֹו , ְְִֵֵֶַַָ

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

ודפנֹותיהן‡. הּכלים קרקעֹות וׁשּולי הּמחצין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּולי
קרסמן הּמת. ּבאהל ּפתיל ּבצמיד מּצילין אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמאחֹוריהן
מּציל ׁשאין ּפתיל. ּבצמיד מּצילין - ּכלים ועּׂשאן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשפן

ּכלים. אּלא ּפתיל ְִִִֵֶָָָּבצמיד
ואם·. ּבּטלֹו, לא - חציֹו עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרּׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּכלי

מּציל. - הּכלים את ּבֹו ְִִִִֵֶַַַהׁשקיע
רּמֹון.‚. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל ּבצמיד מּציל חרּׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלי

[חציֹו], ׁשּנפחת גדֹול ּכלי ּכיצד? רּבֹו. ׁשּיּפחת עד - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּובגדֹול
הרי - ּפתיל ּבצמיד הּפחת מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָוהּקיפֹו
אבל טמאה. לענין ּכלי חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻזה
הּנקב סתם ולא סדּוק אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּכלי
העּׂשּוי ּכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
- למׁשקה עּׂשּוי היה זיתים; ּבמֹוציא ׁשעּורֹו - ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָלאכלים
אֹותֹו מּטילין - ּולכ לכ העּׂשּוי מׁשקה. ּבכֹונס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשעּורֹו
ׁשּיסּתם עד מּציל אינֹו מׁשקה ּבכֹונס ּומּׁשּיּנקב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻלחמרא,

ׁשּימעטּנּו. עד אֹו ְֲֶֶֶֶַַָהּנקב
ו„. ּפתיל צמיד ּומּקף ּפיו על סרידא ׁשהיתה נתּוןּתּנּור ְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻ

מרּדע, ּפי מלא הּסדק היה אם הּתּנּור: ונסּדק הּמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבאהל
ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, נטמא - טפח הּקף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי אּלא ּבּסדק להּכנס יכֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמרּדע
ּפיו: ׁשעל הּסרידא נסּדקה טהֹור. הּתּנּור - מּכאן ְְְִִִִֶַַַַָָָָָּפחֹות
נּצל - מּכאן ּפחֹות טמא; זה הרי - נכנס מרּדע ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכמלא
,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל הּסדק היה ּפתיל. ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּבצמיד

נכנס. מרּדע ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו ְְְִִִִֵֶַַָָֹאּלא

ּתּנּור‰. ׁשל ּבעינֹו נקב ׁשּנּקב ּפתיל צמיד הּמּקף ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּתּנּור
דֹולק ּכׁשהּוא ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא הּנקב היה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּטּוחה:

נּצל. - מּזה ּפחֹות הּנקב היה ואם נטמא; זה הרי -ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Âויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְִִִִִֵַַַָֹנּקב

ּכדי ׁשעּורּה - ׁשּנּקבה החבית מגּופת וכן דֹולק. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּגדֹולים וחצבים ּבּנקב. ׁשיפֹון ׁשל ׁשנּיה מיצה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתּכנס
קנה. ׁשל ׁשנּיה מיצה ׁשּתּכנס ּכדי ׁשעּורן - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּנּקבּו
ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורין. - מּכאן ְְְֲִִִִִֶַַָָָּפחֹות
נּקבּו אפּלּו הּמׁשקין, לׁשאר נעּׂשּו אם אבל ליין; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָׁשּנעּׂשּו
עד להם מֹועיל ּפתיל הּצמיד ואין נטמאּו, - ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבכל
אּלא אמרּו לא ליין, ׁשּנעּׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיסּתם
אדם, ּבידי נעּׂשּו אם אבל אדם; ּבידי ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּנּקבּו
הּנקב. ׁשּיּסתם עד נּצלין ואינן טמאים, - ׁשהן ּכל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאפּלּו

.Êחרס ׁשל ּומניקת טהֹורין מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָחבית
הּמת ּבאהל ּונתּונה ּפתיל צמיד מּקפת והחבית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבתֹוכּה,
מּפני טמאה, והּמניקת טהֹורין, והּמׁשקין החבית -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּפתּוח הּׁשני והּקצה הּמּקפת החבית ּבתֹו האחת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּקצתּה
אין - עקּמה ׁשהיא ּפי על אף סתּום. ואינֹו הּמת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלאהל

ּכסתּום. ְֶָָֹהעקם
.Áוסתמּו מּצּדּה ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻחבית

- חציֹו וסתם הּנקב חצי אגף הּציל. - הּנקב את ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשמרים
הּנקב את סתם הּציל. לא אם הּציל אם ספק זה ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
- קסמים ּבׁשני סתמֹו הּצדדין. מן ׁשּימרח עד - ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּבזמֹורה
נסר וכן לחברּתּה. זמֹורה ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
ׁשני היּו [הּציל. - הּצדדין מן ּומרח הּתּנּור ּפי על ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנתּון
את חּבר לחברֹו. נסר ּובין] הּצדדין מן ׁשּימרח עד - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנסרים
עליהן ׁשּלּפף אֹו ּבהן, וכּיֹוצא עץ ׁשל ּבמסמרים נסרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
מּקיפין? ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּוגמין
ּובצֹואה ּבטיט ּובׁשעוה, ּבזפת ּובגּפסין, ּובחרסית ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּבסיד
ולא ּבבעץ לא מּקיפין ואין הּמתמרח. ּדבר ּובכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹּובחמר,
ּבדבלה ּומּקיפין צמיד. ואינֹו ּפתיל ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבעֹופרת,
ׁשּלא ּכדי ּפרֹות, ּבמי ׁשּנּלֹוׁשה ּובבצק הכׁשרה ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻׁשמנה

חֹוצץ. אינֹו טמא ׁשּדבר ְִֵֵֵֶָָָָיטמא;
.Ëנׁשמטת ׁשאינּה ּפי על אף ׁשּנתחלחלה, החבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמגּופת

ׁשל והּבקעת הּכּדּור הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת, אינה -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
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גביו.64) ועל העודף שתחת מה דבר65)כל אין וגם תנור של אווירו ובין העודף בין ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני
שבתוכו מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל ישן בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא האוויר על מאהיל
ועל עליו מאהילה הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל צמיד כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד

הסרידה.66)הטומאה. הטומאה.67)על מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן: יד חרס.68)בכתב בבית.69)של וטומאה
השפתות.70) שתי בין טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף הקדירה שפי שוליה.71)כגון כלומר,72)על

שמירח. פי על מגבו.73)אף מטמא אינו חרס שכלי נטמאה, לא פיה על כשכפאה קרקעות1)אבל ושולי המחצים דין יבאר
ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד טיט בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם ודפנותיהם כלים
שניקב פתיל צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון פתיל צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד יציל
באוהל ונתונה בתוכה חרס של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד מוקפת חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב
זפותה וחבית שנתחלחלה חבית מגופת מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים וסתמו מצידה שניקבה חבית המת,

עומד. והזפת מלמעלה החרס שנתקלף
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אֹו ּתחּתיה טמאה היתה אפּלּו ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור
טמא הּכל - ּגּבּה טהֹור64על ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד אבל ;65. ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד טמאה מּכנגּדֹו66היתה לרקיע67- על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל ְְֵֶַָָָטמא,

.‡Èהחבית68קדרה ּפי על עם69ׁשּכפאּה ּדפנֹותיה ּומרח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּצל - ּוביןהחבית ּׁשּבינּה מה ועל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל על ת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
החבית ּכדרּכּה70ּׂשפתֹות החבית ּפי על הֹוׁשיבּה 72ּומרח71. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכלי ואין מאוירּה, מתטּמאה ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּציל ׁשּבארנּו.73טמא ּכמֹו , ְְִֵֵֶַַָ

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

ודפנֹותיהן‡. הּכלים קרקעֹות וׁשּולי הּמחצין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּולי
קרסמן הּמת. ּבאהל ּפתיל ּבצמיד מּצילין אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמאחֹוריהן
מּציל ׁשאין ּפתיל. ּבצמיד מּצילין - ּכלים ועּׂשאן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשפן

ּכלים. אּלא ּפתיל ְִִִֵֶָָָּבצמיד
ואם·. ּבּטלֹו, לא - חציֹו עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרּׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּכלי

מּציל. - הּכלים את ּבֹו ְִִִִֵֶַַַהׁשקיע
רּמֹון.‚. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל ּבצמיד מּציל חרּׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלי

[חציֹו], ׁשּנפחת גדֹול ּכלי ּכיצד? רּבֹו. ׁשּיּפחת עד - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּובגדֹול
הרי - ּפתיל ּבצמיד הּפחת מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָוהּקיפֹו
אבל טמאה. לענין ּכלי חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻזה
הּנקב סתם ולא סדּוק אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּכלי
העּׂשּוי ּכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
- למׁשקה עּׂשּוי היה זיתים; ּבמֹוציא ׁשעּורֹו - ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָלאכלים
אֹותֹו מּטילין - ּולכ לכ העּׂשּוי מׁשקה. ּבכֹונס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשעּורֹו
ׁשּיסּתם עד מּציל אינֹו מׁשקה ּבכֹונס ּומּׁשּיּנקב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻלחמרא,

ׁשּימעטּנּו. עד אֹו ְֲֶֶֶֶַַָהּנקב
ו„. ּפתיל צמיד ּומּקף ּפיו על סרידא ׁשהיתה נתּוןּתּנּור ְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻ

מרּדע, ּפי מלא הּסדק היה אם הּתּנּור: ונסּדק הּמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבאהל
ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, נטמא - טפח הּקף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי אּלא ּבּסדק להּכנס יכֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמרּדע
ּפיו: ׁשעל הּסרידא נסּדקה טהֹור. הּתּנּור - מּכאן ְְְִִִִֶַַַַָָָָָּפחֹות
נּצל - מּכאן ּפחֹות טמא; זה הרי - נכנס מרּדע ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכמלא
,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל הּסדק היה ּפתיל. ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּבצמיד

נכנס. מרּדע ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו ְְְִִִִֵֶַַָָֹאּלא

ּתּנּור‰. ׁשל ּבעינֹו נקב ׁשּנּקב ּפתיל צמיד הּמּקף ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּתּנּור
דֹולק ּכׁשהּוא ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא הּנקב היה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּטּוחה:

נּצל. - מּזה ּפחֹות הּנקב היה ואם נטמא; זה הרי -ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Âויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְִִִִִֵַַַָֹנּקב

ּכדי ׁשעּורּה - ׁשּנּקבה החבית מגּופת וכן דֹולק. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּגדֹולים וחצבים ּבּנקב. ׁשיפֹון ׁשל ׁשנּיה מיצה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתּכנס
קנה. ׁשל ׁשנּיה מיצה ׁשּתּכנס ּכדי ׁשעּורן - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּנּקבּו
ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורין. - מּכאן ְְְֲִִִִִֶַַָָָּפחֹות
נּקבּו אפּלּו הּמׁשקין, לׁשאר נעּׂשּו אם אבל ליין; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָׁשּנעּׂשּו
עד להם מֹועיל ּפתיל הּצמיד ואין נטמאּו, - ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבכל
אּלא אמרּו לא ליין, ׁשּנעּׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיסּתם
אדם, ּבידי נעּׂשּו אם אבל אדם; ּבידי ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּנּקבּו
הּנקב. ׁשּיּסתם עד נּצלין ואינן טמאים, - ׁשהן ּכל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאפּלּו

.Êחרס ׁשל ּומניקת טהֹורין מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָחבית
הּמת ּבאהל ּונתּונה ּפתיל צמיד מּקפת והחבית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבתֹוכּה,
מּפני טמאה, והּמניקת טהֹורין, והּמׁשקין החבית -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּפתּוח הּׁשני והּקצה הּמּקפת החבית ּבתֹו האחת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּקצתּה
אין - עקּמה ׁשהיא ּפי על אף סתּום. ואינֹו הּמת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלאהל

ּכסתּום. ְֶָָֹהעקם
.Áוסתמּו מּצּדּה ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻחבית

- חציֹו וסתם הּנקב חצי אגף הּציל. - הּנקב את ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשמרים
הּנקב את סתם הּציל. לא אם הּציל אם ספק זה ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
- קסמים ּבׁשני סתמֹו הּצדדין. מן ׁשּימרח עד - ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּבזמֹורה
נסר וכן לחברּתּה. זמֹורה ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
ׁשני היּו [הּציל. - הּצדדין מן ּומרח הּתּנּור ּפי על ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנתּון
את חּבר לחברֹו. נסר ּובין] הּצדדין מן ׁשּימרח עד - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנסרים
עליהן ׁשּלּפף אֹו ּבהן, וכּיֹוצא עץ ׁשל ּבמסמרים נסרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
מּקיפין? ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּוגמין
ּובצֹואה ּבטיט ּובׁשעוה, ּבזפת ּובגּפסין, ּובחרסית ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּבסיד
ולא ּבבעץ לא מּקיפין ואין הּמתמרח. ּדבר ּובכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹּובחמר,
ּבדבלה ּומּקיפין צמיד. ואינֹו ּפתיל ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבעֹופרת,
ׁשּלא ּכדי ּפרֹות, ּבמי ׁשּנּלֹוׁשה ּובבצק הכׁשרה ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻׁשמנה

חֹוצץ. אינֹו טמא ׁשּדבר ְִֵֵֵֶָָָָיטמא;
.Ëנׁשמטת ׁשאינּה ּפי על אף ׁשּנתחלחלה, החבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמגּופת

ׁשל והּבקעת הּכּדּור הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת, אינה -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גביו.64) ועל העודף שתחת מה דבר65)כל אין וגם תנור של אווירו ובין העודף בין ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני
שבתוכו מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל ישן בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא האוויר על מאהיל
ועל עליו מאהילה הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל צמיד כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד

הסרידה.66)הטומאה. הטומאה.67)על מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן: יד חרס.68)בכתב בבית.69)של וטומאה
השפתות.70) שתי בין טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף הקדירה שפי שוליה.71)כגון כלומר,72)על

שמירח. פי על מגבו.73)אף מטמא אינו חרס שכלי נטמאה, לא פיה על כשכפאה קרקעות1)אבל ושולי המחצים דין יבאר
ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד טיט בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם ודפנותיהם כלים
שניקב פתיל צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון פתיל צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד יציל
באוהל ונתונה בתוכה חרס של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד מוקפת חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב
זפותה וחבית שנתחלחלה חבית מגופת מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים וסתמו מצידה שניקבה חבית המת,

עומד. והזפת מלמעלה החרס שנתקלף
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עד תּציל, לא - הּצדדין מן ּומרח החבית ּפי על ׁשּנתן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּגמי
וכן למעלה. מּמּטה הּבקעת ּכל ועל הּכּדּור ּכל על ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָׁשּימרח
אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ׁשּקׁשרּה ּבגד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמטלת
הּציל. - הּצדדין מן מרח אם ּבמׁשיחה, ּוקׁשרּה עֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשל

.Èהחבית את ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָחמת
ּפי על אף צררּה, לא ואם מּצלת. זֹו הרי - מּלמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוצררּה

ּתּציל.ׁשּמרח לא - הּצדדין מן ְִִִֵֶַַַָֹ
.‡Èׁשּלּה והּזפת מלמעלה החרס ׁשּנתקּלף זפּותה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית

ונמצא ּבּזפת, ׁשּידּבק עד ּודחקֹו הּזפת על הּכּסּוי ונתן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעֹומד,
מּציל. זה הרי - החבית קרקע ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּזפת
ׁשהיה הּמתמרחין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּמּוריס ּבכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּדבּוקין והּכל הֹואיל זר, ּכמֹו הּכלי ּובין הּכּסּוי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּמתמרח

מּציל. זה הרי -ֲִֵֶַ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּכל‡. על מּצילין - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילים הּכלים ְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל
ׁשטף. ּוכלי ּבגדים ּבין מׁשקין, ּבין אכלין ּבין ּׁשּבתֹוכן, ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמה
הּמּקף חרס ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻזהּו
ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ּפתיל ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָצמיד
ּכלי ּבתֹו היּו אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים חרס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָּכלי
ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף ּכלי הּמּקף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻחרס
מּפני הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל על יּציל ׁשּלא אמרּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמה
חרס ּוכלי טמאה, מקּבלין אין הּמּצילין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּׁשאר
הארץ עם ּכלי וכל חֹוצץ, אינֹו טמא ּוכלי טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין
חרס ּכלי אמרּו: לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבחזקת
הּכל, על יּציל חבר וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ עם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשל
ּבעיני טמא הארץ עם ׁשאין מּפני טהֹור? הּוא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהרי
אני אחד הּכל, על מּציל חרס ּוכלי הֹואיל ׁשאֹומר: ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעצמֹו,
ולמה הּכל. על יּציל ׁשּלא וגזרּו חׁשּו ּולפיכ החבר. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹואחד

ח ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על מּציל רס?אמרּו: ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבין הארץ עם ּגב על הן טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ּבין הּמת ּבאהל ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹקדם
אֹוכלין לא הארץ מעם החבר יׁשאל לא ּולעֹולם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּפתיל,
טמאין, ׁשהן ּדעת על אּלא חרס ּכלי ולא מׁשקין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹולא
תּקלה. לידי ּבהן יבֹוא ולא לעֹולם, טהרה להן אין ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהרי
ּומטּבילן הארץ מעם החבר אֹותם ׁשֹואל ׁשטף ּכלי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו ּומעריב הארץ עם מּגע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
ׁשטף ּכלי מּמּנּו יׁשאל ׁשּמא חכמים חׁשּו לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבטהרֹות,
עם ׁשהרי ׁשּלֹו, חרס ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכבר

ׁשבעה, טמאת טמא הּוא והרי ׁשּנּצל, מדּמה הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהארץ
ויבֹוא ּבטהרֹות ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו ויעריב החבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָויטּביל
ּכלי על חרס ּכלי יּציל ׁשּלא ּגזרּו זה ּומּפני ּתּקלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלידי

ׁשּבתֹוכֹו. ְֶֶֶׁשטף
.·- ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻאדם

גזרּו ׁשּלא ׁשּזה לי, ויראה לקבר. ּגֹולל עּׂשאּה ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹטהֹור.
ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני האדם, על יּציל ׁשּלא חרס ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבֹו. גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל ְְֵֶָָָָָָֹמצּוי,
.‚- ּבקדׁשים אֹו הּפרה ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין חרס ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

ּבהן נזהרים ׁשהן מּפני טהרתם, על נאמנים הארץ ְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּמי
ׁשהן ּפי על אף ּפתיל ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהרּבה,

חרס. ֶֶֶׁשל
על„. נתּונה ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻארּבה

והעלּיה טמאה, הּקדרה - מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה הארּבה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּפי
ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ׁשּבעלּיה ּכל - ׁשלמה היתה ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹטהֹורה.
ׁשאין טמאים; ׁשּבעלּיה ׁשטף ּוכלי אדם אבל טהֹור, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחרס
חרס, ּוכלי הּמׁשקין ועל האכלים על אּלא חֹוצץ חרס ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

ּבכל ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ּכאּלּו טהֹור ׁשּבעלּיה חרס.וכל י ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
,לפיכ הּמצּוי. דבר ׁשהּוא מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָוטּמאּו
- מׁשקין מלא ּבֹו וכּיֹוצא מּתכֹות ּכלי זֹו ּבעלּיה היה ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאם
אּׁשה ּבּה היתה טהֹורין. והּמׁשקין ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּכלי
טמאת טמאין והערבה האּׁשה - עץ ׁשל ּבערבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻלׁשה
וחזרה ּפרׁשה ּבֹו. ׁשעֹוסקת זמן ּכל טהֹור והּבצק ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשבעה,
לכלי הּמׁשקין אֹו הּבצק ּפּנה אם וכן טמאּתּו. - בֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָונגעה
היה האחר. הּכלי ּבמּגע נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחר
ׁשאין ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילים ּכלים ׁשאר זֹו ארּבה ּפי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻעל
הארץ עם מּגע אין ּולפיכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמקּבלין
לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה הּטהֹור חרס ּכלי ׁשהיה אֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמטּמא,
מה ּכל על מּציל זה הרי - טהרתן על נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּכל
הארּבה על מרּדד ּומקצתֹו ּבעלּיה נטּוי אהל היה ְְֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֻֻּׁשּבעלּיה.
על ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף מּציל זה הרי - לעלּיה ּבית ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּבין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּסּוי מּציל ׁשהאהל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻהארּבה,

ה'תשע"ב תשרי י"ט שני יום

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨§¤§¦

ּבקנקּנים‡. ׁשחּלקֹו הּקֹורה,2ּבית ועד הארץ מן טהֹורֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
הּטהרה ּכלּפי הּקנקּנים ּפי היה אם האחד: ּבחציֹו ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻוטמאה

מּצילֹות אּלּו הרי אינן3- - הּטמאה ּכלּפי היּו ואם , ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻ
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פתיל1) בצמיד המצילים כלים דין נאמניםיבאר הארץ עמי אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי מצילים, מה על
נטוי אוהל היה ואם עץ, של בעריבה לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית וטומאה לעלייה בית שבין ארובה עליהם,

הארובה. על מרודד ומקצתו בית1)בעלייה האחד, בחציו וטומאה ויריעות בנסרים או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר
המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים שתי שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו ואין תבן מלא שהוא

סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל ודין הבית, חרס.2)את דפנות3)של עם טהורים וכלים מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. הבית

zn z`neh zekld - ixyz h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבטיט4מּצילֹות טחן מּבפנים5. ּבין מּבחּוץ6, רֹואין:7ּבין - ְְִִִִִִִֵֵַַָָ
אינֹו - לאו ואם מּציל, - עצמֹו ּבפני לעמד הּטיט יכֹול ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹאם

אחד. אהל הּכל והרי ֲִֵֶֶַַַָֹֹמּציל,
ּבנסרים·. ׁשחּלקֹו ּביריעֹות8ּבית מן9אֹו חּלקֹו אם , ְְְִִִִִִִִִֶַָ

הּקֹורֹות10הּצדדין מּכלּפי ּבּבית11אֹו הּטמאה והיתה ,12- ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ
והּקֹורֹות הּמחיצה ׁשּבין אֹו הּכתל ּובין הּמחיצה ׁשּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכלים

מחּצה13טהֹורין ּבין אֹו לּכתל מחּצה ּבין הּטמאה היתה . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ּכלים - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלּקֹורֹות

ּותטּמא ּתצא ׁשּלא ׁשּבתֹו14הּטמאה ּבאהל ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
עצמּה הּמחיצה עבי ּבתֹו הּכלים היּו ׁשהיתה15הּבית. ּבין , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

היה אם הּבית: ּבתֹו ׁשהיתה אֹו הּמחיצה מן לפנים ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּטמאה
טמאים - טפח על טפח הּכלים טהֹורין16מקֹום - לאו ואם ,17. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ארצֹו מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית ּדין ּכיצד ּבארנּו .18ּוכבר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
ּתבן‚. מלא ׁשהּוא ּפֹותח19ּבית הּקֹורֹות לבין ּבינֹו ואין ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּבפנים טמאה ּתבן20טפח: ּבין ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל - ׁשל21לּקֹורֹות ּבמלֹואֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּפתח22ּפתח ׁשל ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה טמאים; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבפנים ּכלים רּום23- על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
טהֹורין - טמאין24טפח לאו ואם ּתבן25, ּבין יׁש ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח ׁשאין27טמאין26לּקֹורֹות ; ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני חֹוצץ, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּתבן

הּקרֹוב„. ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכתל
טמא לּטהרה28לּטמאה והּקרֹוב מחצה30טהֹור29, היתה . ְְְֱֳֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

מּׁשני31למחצה ּבאחד הּטמאה היתה טמאין. ׁשניהן - ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
- טמאה ּוכלּפי מחציֹו הּכתל: ּבתֹו והּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּבּתים,
- למחצה מחצה טהֹורין; - טהרה ּוכלּפי מחציֹו ְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָטמאים;

מעזיבה וכן ּבתֹו32טמאין. והּטמאה והעלּיה, הּבית ׁשּבין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
טהֹורה; והעלּיה טמא הּבית - ּולמּטה מחציּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמעזיבה:
מחצה טהֹור; והּבית טמאה העלּיה - ּולמעלה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמחציּה
וכלים מהן, ּבאחד טמאה היתה טמאין. ׁשניהן - ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻלמחצה
מחציּה טמאין; - טמאה ּוכלּפי מחציּה הּמעזיבה: ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבתֹו
טמאין. ׁשניהן - למחצה מחצה טהֹורין; - טהרה ְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּוכלּפי

לאויר הּמעזיבה -33היתה ּולמּטה מחציּה ּבתֹוכּה: וטמאה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
טהֹור הּטמאה ּכנגד אפּלּו מלמעלה והעֹומד טמא, ,34הּבית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

הּבית ּבכל הּטמאה ּפׁשטה מחציּה35ׁשהרי הּטמאה היתה ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ
טהֹור הּבית - הּטמאה36ּולמעלה ּכנגד מלמעלה והעֹומד , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

מלמעלה37טמא והעֹומד טמא, הּבית - למחצה מחצה ; ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לצמצם אפׁשר אי ׁשהרי טמא, הּטמאה .38ּכנגד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
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דפנות.4) עם אפילו חוצץ אינו טמא וכלי מתוכם נטמאו הטומאה.5)שהרי לצד הטהרה.6)ופיהם הטומאה.7)מצד בצד
וחוצצים.8) טומאה מקבלים טומאה.9)שאינם שמקבלות פי על אף וחוצצות לאוהל בזקיפה10)שקבען המחיצה את העמיד

הבית. כתלי עלייה.11)בין כעין גבה על וקמה והקורות, הבית בין מפרידה בית.12)המחיצה נקרא לחוץ הפתח שבו החלק
הבית.13) פתח דרך אלא לעלייה ולא המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין מפני מצילה סופה14)שהמחיצה אם

שיצאה. לפני אף מטמאה היא הרי המחיצה15)לצאת בעובי רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה בבבא שם במשנה
שם. מונחים והכלים לעבר מעבר חור במחיצה שהיה לחור.16)וכגון נכנסת שהטומאה טפח17)מפני בו שאין פתח כל כדין

אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים שכלים ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה ואין טפח. ברום טפח על
(במשנה כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה (פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח, בסדק אין
המגדלים בתוך וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר דומה זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם
ורבינו הרא"ש) (כדעת הבית בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה כתב שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים

ניד אינה עראית מחיצה שהיא מפני הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים טפח בו וכשיש המשנה. לשון וניתנקט
המחיצה.18)ככותל. מן למעלה נשאר הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה המקום19)בנה פנוי ונשאר

התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס הנגדי הכותל עד בלבד, הפתח בו.20)שכנגד שהתבן שכנגד21)בחלק הפנוי המקום כל
הזה המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת נקרא שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק אפילו הפתח,

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח מרוחב22)וכולו יותר הרבה רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה: התוספתא, לשון
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן הכלים שגם ונראה ונושאיה. המת התבן.23)מיטת מפני24)שבתוך

בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה על הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על ואף עצמו בפני אוהל שהוא
מליטמא. הטהורים על מציל אבל שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי על שאף כאן25)אוהל אין שהרי

חוצצת, אינה לפנותה שדעתו שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית שבעל מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
הטומאה). מקום כל את סותמת כשהיא בו.26)אפילו שאין ובין טפח פותח הכלים במקום יש אוהל27)בין כאן שיש משום

אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן בין טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל ואינו אוהל בתוך
התבן. על מאהילה משום28)טומאה רצוצה, טומאה דין עליה אין כן פי על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר

יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא כאילו הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא הכותל של זה שחלק
צד. מכל שמטמא סתום כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום טפח הטומאה.29)פותח מן רחוק שהוא פירוש,

השני.30) הבית אחר הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה הכותל.31)משום, עובי עליה33)תקרה.32)באמצע שאין
שכנגדה.34)גג. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת רצוצה כטומאה אותה דנים את35)ואין שרואים למעלה והסברנו

חוצצת. והמעזיבה רצוצה כלל אינה כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת היא כאילו בבית36)הטומאה, כמו
טהור.37)ועלייה. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה רצוצה היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי

למטה38) משהו מונחת היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי למעלה משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
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ּבטיט4מּצילֹות טחן מּבפנים5. ּבין מּבחּוץ6, רֹואין:7ּבין - ְְִִִִִִִֵֵַַָָ
אינֹו - לאו ואם מּציל, - עצמֹו ּבפני לעמד הּטיט יכֹול ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹאם

אחד. אהל הּכל והרי ֲִֵֶֶַַַָֹֹמּציל,
ּבנסרים·. ׁשחּלקֹו ּביריעֹות8ּבית מן9אֹו חּלקֹו אם , ְְְִִִִִִִִִֶַָ

הּקֹורֹות10הּצדדין מּכלּפי ּבּבית11אֹו הּטמאה והיתה ,12- ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ
והּקֹורֹות הּמחיצה ׁשּבין אֹו הּכתל ּובין הּמחיצה ׁשּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכלים

מחּצה13טהֹורין ּבין אֹו לּכתל מחּצה ּבין הּטמאה היתה . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ּכלים - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלּקֹורֹות

ּותטּמא ּתצא ׁשּלא ׁשּבתֹו14הּטמאה ּבאהל ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
עצמּה הּמחיצה עבי ּבתֹו הּכלים היּו ׁשהיתה15הּבית. ּבין , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

היה אם הּבית: ּבתֹו ׁשהיתה אֹו הּמחיצה מן לפנים ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּטמאה
טמאים - טפח על טפח הּכלים טהֹורין16מקֹום - לאו ואם ,17. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ארצֹו מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית ּדין ּכיצד ּבארנּו .18ּוכבר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
ּתבן‚. מלא ׁשהּוא ּפֹותח19ּבית הּקֹורֹות לבין ּבינֹו ואין ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּבפנים טמאה ּתבן20טפח: ּבין ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל - ׁשל21לּקֹורֹות ּבמלֹואֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּפתח22ּפתח ׁשל ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה טמאים; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבפנים ּכלים רּום23- על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
טהֹורין - טמאין24טפח לאו ואם ּתבן25, ּבין יׁש ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח ׁשאין27טמאין26לּקֹורֹות ; ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני חֹוצץ, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּתבן

הּקרֹוב„. ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכתל
טמא לּטהרה28לּטמאה והּקרֹוב מחצה30טהֹור29, היתה . ְְְֱֳֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

מּׁשני31למחצה ּבאחד הּטמאה היתה טמאין. ׁשניהן - ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
- טמאה ּוכלּפי מחציֹו הּכתל: ּבתֹו והּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּבּתים,
- למחצה מחצה טהֹורין; - טהרה ּוכלּפי מחציֹו ְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָטמאים;

מעזיבה וכן ּבתֹו32טמאין. והּטמאה והעלּיה, הּבית ׁשּבין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
טהֹורה; והעלּיה טמא הּבית - ּולמּטה מחציּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמעזיבה:
מחצה טהֹור; והּבית טמאה העלּיה - ּולמעלה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמחציּה
וכלים מהן, ּבאחד טמאה היתה טמאין. ׁשניהן - ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻלמחצה
מחציּה טמאין; - טמאה ּוכלּפי מחציּה הּמעזיבה: ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבתֹו
טמאין. ׁשניהן - למחצה מחצה טהֹורין; - טהרה ְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּוכלּפי

לאויר הּמעזיבה -33היתה ּולמּטה מחציּה ּבתֹוכּה: וטמאה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
טהֹור הּטמאה ּכנגד אפּלּו מלמעלה והעֹומד טמא, ,34הּבית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

הּבית ּבכל הּטמאה ּפׁשטה מחציּה35ׁשהרי הּטמאה היתה ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ
טהֹור הּבית - הּטמאה36ּולמעלה ּכנגד מלמעלה והעֹומד , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

מלמעלה37טמא והעֹומד טמא, הּבית - למחצה מחצה ; ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לצמצם אפׁשר אי ׁשהרי טמא, הּטמאה .38ּכנגד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
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דפנות.4) עם אפילו חוצץ אינו טמא וכלי מתוכם נטמאו הטומאה.5)שהרי לצד הטהרה.6)ופיהם הטומאה.7)מצד בצד
וחוצצים.8) טומאה מקבלים טומאה.9)שאינם שמקבלות פי על אף וחוצצות לאוהל בזקיפה10)שקבען המחיצה את העמיד

הבית. כתלי עלייה.11)בין כעין גבה על וקמה והקורות, הבית בין מפרידה בית.12)המחיצה נקרא לחוץ הפתח שבו החלק
הבית.13) פתח דרך אלא לעלייה ולא המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין מפני מצילה סופה14)שהמחיצה אם

שיצאה. לפני אף מטמאה היא הרי המחיצה15)לצאת בעובי רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה בבבא שם במשנה
שם. מונחים והכלים לעבר מעבר חור במחיצה שהיה לחור.16)וכגון נכנסת שהטומאה טפח17)מפני בו שאין פתח כל כדין

אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים שכלים ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה ואין טפח. ברום טפח על
(במשנה כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה (פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח, בסדק אין
המגדלים בתוך וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר דומה זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם
ורבינו הרא"ש) (כדעת הבית בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה כתב שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים

ניד אינה עראית מחיצה שהיא מפני הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים טפח בו וכשיש המשנה. לשון וניתנקט
המחיצה.18)ככותל. מן למעלה נשאר הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה המקום19)בנה פנוי ונשאר

התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס הנגדי הכותל עד בלבד, הפתח בו.20)שכנגד שהתבן שכנגד21)בחלק הפנוי המקום כל
הזה המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת נקרא שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק אפילו הפתח,

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח מרוחב22)וכולו יותר הרבה רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה: התוספתא, לשון
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן הכלים שגם ונראה ונושאיה. המת התבן.23)מיטת מפני24)שבתוך

בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה על הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על ואף עצמו בפני אוהל שהוא
מליטמא. הטהורים על מציל אבל שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי על שאף כאן25)אוהל אין שהרי

חוצצת, אינה לפנותה שדעתו שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית שבעל מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
הטומאה). מקום כל את סותמת כשהיא בו.26)אפילו שאין ובין טפח פותח הכלים במקום יש אוהל27)בין כאן שיש משום

אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן בין טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל ואינו אוהל בתוך
התבן. על מאהילה משום28)טומאה רצוצה, טומאה דין עליה אין כן פי על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר

יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא כאילו הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא הכותל של זה שחלק
צד. מכל שמטמא סתום כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום טפח הטומאה.29)פותח מן רחוק שהוא פירוש,

השני.30) הבית אחר הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה הכותל.31)משום, עובי עליה33)תקרה.32)באמצע שאין
שכנגדה.34)גג. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת רצוצה כטומאה אותה דנים את35)ואין שרואים למעלה והסברנו

חוצצת. והמעזיבה רצוצה כלל אינה כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת היא כאילו בבית36)הטומאה, כמו
טהור.37)ועלייה. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה רצוצה היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי

למטה38) משהו מונחת היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי למעלה משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
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למחצה.‰. מחצה יּדֹון - הּבית את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכן
מרּכב ואינֹו לּכתל סמּו הּבית וגג לאויר, ׁשהּוא ּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּכיצד?

הּכתל מחציֹו39על היתה הּכתל: ּבתֹו רצּוצה וטמאה , ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּכתל ראׁש על מלמעלה והעמד טמא, הּבית - 40ולפנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹ

הּבית - ולחּוץ מחציֹו היתה הּבית; ּגג על ּכעֹומד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָטהֹור,
לא ׁשהרי טמא, הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻטהֹור,
למחצה מחצה הּטמאה היתה הּבית. ּבתֹו הּטמאה ְְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
הּטמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

מּבפנים מהּכתל נטל עד41ּבּבית. מּבחּוץ ּבּכתל ׁשהֹוסיף אֹו ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
נטל טמא; הּבית - ולפנים ּכתל מחצי הּטמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּנמצאת

ׁשּנמצאת42מּבחּוץ עד מּבפנים הּכתל ּבעבי ׁשהֹוסיף אֹו ְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
טהֹור הּבית - ולחּוץ ּכתל מחצי הּטמאה43הּטמאה היתה . ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ

הּכתל ּגּבי על טהֹור44נתּונה הּבית - ולפנים מחציֹו אפּלּו ,45. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
.Âהּכתל את המׁשּמׁש הּׁשּום46ּבית ּכקלּפת יּדֹון ּכיצד?47- . ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ

ּכּוכים ׁשני ׁשּנמצאּו48החֹופר עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות ׁשּתי אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
ּבּתים ּבין49ׁשני הּמבּדיל ּכתל ּביניהן ונעּׂשה ּבּקרקע חפּורים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

עליהן יׁש אם ּבּכתל, וכלים ּבּבּתים טמאה והיתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשניהן,
וכלים זה ּבכתל טמאה היתה טהֹורין; - הּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּכקלּפת
למדּת, הּנה טהֹורים. - הּׁשּום ּכקלּפת עליהן יׁש אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּבּתים,

הּסלע וכתל למחצה, מחצה נּדֹון ּבנין ׁשּנעּׂשה50ׁשּכתל אֹו ְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן מּכאן ּכׁשּיחּפר הארץ ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹמּגּוׁש

.Êמחצה נּדֹון - סלע וחציֹו ּבנין עביֹו ׁשחצי ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּכתל
.51למחצה ְֱֶָ

.Áהּבית קֹורֹות ּבין ׁשהיתה ּתחּתיה52טמאה אין אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טהֹור הּבית - הּׁשּום ּכקלּפת הּטמאה53אּלא את ורֹואין , ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻ

רצּוצה היא יׁש54ּכאּלּו ואם ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

טמא הּכל - טפח על טפח נראית55ּבמקֹומּה היתה אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּבית זה56ּבתֹו ּפתחים ׁשני טמא. הּבית ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשהיא נראית אם ׁשּביניהן: ּבּכתל וטמאה זה ּגּבי לתֹו57על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
טמא הּוא - מהן נּדֹוניןאחת - לאו ואם טהֹור, וחברֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

למחצה .58מחצה ְֱֱֶֶָָ

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

.‡- ּתחּתיו רצּוצה וטמאה הּבית ּבתֹו העֹומד ְְְְְִֵַַַַָָָָֻעּמּוד
אּלא מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה
וכלים זה מעּמּוד יֹוצא ּפרח היה ואם ּבלבד. הּטמאה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
ּכנגד אּלא מטּמא ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתחת

ְַָֻהּטמאה.
טפח·. רּום על טפח על טפח הּטמאה] ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ[ואם

ּכּלֹו והּבית סביביו, מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר הּוא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,

טפח‚. רּום על טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל ׁשּבתֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה
ׁשהרי טמאֹות; עּׂשר, אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עלּיה וכל העלּיֹות, ּכתל והּוא סֹופֹו, עד סתּום קבר ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּכתל
ּובית מּכאן הּכתל ּבצד ּבית ּבנה הּקבר. על מאהלת ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמהן
הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד הּבּתים ׁשני ּגּבי על עלּיה ּובנה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמּכאן
ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - העלּיה קרקע ּבאמצע הּוא ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּטמא
טהֹורה, ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה והעלּיה הּקבר, על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהאהילה

ּכתלּה. הּטמא הּכתל ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּפני
לעּׂשֹותֹו„. אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹור

ּבתֹוכֹו מּנחת טמאה ׁשהיתה ּפרּדסק, הּנקרא והּוא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,
הּטמאה היתה טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָֻויׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השני, את ולטמא אחד לטהר אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו אין בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה.
מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה העומד האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין לאוויר מגולה המעזיבה כאן אבל

לצמצם]. אפשר שאי הנימוק את לגג.39)רבינו מחוץ נשאר הכותל הצדדים.40)ראש מן ובין הטומאה כנגד בין
הב41) בפנים מהכותל דקה שכבה וקילף ולחוץ, מחצייה היתה ולפנים.42)ית.הטומאה מחצייה היתה הטהרות43)והטומאה

טהורים. - הזה השינוי אחרי לבית זו.44)שיכניסו הלכה בראש כאמור לגג מחוץ אינו45)שהוא שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית. את וכותל46)משמש הבית, את עשה שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל

ולפיכך סלע או עפר של מחיצה ביניהן ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות, חפירת ידי על מוקם מערות שתי שבין
הכותל. את משמשת ואין47)המערה טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה השום כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מחצייה בין הארונות,48)הבדל לאורך מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם מתים קברי
כוך. נקראת כזו חצובה חלולים.49)וחפירה מאליהן.50)שטחים מחיצות ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו על51)אם ואף

טמא. הבית - מבפנים הוא השום כקליפת הנידון שהסלע המעזיבה52)פי וביניהן ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר שלא53)מטיט. מפני ו), הלכה (למעלה השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין

עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה ואפשר מכריעים שינויים בה נעשו
אותה. כשמורידים נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את "משמש תורת עליה טפח54)אין במקומה כשאין המדובר

להיבקע עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא מפני רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה טפח. על
משנה). צדדיו.55)(כסף מכל המטמא סתום כקבר היא א56)שהרי עליה שאין השום.פירוש, כקליפת שהוא57)פילו כל

השום. כקליפת טמא.58)אפילו התחתון בתחתונה וכשהיא טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית יבאר1)כשהטומאה
שבעובי גדול חור טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה תחתיו, רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד
שלשה תוך מת בשר שאכל וכלב מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו, וטומאה לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים
האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה ואם שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה בתוך עוברה שמת האשה ימים,

טמאה. טבעת והבולע המילדת, בו ונגעה מעיה בתוך עוברה שמת
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החֹור ּכל את רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו אֹו ּבקרקעיתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָרצּוצה
ּבחצי הּוא אם הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ְְְְֲִִִִַַָָֻֻּכּלֹו

מחציע טמאה היתה ואם טמא; הּבית - ׁשּלפנים הּכתל ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻבי
טמא. הּבית - למחצה מחצה טהֹור; הּבית - ולחּוץ ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכתל

וטמאה‰. זה, ּגב על זה אֹו זה ּבצד זה פרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשני
טהֹור. וחברֹו טמא, והּבית הּוא - ונפּתח מהן, ּבאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּנחת
הּפרּדסקין את רֹואין - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻהיתה

למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ְְְֱֱֲִִִֵֶֶָָּכאּלּו
.Âהּבית - מּבחּוץ הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻּכזית

היה למחצה. מחצה יּדֹון - האסקּפה ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא. הּבית - לּמׁשקֹוף ְְִֵַַַַָָֻמדּבק

.Êהּוא והרי ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלב
הּוא אם מּגּופֹו: הּטמאה חלל רֹואין - האסקּפה על ְְֲִִִַַַַָָָָֻֻֻמּטל
הּמׁשקֹוף ּומּכנגד טמא, הּבית - ולפנים הּמׁשקֹוף ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּכנגד

טהֹור. הּבית - ְִַַַָולחּוץ
.Áהּנפל ראׁש נעּׂשה אם מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהאּׁשה

הראׁש ׁשּנראה עד הרחם ׁשּנפּתח ּכיון - ׁשתי ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכפּקה
יצא. לא ׁשעדין ּפי על אף העּבר, מּפני הּבית ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻנטמא

.Ëנפל והּפילה לבית מּבית ויצאה לילד ׁשּמקׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּכׁשהיתה ׁשּמא ּבספק, טמא הראׁשֹון הּבית - ׁשני ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמת
ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה הּזה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבֹו
הּנפל ראׁש העּגיל אם אבל ׁשתי; ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיה
לא ׁשם, רחמּה נפּתח ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹּכפּקה
נּטלת היתה אם ,לפיכ רגליה. על להּל יכֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה
בספק טמא הראׁשֹון הּבית - לבית מּבית והֹוציאּוה ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבאגּפים

ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש ׁשהעּגיל ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאף
.Èהּוא חזקה וּדאי. טמא הּבית - ׁשליא ׁשהּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ולד. ּבלא ׁשליא ְְִֵֶָָָֹׁשאין
.‡Èיצא הּמת אם מת: ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמי

העֹולם; לאויר מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור, החי - ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹראׁשֹון
ׁשּלא אפׁשר אי ׁשהרי טמא, הּוא הרי - ראׁשֹון יצא החי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
מתּגלּגל ׁשהּוא מּפני העֹולם, לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיּגע

עצמֹו. להעמיד ּכדי חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחריו
.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

מעיה ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ׁשבעה, טמאה החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את החּיה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָּופׁשטה
מּדבריהם, החּיה וטמאת הּולד. ׁשּיצא עד טהֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהאּׁשה
אין הּתֹורה מן אבל לּפרֹוזדֹור. מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּגזרה
הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל מּגע; הּסתרים ּבית ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָמּגע
אחריה ּובלע וחזר טמאה טּבעת הּבֹולע וכן טהֹור. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבֹו
מעיו ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף טהֹורה, ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָטּבעת

ּבטהרתּה. ּוטהֹורה ּבטמאתּה והּטמאה מּגע, אינֹו -ְְְְְְֳֵֵַַָָָָָָָָֻ
מת טמאת הלכֹות להֹו ְְְְִִֵַֻסליקּו
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ארּבע.‡. ּבת אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה ּפרה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻמצות
ׁשּמא לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה; - זקנה היתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָואם
ׁשּנאמר: אֹותּה; ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין ותּפסל. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשחיר
- עגלה אּלא מצאּו לא עגלה. ולא - פרה אלי ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹויקחּו
ותעּׂשה ׁשּתגּדיל עד ּבעליה אצל ותהיה דמים עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ְְְְִִִַַָָָָּפרה.
לא·. אדמימּות, ּתמימת - 'ּתמימה' ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹזה

ּכׁשאר ּכׁשרה, - נּנסה היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּתמימת
ּגּמא ּבתֹו ׁשחֹורֹות אֹו לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ְְְְְֳִֵַָָָָָָֻהּקדׁשים.
ּפסּולה. - זֹו על זֹו מּנחֹות והן ּכֹוסֹות ׁשני ּבתֹו אֹו ְְְְֵֵַַַָָֻאחת,

עּקרן‚. מׁשחיר, וראׁשן מאּדים עּקרן ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹהיּו
וגֹוזז העּקר. אחר הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹמׁשחיר
ּגּזה מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּמׁשחיר ראׁשן את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמסּפרים

לגז. ּכּונתֹו ׁשאין ְִֵֶַָָָָָֹּבקדׁשים,
ׁשּכל„. ּבזּוג; ׁשּיּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוצרי

,לפיכ אינּה. ּכאּלּו היא הרי - ּבזּוג נּטלת ׁשאינּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּׂשערה
ּבּה היּו נלקטיןאם ׁשאינן ׁשחֹורֹות אֹו לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָּבזּוג
והּׁשּנים‰. העין ּגלּגל יגד. - ׁשחֹורים טלפיה אֹו קרניה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיּו

ּבפרה. ּפֹוסלים מראיהן אין - ְְְְִֵֵֶַַָָָוהּלׁשֹון
.Âּׂשער ּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף וחתכּה, יּבלת ּבּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּפסּולה. - ְָָֹאדם
.Ê:ׁשּנאמר ּבפרה, ּפֹוסלין - ּבקדׁשים הּפֹוסלין הּמּומין ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָּכל

אֹו אתנן אֹו מחיר אֹו דפן יֹוצא היתה מּום. ּבּה אין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
הּקדׁשים את הּפֹוסלין ׁשּכל ּפסּולה; - ׁשּנרּבעה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָטרפה
ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על ואף הּפרה את ּפֹוסלין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּמזּבח
מן אֹותּה לּקח ּומּתר חּטאת. הּכתּוב ּוקראּה הֹואיל ְִִִִַַַַַָָָָָָֻהּבית,
ּכֹוכבים, העֹובד רבעּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָהעֹובד
ׁשהעבֹודה הּקדׁשים, על ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ערּופה ּובעגלה על, עליה עלה לא אׁשר ׁשּנאמר: ּבּה. ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹּפֹוסלת
האמּור על מה ּבעל; מׁשכה לא אׁשר ּבּה עּבד לא אׁשר ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻאֹומר:
- ּבפרה האמּור על אף ּכעל, עבֹודֹות ׁשאר עּׂשה - ְְְְְֲֶַָָָָָָָָֹֹּבעגלה
ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל אּלא ּכעל. עבֹודֹות ׁשאר ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹיפסל
ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ּוׁשאר עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבין ְְְֲֲֲִֵֵֶַָָָֹעבֹודה
ׁשּלא ּפי על אף העל, עליה קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ּבׁשעת ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאּלא
ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה - לדּוׁש הכניסּה ּפסּולה; - ּבּה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָחרׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקום,1) זה ובאי בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה לוקחים ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר
ממנה, נאה אחרת ומצאו פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים

בה. כשרים אם יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על
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החֹור ּכל את רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו אֹו ּבקרקעיתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָרצּוצה
ּבחצי הּוא אם הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ְְְְֲִִִִַַָָֻֻּכּלֹו

מחציע טמאה היתה ואם טמא; הּבית - ׁשּלפנים הּכתל ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻבי
טמא. הּבית - למחצה מחצה טהֹור; הּבית - ולחּוץ ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכתל

וטמאה‰. זה, ּגב על זה אֹו זה ּבצד זה פרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשני
טהֹור. וחברֹו טמא, והּבית הּוא - ונפּתח מהן, ּבאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּנחת
הּפרּדסקין את רֹואין - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻהיתה

למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ְְְֱֱֲִִִֵֶֶָָּכאּלּו
.Âהּבית - מּבחּוץ הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻּכזית

היה למחצה. מחצה יּדֹון - האסקּפה ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא. הּבית - לּמׁשקֹוף ְְִֵַַַַָָֻמדּבק

.Êהּוא והרי ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלב
הּוא אם מּגּופֹו: הּטמאה חלל רֹואין - האסקּפה על ְְֲִִִַַַַָָָָֻֻֻמּטל
הּמׁשקֹוף ּומּכנגד טמא, הּבית - ולפנים הּמׁשקֹוף ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּכנגד

טהֹור. הּבית - ְִַַַָולחּוץ
.Áהּנפל ראׁש נעּׂשה אם מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהאּׁשה

הראׁש ׁשּנראה עד הרחם ׁשּנפּתח ּכיון - ׁשתי ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכפּקה
יצא. לא ׁשעדין ּפי על אף העּבר, מּפני הּבית ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻנטמא

.Ëנפל והּפילה לבית מּבית ויצאה לילד ׁשּמקׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּכׁשהיתה ׁשּמא ּבספק, טמא הראׁשֹון הּבית - ׁשני ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמת
ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה הּזה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבֹו
הּנפל ראׁש העּגיל אם אבל ׁשתי; ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיה
לא ׁשם, רחמּה נפּתח ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹּכפּקה
נּטלת היתה אם ,לפיכ רגליה. על להּל יכֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה
בספק טמא הראׁשֹון הּבית - לבית מּבית והֹוציאּוה ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבאגּפים

ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש ׁשהעּגיל ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאף
.Èהּוא חזקה וּדאי. טמא הּבית - ׁשליא ׁשהּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ולד. ּבלא ׁשליא ְְִֵֶָָָֹׁשאין
.‡Èיצא הּמת אם מת: ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמי

העֹולם; לאויר מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור, החי - ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹראׁשֹון
ׁשּלא אפׁשר אי ׁשהרי טמא, הּוא הרי - ראׁשֹון יצא החי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
מתּגלּגל ׁשהּוא מּפני העֹולם, לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיּגע

עצמֹו. להעמיד ּכדי חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחריו
.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

מעיה ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ׁשבעה, טמאה החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את החּיה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָּופׁשטה
מּדבריהם, החּיה וטמאת הּולד. ׁשּיצא עד טהֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהאּׁשה
אין הּתֹורה מן אבל לּפרֹוזדֹור. מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּגזרה
הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל מּגע; הּסתרים ּבית ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָמּגע
אחריה ּובלע וחזר טמאה טּבעת הּבֹולע וכן טהֹור. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבֹו
מעיו ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף טהֹורה, ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָטּבעת

ּבטהרתּה. ּוטהֹורה ּבטמאתּה והּטמאה מּגע, אינֹו -ְְְְְְֳֵֵַַָָָָָָָָֻ
מת טמאת הלכֹות להֹו ְְְְִִֵַֻסליקּו
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ּפרה ּדין א) פרטן: וזהּו עּׂשה, מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש

וטה נּדה מי טמאת ּדין ב) רתן.אדּמה. ְְֲֳִִֵַָָָָָֻֻ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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ארּבע.‡. ּבת אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה ּפרה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻמצות
ׁשּמא לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה; - זקנה היתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָואם
ׁשּנאמר: אֹותּה; ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין ותּפסל. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשחיר
- עגלה אּלא מצאּו לא עגלה. ולא - פרה אלי ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹויקחּו
ותעּׂשה ׁשּתגּדיל עד ּבעליה אצל ותהיה דמים עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ְְְְִִִַַָָָָּפרה.
לא·. אדמימּות, ּתמימת - 'ּתמימה' ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹזה

ּכׁשאר ּכׁשרה, - נּנסה היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּתמימת
ּגּמא ּבתֹו ׁשחֹורֹות אֹו לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ְְְְְֳִֵַָָָָָָֻהּקדׁשים.
ּפסּולה. - זֹו על זֹו מּנחֹות והן ּכֹוסֹות ׁשני ּבתֹו אֹו ְְְְֵֵַַַָָֻאחת,

עּקרן‚. מׁשחיר, וראׁשן מאּדים עּקרן ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹהיּו
וגֹוזז העּקר. אחר הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹמׁשחיר
ּגּזה מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּמׁשחיר ראׁשן את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמסּפרים

לגז. ּכּונתֹו ׁשאין ְִֵֶַָָָָָֹּבקדׁשים,
ׁשּכל„. ּבזּוג; ׁשּיּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוצרי

,לפיכ אינּה. ּכאּלּו היא הרי - ּבזּוג נּטלת ׁשאינּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּׂשערה
ּבּה היּו נלקטיןאם ׁשאינן ׁשחֹורֹות אֹו לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָּבזּוג
והּׁשּנים‰. העין ּגלּגל יגד. - ׁשחֹורים טלפיה אֹו קרניה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיּו

ּבפרה. ּפֹוסלים מראיהן אין - ְְְְִֵֵֶַַָָָוהּלׁשֹון
.Âּׂשער ּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף וחתכּה, יּבלת ּבּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּפסּולה. - ְָָֹאדם
.Ê:ׁשּנאמר ּבפרה, ּפֹוסלין - ּבקדׁשים הּפֹוסלין הּמּומין ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָּכל

אֹו אתנן אֹו מחיר אֹו דפן יֹוצא היתה מּום. ּבּה אין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
הּקדׁשים את הּפֹוסלין ׁשּכל ּפסּולה; - ׁשּנרּבעה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָטרפה
ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על ואף הּפרה את ּפֹוסלין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּמזּבח
מן אֹותּה לּקח ּומּתר חּטאת. הּכתּוב ּוקראּה הֹואיל ְִִִִַַַַַָָָָָָֻהּבית,
ּכֹוכבים, העֹובד רבעּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָהעֹובד
ׁשהעבֹודה הּקדׁשים, על ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ערּופה ּובעגלה על, עליה עלה לא אׁשר ׁשּנאמר: ּבּה. ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹּפֹוסלת
האמּור על מה ּבעל; מׁשכה לא אׁשר ּבּה עּבד לא אׁשר ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻאֹומר:
- ּבפרה האמּור על אף ּכעל, עבֹודֹות ׁשאר עּׂשה - ְְְְְֲֶַָָָָָָָָֹֹּבעגלה
ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל אּלא ּכעל. עבֹודֹות ׁשאר ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹיפסל
ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ּוׁשאר עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבין ְְְֲֲֲִֵֵֶַָָָֹעבֹודה
ׁשּלא ּפי על אף העל, עליה קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ּבׁשעת ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאּלא
ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה - לדּוׁש הכניסּה ּפסּולה; - ּבּה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָחרׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקום,1) זה ובאי בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה לוקחים ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר
ממנה, נאה אחרת ומצאו פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים

בה. כשרים אם יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על
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ּבזנבּה נתלה עליה, נׁשען עליה, רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּבּה.
עליה, טּליתֹו נתן הּמֹוסרה, את עליה קּפל הּנהר, את ּבּה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָועבר
אם ּבמֹוסרה: קׁשרּה ּפסּולה. - ּׂשּקים ׁשל ּכסּות עליה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָנתן
ּפסּולה; - לאו ואם ּכׁשרה, - ׁשמירה ּוצריכה מֹורדת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָהיתה
ׁשּלא סנּדל בּה עּׂשה הּוא. מּׂשֹוי צריכה ׁשאינּה ׁשמירה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּכל
הּכלל: זה ּכׁשרה. - הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרּׂש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתחליק,

נע ּפסּולה. - אחר לצר ּכׁשרה; - לצרּכּה ׁשהּוא ּבּהּכל ּׂשית ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
- לרצֹונֹו אם מאליו, על עליה ׁשעלה אֹו מאליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹמלאכה
- לרצֹונֹו ּבּה עּבד ׁשאם ּבּה, עּבד לא אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻּפסּולה;
ּכׁשרה; - העֹוף עליה ׁשכן אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהרי
ּפסּולה. ׁשהמעּברת לֹומר צרי ואין ּפסּולה. - זכר עליה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻעלה
ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ודׁשה לרבקה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהכניסּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹותדּוׁש

.Áּתּפדה - מתה אם וכן ּתּפדה. - ּפּסּול ּבּה ׁשּנֹולד ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה
לכלבים. ּבּׂשרּה להאכיל לא אבל עֹורּה, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹמּפני

.Ëעל נׁשחטה מכּפרת. ואינּה ּתּפדה - חּלין לׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנׁשחטה
עֹולמית. ּפדיֹון לּה אין - מערכּתּה ְְֲִִֵַַַָָָּגב

.Èׁשּלא ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלקחּו
ְּבמּום.

.‡Èּונתּתם ׁשּנאמר: הּפרה; לּׂשרפת ּכׁשר הדיֹוט ּכהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
הּׁשמּועה ּומּפי קּים. היה אהרן ועדין הּכהן, אלעזר אל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאתּה
ּבכהן ּבין - הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ּבאלעזר, נעּׂשית זֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹלמדּו:

הדיֹוט. ּבכהן ּבין ְְֵֵֶָֹּגדֹול
.·Èּבין הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּכלים ארּבעה לֹובׁש אֹותּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוהעֹוּׂשה

ּגדֹול. ּכהן ׁשעּׂשאּה ּבין הדיֹוט ּכהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשעּׂשאּה
.‚Èּב העֹוסקין יֹוםּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף ועד מּתחּלה ּפרה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

על ואף מאפרּה, ּולהּזֹות ּולקּדׁש הּפרה למעּׂשה ּכׁשרים -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן. העריב לא ׁשעדין ְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעּׂשר הּטהֹור הּוא - טהֹור' ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ'איׁש
לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד לתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָטהֹור

.„Èאּלא ּכׁשר הּפרה מעּׂשה ׁשאין אֹומרים, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּצדֹוקין
את מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ׁשמׁש. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבמערבי
ּכ ואחר וטֹובל ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכהן
על מהעֹולה ׁשּמֹורים הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי ּבּה, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעֹוסק
אפר לתֹוכם ׁשּמכניסין הּכלים ּכל וכן הּקּבלה. מן לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹרּוחם,

יֹום. טבּולי ּכּלם - ְֵַָָָֻהּפרה

.ÂË- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחֹות
והחֹותכּה ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה אֹותּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָיטּמא
ּבּׁשביעי מת ּכטמא ׁשעּׂשאּוה מּפני טבילה, טעּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּמטּבילּה
אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צריכה אינּה ּולפיכ ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּלֹו.

ּבּה. ונֹותן ּומטּבילּה לּצדֹוקין להראֹות ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָמטּמאּה

ה'תשע"ב תשרי כ' שלישי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

והרחקֹות‡. אדּמה ּפרה ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְְְֲֲֳֵַַַָָָָָָֻמעלֹות
ׁשהיא מּפני מעּׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּגדֹולֹות
זה, ּומּפני ּבּה. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשרה
ללׁשּכה אֹותֹו מפריׁשין - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכׁשּמפריׁשין

ּבעזרה ּכליה2מּוכנת ׁשּכל מּפני נקראת, היתה אבן ּובית . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מׁשּתּמׁש היה האבן ּובכלי טמאה. מקּבלין ׁשאין אבנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכלי
הּכהנים, אחיו ּבֹו נֹוגעין היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּכל

להרּבֹות ּבטהרתֹו.ּכדי ְְְְֳֵַָָ
הּׂשֹורף·. ּכהן מפריׁשין הּפרה ּׂשרפת קדם ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשבעת

יֹום לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם מּביתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה ודבר אֹותֹו3הּכּפּורים. מפריׁשין וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ימים ׁשבעת טמא ויהיה נּדה ּתּמצא ׁשּמא .4מאׁשּתֹו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מזרחית‚. צפֹונית ׁשבעה ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהּלׁשּכה

על אף ּבּצפֹון הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשהיא להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ נׁשחטת ׁשהיא .5ּפי ְִִִֶֶֶַ

ויֹום„. יֹום מי6ּכל עליו מּזין ההפרׁשה ימי מּׁשבעת ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
רביעי מּיֹום חּוץ ידע. לא והּוא למת נטמא ׁשּמא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹחּטאת,
יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה; צרי ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהפרׁשה,

לטמאתֹו ׁשליׁשי ׁשביעי7לא בּׁשביעי8ולא הּזאה ׁשאין , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי הּזאת מּׁשּום ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָעֹולה
ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ׁשאין היה, 9הּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
עּׂשּו יתרה מעלה יֹום, אחר יֹום ׁשּמּזין וזה ּבלבד; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהפרׁשה

.10בּפרה ַָָ
רביעי‰. ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּברביעי

אין והרביעי ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
הּזיה 11צרי. ִַָָָ

.Âמּזין ּבהן עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הן.1) ומה אדומה פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות (ביומא2)יבאר יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
בקדושת נתקדשו שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן רבינו כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה" בכלל העזרה, בשטח שהן פי על אף מן3)המקדש, הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
המקרא. על והסמיכוהו רבינו ממשה מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו, ודעת כנידה".4)המקרא. - נידה "בועל

המקדש.5) לבית השביעי.6)חוץ וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה מי הזאת צריך במת שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה
שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל הזאה צריך קפדנית.7)וזה בשמירה בלשכה בהיותו נטמא לא אפשר8)שהרי אמנם

שלא מפני כשביעי דינו אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי ביום שהופרש כגון לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר,
רבינו. שמבאר כמו לטומאתו, שלישי יום הזאת הקפיד9)קיבל שלא מת טמא ארבעהככל שתהיה שביעי הזאת על אלא תורה ה

כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה, ההזאה אחר הכיפורים,10)ימים יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.
בלבד. ושביעי שלישי אלא עליו מזים הזאה.11)שאין ימי שני נפסיד אחר ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר

dnec` dxt zekld - ixyz 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכבר ׁשּנּׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה ׁשם12מאפר היה לא ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּׁשּׁשה ּכל עליו מּמּנּו מּזין - ּבלבד אחת ּפרה אפר .13אּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

.Êאדם אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשּמּזין
ואם טהֹור. ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה זה ׁשּמא עליו? והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר:

טהֹור היה לא ׁשּממלאין14עליו הּכלים וכן מת. מּטמאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
אבנים ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ּומקּדׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבהן
יתרֹות מעלֹות הּדברים אּלּו וכל טמאה. מקּבלין ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהיּו
מעֹולם? ּבמת נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד ּבּה. ׁשעּׂשּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהן
ותחּתיהן הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצרֹות

הּתהֹום קבר מּפני עּברֹות15חלּול, נׁשים היּו ּומביאין . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ
ּבניהם את ׁשם ּומגּדלֹות ׁשם על16ויֹולדֹות להּזֹות ּוכׁשּירצּו . ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

נפּוחֹות ׁשּכרסיהן מּפני ׁשורים, מביאין הּׂשֹורף, ,17הּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ
ּדלתֹות ּגּביהן על ּגּבי18ּומּניחים על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

האהל ׁשּיהיה ּכדי הארץ,19הּדלתֹות, לבין ּבינם מבּדיל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
והֹולכין ּבידם אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום, קבר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָמּפני

ּוממלאין20לּׁשילֹוח ׁשם יֹורדין לּׁשילֹוח, הּגיעּו ׁשאין21. . ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
לקּבר אדם ּבני ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר מּפני ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלחּוׁש
עד והֹולכין הּדלתֹות ּגּבי על ויֹוׁשבין ועֹולין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָּבנהרֹות.
על ּומהּלכין יֹורדין הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַַׁשּמּגיעין
חלּול, היה ּתחּתיהן - והעזרֹות הּבית הר ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרגליהן.

העזרה ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום. קבר ּובפתח22מּפני . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּמים ונֹותנין האפר נֹוטלין אפר, ׁשל קּלל היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעזרה
הּתינֹוקֹות היּו ּומטּבילין הּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשּבּכֹוסֹות
ׁשהן ּפי על אף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַׁשּממלאין

אחרת. ּבטמאה נטמאּו ׁשּמא הּמת, מּטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻטהֹורין
.Áּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּתינֹוק

- זה ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל. ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
הּכהן. זה מעּׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹאינֹו
לחּטאת ׁשּטהרּום אדם ּובני זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
וכל לׁשמּה. ׁשּיטּבלּו עד אחרת ּבפרה ּבהם יתעּסק לא - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזֹו

ּבּפרה. יתרֹות מעלֹות האּלּו ְְֲִֵֵַַַָָָָהּדברים

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנאמר:‡. הּבית, להר חּוץ אּלא הּפרה את ּׂשֹורפין ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
ּׂשֹורפין היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה. מחּוץ אל אתּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהֹוציא
ותחּתיו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוּׂשין היּו וכבׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותּה.

ּכּפי ׁשּתי ּכל על וכּפה ּכּפין, ּכּפין ׁשּתיּבנּוי ׁשּיהיּו ּכדי ן, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּתחת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּתחּתיה, ּכּפין ׁשּתי ּגג על הּכּפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָרגלי
ּומקֹום ּׂשרפתּה מקֹום אף הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכל
קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - הּמׁשחה ּבהר ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
יֹוצאין ּבּׂשרפתּה המסעדין וכל והּׂשֹורף והּפרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתהֹום.

זה. ּכבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר הּבית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמהר
ּברגליהן·. מקּדימין היּו יּׂשראל זקני אֹותּה? ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

והמסעדין וכהן ׁשם. היה טבילה ּובית הּמׁשחה. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹלהר
הּמׁשחה. להר ּובאין הּכבׁש על יֹוצאין והּפרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּׂשרפתּה
הּכהן על ידיהם את הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹּומטּמאין
לֹו: אֹומרים ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת. טבל לֹו: ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹואֹומרים
ועצים ונסּתּפג. ועלה וטבל, ירד אחת. טבל ּגדֹול, ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹאיׁשי
ּתאנה ועצי ּוברֹוׁשים, אּלֹונים ארזים, ׁשם: היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻמסּדרים
חּלֹונֹות, ּבּה ּומפּתחין מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוּׂשין ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָחלקה.
ּבמערב. הּמערכה ּומראה ּבהן. מלּבבת האּור ׁשּתהיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכדי
ּגּבי על אֹותּה ונֹותנין מגג, ׁשל ּבחבל הּפרה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכֹופתין
ּבמזרח עֹומד הּכהן למערב. ּופניה לדרֹום ראׁשּה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּמערכה,
ּומּזה ּבּׂשמאלֹו. הּדם ּומקּבל ּבימינֹו ׁשֹוחט למערב. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּופניו
ּפעמים ׁשבע הּׂשמאלית ׁשּבכּפֹו הּדם מן הימנית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבאצּבעֹו
ּבּדם. אצּבע טבילת הּזאה ּכל על הּקדׁשים, קדׁשי ּבית ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכנגד
הּזאה ּכל על לפיכ להּזיה, ּפסּולים ׁשּבאצּבע הּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּוׁשירי
ידיו את מקּנח מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ּבגּופּה אצּבעֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמקּנח
ּבעצים האׁש את והּצית הּמערכה. מן ויֹורד ּפרה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבגּופּה
והּכהן ּבּה, האׁש והתחיל הּמערכה עצי ּתחת והכניסן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹקטּנים
ותּקרע ּברּבּה האּור ׁשּיּצת עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹומד
מּטפח, ּפחֹות אין ואזֹוב, ארז עץ נֹוטל ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבטנּה.
לעֹומדים ואֹומר סלעים. חמּׁשה מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצמר
אזֹוב זה? אזֹוב זה? ארז עץ זה? ארז עץ זה? ארז עץ ֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָׁשם:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

י"א).12) משנה (שם בחיל המקדש בבית שמור היה שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה הימים.13)מימות ששת כל
מפרשים ויש אחרת, פרה אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם", שהיו חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו החטאות. מכל מזים היו ויום יום על14)שכל הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
חוצץ15)הטמא. אינו אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם להגיע אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

הוא טפח בגובה טפח על טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה, מה כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני
עוברת. הטומאה ואין בברטנורא16)מפסיק ופירש מזה. יותר ולא שמונה", בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי שעליהם17)הטעם, במקומות הנמצאת הטומאה ובין גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות

הטומאה.18)לעבור. בפני תחתיהן.19)שחוצצות הנמצא על מאהילות הן שהרי אוהל, נעשות שוטף20)הדלתות נהר
לירושלים. "הכול21)קרוב ב: הלכה ו בפרק לקמן דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות רבינו, כותב זו הלכה בסוף

סתירה על עמד טוב יום בתוספות וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה מחרש חוץ המים למלאות כשרים
וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה חשש מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל מפני וביאר במשנתנו זו

קטן. ידי על הפרות.22)קידוש אפר שמור ששם לחיל הסמוכה נשים וכיצד1)עזרת הפרה שורפים מקום זה באי יבאר
חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים לשלשה זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב אותה, שורפים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות כמה
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ּכבר ׁשּנּׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה ׁשם12מאפר היה לא ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּׁשּׁשה ּכל עליו מּמּנּו מּזין - ּבלבד אחת ּפרה אפר .13אּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

.Êאדם אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשּמּזין
ואם טהֹור. ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה זה ׁשּמא עליו? והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר:

טהֹור היה לא ׁשּממלאין14עליו הּכלים וכן מת. מּטמאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
אבנים ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ּומקּדׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבהן
יתרֹות מעלֹות הּדברים אּלּו וכל טמאה. מקּבלין ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהיּו
מעֹולם? ּבמת נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד ּבּה. ׁשעּׂשּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהן
ותחּתיהן הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצרֹות

הּתהֹום קבר מּפני עּברֹות15חלּול, נׁשים היּו ּומביאין . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ
ּבניהם את ׁשם ּומגּדלֹות ׁשם על16ויֹולדֹות להּזֹות ּוכׁשּירצּו . ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

נפּוחֹות ׁשּכרסיהן מּפני ׁשורים, מביאין הּׂשֹורף, ,17הּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ
ּדלתֹות ּגּביהן על ּגּבי18ּומּניחים על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

האהל ׁשּיהיה ּכדי הארץ,19הּדלתֹות, לבין ּבינם מבּדיל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
והֹולכין ּבידם אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום, קבר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָמּפני

ּוממלאין20לּׁשילֹוח ׁשם יֹורדין לּׁשילֹוח, הּגיעּו ׁשאין21. . ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
לקּבר אדם ּבני ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר מּפני ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלחּוׁש
עד והֹולכין הּדלתֹות ּגּבי על ויֹוׁשבין ועֹולין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָּבנהרֹות.
על ּומהּלכין יֹורדין הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַַׁשּמּגיעין
חלּול, היה ּתחּתיהן - והעזרֹות הּבית הר ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרגליהן.

העזרה ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום. קבר ּובפתח22מּפני . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּמים ונֹותנין האפר נֹוטלין אפר, ׁשל קּלל היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעזרה
הּתינֹוקֹות היּו ּומטּבילין הּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשּבּכֹוסֹות
ׁשהן ּפי על אף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַׁשּממלאין

אחרת. ּבטמאה נטמאּו ׁשּמא הּמת, מּטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻטהֹורין
.Áּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּתינֹוק

- זה ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל. ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
הּכהן. זה מעּׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹאינֹו
לחּטאת ׁשּטהרּום אדם ּובני זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
וכל לׁשמּה. ׁשּיטּבלּו עד אחרת ּבפרה ּבהם יתעּסק לא - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזֹו

ּבּפרה. יתרֹות מעלֹות האּלּו ְְֲִֵֵַַַָָָָהּדברים

ׁשליׁשי 1ּפרק
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ׁשּנאמר:‡. הּבית, להר חּוץ אּלא הּפרה את ּׂשֹורפין ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
ּׂשֹורפין היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה. מחּוץ אל אתּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהֹוציא
ותחּתיו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוּׂשין היּו וכבׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותּה.

ּכּפי ׁשּתי ּכל על וכּפה ּכּפין, ּכּפין ׁשּתיּבנּוי ׁשּיהיּו ּכדי ן, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּתחת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּתחּתיה, ּכּפין ׁשּתי ּגג על הּכּפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָרגלי
ּומקֹום ּׂשרפתּה מקֹום אף הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכל
קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - הּמׁשחה ּבהר ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
יֹוצאין ּבּׂשרפתּה המסעדין וכל והּׂשֹורף והּפרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתהֹום.

זה. ּכבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר הּבית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמהר
ּברגליהן·. מקּדימין היּו יּׂשראל זקני אֹותּה? ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

והמסעדין וכהן ׁשם. היה טבילה ּובית הּמׁשחה. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹלהר
הּמׁשחה. להר ּובאין הּכבׁש על יֹוצאין והּפרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּׂשרפתּה
הּכהן על ידיהם את הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹּומטּמאין
לֹו: אֹומרים ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת. טבל לֹו: ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹואֹומרים
ועצים ונסּתּפג. ועלה וטבל, ירד אחת. טבל ּגדֹול, ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹאיׁשי
ּתאנה ועצי ּוברֹוׁשים, אּלֹונים ארזים, ׁשם: היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻמסּדרים
חּלֹונֹות, ּבּה ּומפּתחין מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוּׂשין ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָחלקה.
ּבמערב. הּמערכה ּומראה ּבהן. מלּבבת האּור ׁשּתהיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכדי
ּגּבי על אֹותּה ונֹותנין מגג, ׁשל ּבחבל הּפרה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכֹופתין
ּבמזרח עֹומד הּכהן למערב. ּופניה לדרֹום ראׁשּה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּמערכה,
ּומּזה ּבּׂשמאלֹו. הּדם ּומקּבל ּבימינֹו ׁשֹוחט למערב. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּופניו
ּפעמים ׁשבע הּׂשמאלית ׁשּבכּפֹו הּדם מן הימנית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבאצּבעֹו
ּבּדם. אצּבע טבילת הּזאה ּכל על הּקדׁשים, קדׁשי ּבית ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכנגד
הּזאה ּכל על לפיכ להּזיה, ּפסּולים ׁשּבאצּבע הּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּוׁשירי
ידיו את מקּנח מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ּבגּופּה אצּבעֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמקּנח
ּבעצים האׁש את והּצית הּמערכה. מן ויֹורד ּפרה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבגּופּה
והּכהן ּבּה, האׁש והתחיל הּמערכה עצי ּתחת והכניסן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹקטּנים
ותּקרע ּברּבּה האּור ׁשּיּצת עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹומד
מּטפח, ּפחֹות אין ואזֹוב, ארז עץ נֹוטל ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבטנּה.
לעֹומדים ואֹומר סלעים. חמּׁשה מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצמר
אזֹוב זה? אזֹוב זה? ארז עץ זה? ארז עץ זה? ארז עץ ֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָׁשם:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

י"א).12) משנה (שם בחיל המקדש בבית שמור היה שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה הימים.13)מימות ששת כל
מפרשים ויש אחרת, פרה אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם", שהיו חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו החטאות. מכל מזים היו ויום יום על14)שכל הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
חוצץ15)הטמא. אינו אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם להגיע אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

הוא טפח בגובה טפח על טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה, מה כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני
עוברת. הטומאה ואין בברטנורא16)מפסיק ופירש מזה. יותר ולא שמונה", בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי שעליהם17)הטעם, במקומות הנמצאת הטומאה ובין גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות

הטומאה.18)לעבור. בפני תחתיהן.19)שחוצצות הנמצא על מאהילות הן שהרי אוהל, נעשות שוטף20)הדלתות נהר
לירושלים. "הכול21)קרוב ב: הלכה ו בפרק לקמן דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות רבינו, כותב זו הלכה בסוף

סתירה על עמד טוב יום בתוספות וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה מחרש חוץ המים למלאות כשרים
וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה חשש מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל מפני וביאר במשנתנו זו

קטן. ידי על הפרות.22)קידוש אפר שמור ששם לחיל הסמוכה נשים וכיצד1)עזרת הפרה שורפים מקום זה באי יבאר
חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים לשלשה זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב אותה, שורפים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות כמה
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ּתֹול ׁשני זה? ּתֹולעת ׁשני זה? אזֹוב ּתֹולעתזה? ׁשני זה? עת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
הין! לֹו: אֹומרין והן ואחד. אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה?
לּמה? ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁש הין! ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהין!
והּצבּוע ארּבעה, אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ארזים ׁשּמיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלפי
ּבלּכא, אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ׁשּצֹובעין יׁש - ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹאדם
הּגרּגרים היא והּתֹולעת ּבתֹולעת. אֹותֹו ׁשּצֹובעין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַויׁש
האֹוג, ּכמֹו והן החרּובים, לגרעיני הּדֹומים ּביֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהאדּמים
לּכל מֹודיע ּולפיכ מהן. ּגרּגיר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹותֹולעת
והאזֹוב ּבּתֹורה. האמּורים הּמינים הן ׁשאּלּו להן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומגּלה
ּבּתים ּבעלי אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא ּבּתֹורה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמּור
ׁשלׁשּתן - והּתֹולעת והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומתּבלין
ׁשני ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמעּכבין
ּׂשרפת ּתֹו אל והׁשלי ׁשּנאמר: ּבטנּה, ּתֹו אל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָּומׁשלי
אחר ולא ּברּבּה האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּפרה.
ּתֹו אל ׁשּנאמר: ּפסּולה; - הׁשלי ואם אפר, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתעּׂשה
ׁשּתעּׂשה אחר ולא ּברּבּה האּור ׁשּיּצת קדם לא - ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻּׂשרפת
זה, אחר זה ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאפר.
ׁשּנקרעה ּבין ּׂשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופּה לתֹו ׁשהׁשלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין
ּכׁשרה. - ּבכלי אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין הׁשלי ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאליה

עצי‚. וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ּׂשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָנגמרה
וכל ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברין ּבהן, ׁשּנּׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן ּבין מּבּׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשחֹור
- אפר ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעּׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין - ּׂשרפה ּבלא מעצמיה ׁשּנׁשאר עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש. היה ּכ ּובין ְִֵָָָָָּכ
והּניח„. ׁשּנאמר: ּבעזרה, להּניחֹו מאפרּה ּכלּום מכניסין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין

אחד אפרּה: ּכל את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמחּוץ
הּמׁשמרֹות. לכל מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנּתן
וזה מּמּנּו. מקּדׁשין הּכהנים היּו - הּמׁשמרֹות לכל ׁשּמתחּלק ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
ּבחיל ׁשּנּתן וזה מּמּנּו. מּזין יּׂשראל היּו - הּמׁשחה ּבהר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנּתן
למׁשמרת יּׂשראל ּבני לעדת והיתה ׁשּנאמר: ּומצנע; מּוכן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיה
ּופרה ּפרה ּכל מאפר מצניעין היּו וכן מּמּנּו. ׁשּמצניעין מלּמד -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבמצוה מּׁשּנצטּוּו נעּׂשּו אדּמֹות ּפרֹות ותׁשע ּבחיל. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּׂשֹורפין
ׁשנּיה רּבנּו, מׁשה עּׂשה ראׁשֹונה ּבּׁשנּיה. הּבית ׁשחרב עד ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזֹו
יעּׂשה והעּׂשירית הּבית. חרּבן עד מעזרא וׁשבע עזרא, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעּׂשה

רצֹון. יהי ּכן אמן, יּגלה. מהרה הּמׁשיח, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

רביעי 1ּפרק
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וׁשחט‡. ׁשּנאמר: ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻאין
ָֹאתּה.

ׁשּלא·. ׁשחרה, עּמּה מֹוציאין אין - לצאת ּפרה רצתה ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹלא

ׁשּתים יאמרּו: ׁשּלא אדּמה, ולא ׁשחטּו; ׁשחרה ְְְְְֲֲִֶַָָָֹֹֹֹֹֻיאמרּו:
ֲָׁשחטּו.

ׁשּלא‚. ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
אֹו ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ּבבגדי ׁשעּׂשאּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנעּׂשית
מּבּׂשרּה לאכל מנת על ׁשחטּה ּפסּולה. - חל ּבבגדי אֹו ְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָָֹֹזהב
ניחֹוח. ריח ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ׁשּנ„. ּפסּולה; - ּבכלי ּדמּה הּכהןקּבל אלעזר ולקח אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכלי. מצות ולא יד מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה

אחת‰. הּזה ּפסּולה. הּזאתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה
- ּכאחד הּזיתן ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. - ּבּׂשמאלֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמהן
ּכנגד ּכּון ולא הּזה ּכׁשרה. - זה אחר זה ּפסּולה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזיתן
עד - מֹועד אהל ּפני נכח אל ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
ּׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל ּכנגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּון
לפניו. אתּה וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ההיכל ּכנגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

.Âּכנגד ׁשחט אֹו ּׂשרף אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אם אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום
ׁשּלא ּפי על אף ההיכל, ּכנגד ּופניו ּומערב מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעמד

ּכׁשרה. - ּבדקּדּוק [ההיכל] ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכּון
.Êאחת והּזה ׁשּתים טבל ּפסּולה. - הּמּתנֹות מן אחת ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָחּסר

ׁשּלא ּפי על אף ׁשּתים, והּזה אחת טבל ּפסּולה. הּזאתֹו -ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּפסּולה. הּזיתֹו - אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה הּזאה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָחּׁשב
ּוׁשביעית, ׁשּׁשית והּזה ׁשּׁשית טבילה אצּבעֹו טבל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכיצד?
הּזיתֹו - ׁשביעית והּזה אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָאף
אפּלּו ּוׁשמינית, [ׁשביעית] ׁשביעית מּטבילה הּזה ְְְְְֲִִִִִִִִִִָָָּפסּולה.
ׁשּכל ּכׁשרה; - ׁשמינית והּזה ׁשמינית טבילה וטבל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹחזר
ׁשהֹוסיף זה ׁשּיהיה והּוא ּכלּום. אינֹו הּׁשבע על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּמֹוסיף
ּפסּולה, - הֹוסיף אם אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹּכהן

ּׂשרפתּה. ּבׁשעת צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּפני
.Á.ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה חּוץ הּדם את ְְְֲִִִֶַַַָָָָהֹוציא
.Ëואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה. - ְְַַָָּבּלילה
.Èמן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ּׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ּפסּולה. - ְַָָהחֹומה
.‡Èׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכה חּוץ ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָּׂשרפּה

ּבמערכה ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוּׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
- אחרת מביא אפר ׁשּנעּׂשית אחר ואם ּפסּולה. - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאחת

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה על ְֵֵֵַַָּׂשֹורף
.·Èואם ּכׁשרה; - ּכּלּה ּׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻהפׁשיטּה

אֹו מעֹורּה ּפקע ּפסּולה. - מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָחּסר
- החזיר לא ואם יחזיר; - ּכזית מּׂשערּה, אפּלּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹמּבּׂשרּה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על1) או לשמה שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת רצתה לא ואם כאחת, אדומות פרות ב' שוחטים אם יבאר
כו', מהמתנות אחת חיסר או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה) היזו אם בכלי, דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת
שרף כך ואחר הפשיטה או למערכתה חוץ שרפה שריפתה, ממקום חוץ שחטה ואם בלילה, היזה או ממערכתה חוץ הדם הוציא
מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים, ידים בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה, פקע או חסר ואם

עצים. לה

dnec` dxt zekld - ixyz `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמקֹומֹו. וּׂשֹורפֹו עליו מרּבה - למערכּתּה חּוץ ּפקע ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָּפסּולה.
להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה מּקרניה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפקע

.‚Èהּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה. נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה
ּכׁשרה. - למחר ונּׂשרפה ּכהלכתֹו דמּה ְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָוהּזה

.„È.ּכׁשרה - ּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן ְְְֵֵַַָָָָָֻּׂשרפּה
.ÂËמּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים ּבקּדּוׁש ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּׂשרפּה

ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן עבֹודה. ּכעין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמעּׂשיה
ׁשלׁשר ּבמקידה אפּלּו חל, ּומּכלי ּבחּוץ קּדׁש ואם ּבפנים. ת ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

את ּכׁשּמטּבילין וכן ּבחּוץ. מעּׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחרס
אינֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו, ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּכהן
יֹום. ּבטבּולי מעּׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי

.ÊËאֹו ּבקׁש אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּׂשרפּה
הראּוי מן עצים לּה ימעט ׁשּלא ּומצותּה ּכׁשרה. - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבגבבא
ּׂשרפה ּבזמן יון ואזֹוב אזֹוב חבילי לּה הּוא מרּבה אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלּה,
עד ּבּׂשרפתּה עצים להרּבֹות לֹו ויׁש האפר. את להרּבֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם אפר, מּׁשּתעּׂשה אבל אפר; ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּתעּׂשה
הּפרה. ּבאפר מקלה אפר ּכמערב זה הרי - אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעץ

.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה מעּׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
אפר. ׁשּתעּׂשה עד ּבּה, ּפֹוסלת והּמלאכה ּכהּנה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּובזכרי
ׁשּכּנסּתּו אֹו ּבּלילה אפרּה ּכּנס אם אפר, מּׁשּתעּׂשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאבל
זֹו הרי - ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ׁשעּׂשה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאּׁשה
חּוץ מּיּׂשראל אדם ּבכל האפר ׁשאסיפת ּומּנין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשרה.
מּכלל טהֹור. איׁש ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחרׁש
ּבין איׁש ּבין טהֹור, אדם אמר: ּוכאּלּו ּכהן. צריכה ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאינּה
אתּה. וׁשחט ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּׁשה.
ׁשאם ללּמד, אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּפי
ונאמר: ּפסלּה. - ׁשחיטתּה ּבׁשעת אחר ּבדבר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתעּסק
ללּמד, ּבּה. עיניו ׁשּיהיּו - לעיניו הּפרה את ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוּׂשרף
אפר. ׁשּתעּׂשה עד ׁשחיטה מּׁשעת ּבּה ּפֹוסלת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמלאכה
עד ּפסלּה, - אחרת מלאכה ועּׂשה ּבּׂשרפתּה העֹוסק ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכל

אפר. ֵֵֶֶֶָׁשּתעּׂשה
.ÁÈנחּתכה אֹו עּמּה אחרת ּבהמה ונׁשחטה הּפרה את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחט

ּפי על אף למלאכה; נתּכּון לא ׁשהרי ּכׁשרה, - עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹדלעת
ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ּכׁשרה עּמּה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּבהמה
ונחּתכה הּדלעת לחּת נתּכּון אם אבל ּכּונה. צריכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻהחּלין

מלאכה. עּמּה עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשעת

ה'תשע"ב תשרי כ"א רביעי יום
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ּכל‡. ּבגדים מטּמאין סֹוף ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּכל
ּבגדיו וכּבס ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר עּׂשּיתן. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן
ּבגדיו; יכּבס אתּה והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבּׂשרֹו; ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹורחץ
העֹוסקין ׁשּכל מלּמד, הּפרה. אפר את האסף וכּבס ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹונאמר:
טבילה ּוטעּונין ּבגדים מטּמאים סֹוף ועד מּתחּלה ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָּבּה
עּׂשּיתּה ּבׁשעת המׁשּמרּה אבל ּתֹורה. ּדין ׁשמׁש ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהערב

איבר ּבּה יזיז ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, ּבגדים .2מטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מקֹום·. לא3ּכל - ּבגדיו' 'יכּבס ּבטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

אּלא טמאים; הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבא
חּבּורֹו ּבׁשעת הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד,
מּמטּמאיו ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאים. הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמטּמאיו
ּבגד אחד - הּנבלה את הּנֹוּׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
הן הרי נֹוּׂשאּה ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליו
הּוא הרי הּנֹוּׂשא זה וכן לטמאה. ראׁשֹון הן והרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻטמאין,
הּוא הרי - הּנבלה את והׁשלי מּמטּמאיו ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָראׁשֹון.

וא ׁשהיה, ּכמֹות מטּמאראׁשֹון אינֹו - ּבגד אֹו ּבכלי יּגע ם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻאֹותֹו,
אם ּבּפרה, העֹוסקין ּכל וכן ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹספר
הרי - ּׂשרפה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת ּבכלי אֹו ּבבגד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנגע
ׁשעדין ּפי על אף מּמעּׂשיה, ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאין. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהן
ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו, אינֹו - ּבכלי נגע אם טבל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלא

ּכלים4הּטמאה ולא אדם לא מטּמאה אינּה עצמּה והּפרה .5 ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
וטעּון הּטמא הּוא ּבלבד ּבּה הּמתעּסק אּלא ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנגעּו

ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ּבגדים ּומטּמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָטבילה
אם‚. אבל ּכמצותּה; ׁשּנּׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּבׁשחיטתּה ּפּסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - אינּה6נפסלה - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
לפני ּבּה העֹוסק ּכל - ּבהּזיתּה ּפּסּול ארע ּבגדים. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאה

ּבגדים מטּמא ּבגדים.7ּפּסּולּה מטּמא אינֹו ּפּסּולּה לאחר , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּבחּלּוק„. ּכן אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים

טהֹור ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו אֹו ּבלבד,8האפר הּפרה ולא . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ּכל -9אּלא הּׂשעירים ּומן הּפרים מן ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ

אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּׂשרפתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשֹורפם
אתם והּׂשרף הּכּפּורים: יֹום ׁשל וּׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם1) עצמה והפרה בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים, מטמאים סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר
מטמאים מאימתי שורף, הוא מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים כל אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה,

הנשרפים. ושעירים פרים הנושאים בפרה.2)בגדים כעסוק יהיה ודינו שריפתה פרשתא3)לצורך ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? כלים שאר לעשות "מנין ולד4)ו: נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם לטומאה. ראשון

ז.5)הטומאה. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת המדובר שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא
פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא בגדים7)הרי תטמא ולא כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

שמש. והערב טבילה בלי לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם מכיוון דבר, של וטעמו פיסולה. לפני איסוף8)אפילו
הפרה. בעיסוק האחרון המעשה הוא ושעירי9)האפר משיח כהן ופר צבור של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

זרה. עבודה עוון על ציבור של חטאת
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ּבמקֹומֹו. וּׂשֹורפֹו עליו מרּבה - למערכּתּה חּוץ ּפקע ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָּפסּולה.
להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה מּקרניה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפקע

.‚Èהּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה. נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה
ּכׁשרה. - למחר ונּׂשרפה ּכהלכתֹו דמּה ְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָוהּזה

.„È.ּכׁשרה - ּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן ְְְֵֵַַָָָָָֻּׂשרפּה
.ÂËמּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים ּבקּדּוׁש ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּׂשרפּה

ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן עבֹודה. ּכעין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמעּׂשיה
ׁשלׁשר ּבמקידה אפּלּו חל, ּומּכלי ּבחּוץ קּדׁש ואם ּבפנים. ת ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

את ּכׁשּמטּבילין וכן ּבחּוץ. מעּׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחרס
אינֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו, ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּכהן
יֹום. ּבטבּולי מעּׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי

.ÊËאֹו ּבקׁש אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּׂשרפּה
הראּוי מן עצים לּה ימעט ׁשּלא ּומצותּה ּכׁשרה. - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבגבבא
ּׂשרפה ּבזמן יון ואזֹוב אזֹוב חבילי לּה הּוא מרּבה אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלּה,
עד ּבּׂשרפתּה עצים להרּבֹות לֹו ויׁש האפר. את להרּבֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם אפר, מּׁשּתעּׂשה אבל אפר; ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּתעּׂשה
הּפרה. ּבאפר מקלה אפר ּכמערב זה הרי - אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעץ

.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה מעּׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
אפר. ׁשּתעּׂשה עד ּבּה, ּפֹוסלת והּמלאכה ּכהּנה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּובזכרי
ׁשּכּנסּתּו אֹו ּבּלילה אפרּה ּכּנס אם אפר, מּׁשּתעּׂשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאבל
זֹו הרי - ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ׁשעּׂשה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאּׁשה
חּוץ מּיּׂשראל אדם ּבכל האפר ׁשאסיפת ּומּנין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשרה.
מּכלל טהֹור. איׁש ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחרׁש
ּבין איׁש ּבין טהֹור, אדם אמר: ּוכאּלּו ּכהן. צריכה ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאינּה
אתּה. וׁשחט ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּׁשה.
ׁשאם ללּמד, אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּפי
ונאמר: ּפסלּה. - ׁשחיטתּה ּבׁשעת אחר ּבדבר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתעּסק
ללּמד, ּבּה. עיניו ׁשּיהיּו - לעיניו הּפרה את ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוּׂשרף
אפר. ׁשּתעּׂשה עד ׁשחיטה מּׁשעת ּבּה ּפֹוסלת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמלאכה
עד ּפסלּה, - אחרת מלאכה ועּׂשה ּבּׂשרפתּה העֹוסק ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכל

אפר. ֵֵֶֶֶָׁשּתעּׂשה
.ÁÈנחּתכה אֹו עּמּה אחרת ּבהמה ונׁשחטה הּפרה את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחט

ּפי על אף למלאכה; נתּכּון לא ׁשהרי ּכׁשרה, - עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹדלעת
ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ּכׁשרה עּמּה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּבהמה
ונחּתכה הּדלעת לחּת נתּכּון אם אבל ּכּונה. צריכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻהחּלין

מלאכה. עּמּה עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשעת
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ּכל‡. ּבגדים מטּמאין סֹוף ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּכל
ּבגדיו וכּבס ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר עּׂשּיתן. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן
ּבגדיו; יכּבס אתּה והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבּׂשרֹו; ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹורחץ
העֹוסקין ׁשּכל מלּמד, הּפרה. אפר את האסף וכּבס ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹונאמר:
טבילה ּוטעּונין ּבגדים מטּמאים סֹוף ועד מּתחּלה ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָּבּה
עּׂשּיתּה ּבׁשעת המׁשּמרּה אבל ּתֹורה. ּדין ׁשמׁש ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהערב

איבר ּבּה יזיז ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, ּבגדים .2מטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מקֹום·. לא3ּכל - ּבגדיו' 'יכּבס ּבטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

אּלא טמאים; הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבא
חּבּורֹו ּבׁשעת הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד,
מּמטּמאיו ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאים. הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמטּמאיו
ּבגד אחד - הּנבלה את הּנֹוּׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
הן הרי נֹוּׂשאּה ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליו
הּוא הרי הּנֹוּׂשא זה וכן לטמאה. ראׁשֹון הן והרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻטמאין,
הּוא הרי - הּנבלה את והׁשלי מּמטּמאיו ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָראׁשֹון.

וא ׁשהיה, ּכמֹות מטּמאראׁשֹון אינֹו - ּבגד אֹו ּבכלי יּגע ם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻאֹותֹו,
אם ּבּפרה, העֹוסקין ּכל וכן ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹספר
הרי - ּׂשרפה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת ּבכלי אֹו ּבבגד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנגע
ׁשעדין ּפי על אף מּמעּׂשיה, ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאין. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהן
ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו, אינֹו - ּבכלי נגע אם טבל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלא

ּכלים4הּטמאה ולא אדם לא מטּמאה אינּה עצמּה והּפרה .5 ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
וטעּון הּטמא הּוא ּבלבד ּבּה הּמתעּסק אּלא ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנגעּו

ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ּבגדים ּומטּמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָטבילה
אם‚. אבל ּכמצותּה; ׁשּנּׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּבׁשחיטתּה ּפּסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - אינּה6נפסלה - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
לפני ּבּה העֹוסק ּכל - ּבהּזיתּה ּפּסּול ארע ּבגדים. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאה

ּבגדים מטּמא ּבגדים.7ּפּסּולּה מטּמא אינֹו ּפּסּולּה לאחר , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּבחּלּוק„. ּכן אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים

טהֹור ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו אֹו ּבלבד,8האפר הּפרה ולא . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ּכל -9אּלא הּׂשעירים ּומן הּפרים מן ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ

אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּׂשרפתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשֹורפם
אתם והּׂשרף הּכּפּורים: יֹום ׁשל וּׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם1) עצמה והפרה בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים, מטמאים סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר
מטמאים מאימתי שורף, הוא מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים כל אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה,

הנשרפים. ושעירים פרים הנושאים בפרה.2)בגדים כעסוק יהיה ודינו שריפתה פרשתא3)לצורך ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? כלים שאר לעשות "מנין ולד4)ו: נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם לטומאה. ראשון

ז.5)הטומאה. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת המדובר שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא
פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא בגדים7)הרי תטמא ולא כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

שמש. והערב טבילה בלי לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם מכיוון דבר, של וטעמו פיסולה. לפני איסוף8)אפילו
הפרה. בעיסוק האחרון המעשה הוא ושעירי9)האפר משיח כהן ופר צבור של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

זרה. עבודה עוון על ציבור של חטאת



`dnecצד dxt zekld - ixyz `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אב ּבנין ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּנּׂשרפים10יכּבס. לכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּבגדים מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּו

הּדׁשן ּבבית ּכמצותן ונּׂשרפּו ּפּסּול להן ארע אבל11ּבׁשּלא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשם נּׂשרפין - ּבעזרה נפסלּו וּׂשֹורפן12אם הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָֻ

ּבהן הּמתעּסק וכן אפר13טהֹור. מטּמאאינֹו14מּׁשּיעּׂשּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המהּפ ּכגֹון ּבּׂשרפה, המסּיע זה ּׂשֹורף? זהּו ואי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבגדים.
ּכדי גחלים והחֹותה ּבאׁש והמהּפ עצים והּמׁשלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּבּׂשר

האּור הּמּצית אבל ּבהן; וכּיֹוצא האׁש את15ׁשּתבער והמסּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּפרים ׁשהּנֹוּׂשא הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ טהֹור. - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמערכה
טמא - לּׂשרפן הּדׁשן לבית להֹוציאן הּנּׂשרפין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוּׂשעירים
ּבהֹולכתן, עֹוסק ׁשהּוא זמן ּכל ּתֹורה ּדין ּבגדים ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּומטּמא
הּׂשעיר את המׁשּלח ּכמֹו ׁשמׁש; והערב טבילה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוטעּון
ּבּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי וכל ּבגד ּכל מטּמא ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעזאזל,
את והמׁשּלח ׁשּנאמר: ּבׁשּלּוחֹו, ׁשּמתעּסק זמן ּכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשעליו

ּבגדיו. יכּבס לעזאזל ְְֲִֵֵַַַָָָָהּׂשעיר
ּוּׂשעירים‰. ּפרים הּנֹוּׂשאין ּבגדים מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

ּבמֹוטֹות נּׂשאּום העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהן מּׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנּׂשרפים?
לא והאחרֹונים העזרה לחֹומת חּוץ הּנֹוּׂשאים מקצת ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָֹויצאּו
אינן יצאּו לא ׁשעדין ואּלּו ּבגדים, מטּמאין ׁשּיצאּו אּלּו - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיצאּו

וחזרּו יצאּו ׁשּיצאּו. עד ּבגדים הּנֹוּׂשאין16מטּמאין - לעזרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
לעזרה18טהֹור17ּבעזרה חּוץ עֹומד היה ּבהן. ׁשּיצא 19עד ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

ׁשחזרּו מאחר מּׁשם אֹותם לחּוץ20ּומֹוׁש יצאּו ּוכבר הֹואיל , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ הּמֹוׁשכם זה ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָוהרי

.Âהּׂשעיר את המׁשּלח ּבגדים מטּמא מּׁשּיצא21ּומאימתי ? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לעזאזל ּדחּיתֹו ׁשעת עד ירּוׁשלים לחֹומת אחר22חּוץ אבל . ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָ

נגע אם טהֹורים23ׁשּדחהּו, - ּובבגדים .24ּבכלים ְְְִִִִִֵֶַָָָָ
.Êאחר אפּלּו עצמן, הּנּׂשרפין ּובּׂשעירים ּבפרים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנֹוגע

מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין הּכל25ׁשּיצאּו, - ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבּׂשעיר נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטהֹור.
ּבלבד, ּבהן לּמתעּסק אּלא מטּמאין אּלּו ׁשאין טהֹורין. -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טהֹור. - הּנֹוגע אבל ּבגדיו; יכּבס אתּה והּׂשרף ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אֹותן‡. ממלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמים

ׁשּנאמר: הּמֹוׁשכין; הּנהרֹות מן אֹו הּמעינֹות ּומן ּבכלי, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאּלא
הּמים על הּפרה אפר ּונתינת ּכלי. אל חּיים מים עליו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָונתן
עליהן ׁשּנּתן האּלּו והּמים קּדּוׁש, הּנקרא הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתמּלאּו
ׁשּקראן והם מקּדׁשין, ּומים חּטאת מי הּנקראין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאפר

נּדה. מי ִֵַָָהּכתּוב
וקטן;·. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ הּמים, למּלאת ּכׁשרים ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּכל

ממלאין ואין וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּכל
והּמּלּוי מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואין
אּלא טֹובלין ואין מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּקּדּוׁש

ולטבילה. להּזאה ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִֵַַַָָָָָּבּיֹום.
ּבכ‚. אפּלּו ּומקּדׁשין, ּומּזין ממלאין הּכלים גלליםּבכל לי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּכל ואחד חרס ּכלי ואחד ּובספינה. אדמה ּוכלי אבנים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּוכלי
ּבדפנֹות מּזין ולא מקּדׁשין ואין ממלאין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹהּכלים.
ולא החבית, ּבמגּופת ולא הּמחץ, ּבׁשּולי ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹהּכלים,
אבל ׁשּבסלע. ּבׁשקת ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא ְְְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחפניו,

אדמה. ּכלי ׁשהיא מּפני ּכׁשרה, הּיֹוצרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּביצת
ּבהן„. מקּדׁשין אין - עצם ּוכלי זכּוכית ּוכלי עץ ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָׁשּולי

וכן עצמן. ּבפני ּכלים ויעּׂשם ויתּקנם אֹותן ׁשּיׁשּוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָעד
הּנעמית ּוביצת ּבּה. מקּדׁשין - ּכלי להיֹות ׁשהתקינּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָמגּופה
ּבּה למּלאת ׁשּכׁשרה לֹומר צרי ואין ּבּה, לקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכׁשרה

מּמּנה. ְִֶַָּולהּזֹות
.‰- ּבסיד חּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָּכלי

לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עּׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
העטרה נּטלת אם לעטרה: ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמים
ּבכלי הן ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - הּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעם
טיט ׁשל עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאדמה;
מּפני ּפסּולין ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבסלע

ּבכלי. ְִִֵֶָׁשאינן
.Âּומקּדׁשין ממלאין אין - מׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּכלי

ּבֹו. מקּדׁשין - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ְְְְֲִִִִֶַַַָּבֹו;
.Êׁשהּמים ּפסּול, - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָּכלי

הּצד מן נקּוב היה הּפקק. על אּלא הּכלי עּגּול על אינן ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבֹו
מּמּנּו. ּולהּזֹות ּולקּדׁש למּלאת ּכׁשר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹּופקקֹו

.Áונתן ּובחרסים ּוברגליו ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּזֹולף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הדומים.10) העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר ומשמעותה, בהן נדרשת שהתורה המידות לחומת11)אחת שמחוץ
הבית.12)ירושלים. בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם, זריקת לאחר נפסלו הנשרפים.13)אם ושעירים בפרים

פרה.14) כאפר איסוף טעון אינו אפרם שהרי מצוותם, והתחילו17)הפרים.16)בעצים.15)ונגמרה אחרים אנשים באו
(במדבר18)לנושאם. שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את מטמאים הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא משמע המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ ז), האנשים19)יט,
הפרים. את שנית להוציא שבאו במים21)הפרים.20)האחרים בשרו ורחץ כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל

המחנה. אל יבא זקוף).22)ואחר סלעי הר = (צוק הצוק מן השעיר את דוחה לפני23)שהוא נגע אם הדין והוא הדוחה.
השעיר. מן שפירש בשעה הטומאה.24)דחייתו כוולד ומשקין אוכלין מטמא גירסת25)אבל לפי א. קה, זבחים דימי כרב

פרים חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש ורבינו אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י גורס (וכן שבידינו הספרים
מטמאים. אינם נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ נגעו אם אלא אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה הנשרפים

מילוי1) ואם לקדש, או המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי אותם, ממלאים מקום זה מאי פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר
וחזר הגת לתוך המעיין המפנה טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע ולקדש, למלאות הכשרים כלים בלילה, כשרים וקידוש

התערובת. ומי למלאות הכשרים המים בכלי, ממנו ומילא

dnec` dxt zekld - ixyz `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את נתן ּבכלי. נתמּלאּו ׁשּלא מּפני ּפסּולין, - החבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹלתֹו
ירקֹות ּבעלי אֹו ּברגליו אֹו ּבידיו הּמים ודחק ּבּמים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחבית
ּבּמים ׁשּקעֹו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לחבית ׁשּיעברּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
ואם ּפסּולין. - לחבית ויּׁשפכּו ויעלּו הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּכדי
זה ּכׁשרים. הּמים הרי - אגֹוז ּבעלי אֹו קנים ּבעלי ּכן ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה
ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם טמאה, מקּבל ׁשהּוא ּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּכלל:
מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ואם ּפסּולין; הּמים - הּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּימלאּו

ּכׁשרים. - ְְִֵָֻטמאה
.Ëּומּלא וחזר הּגבא, לתֹו אֹו הּגת לתֹו הּמעין ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמפנה

ׁשּתהיה צרי ׁשהרי ּפסּולים; - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבכלי
ּבּתחּלה. ּבכלי הּמעין מן הּמים ְְְְִִִִִִַַַַַַָָלקיחת

.Èממלאין אין לפיכ ּכמעין. ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּים
חּטאת. מי מהן לקּדׁש ּפסּולין הּנהרֹות וכל לקּדּוׁש. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּמּנּו

ּכמעין. - הּיּמים ְְְִַַַָָּוׁשאר
.‡È- זֹוחלין הּנקראין והן הּיּמים, מּׁשאר הּנגררין ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָוהּמים

ּוכׁשרים. ּכמעין הם הרי - הּמעין מן והּזֹוחלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּפסּולין.
.·È:הּמּכין הן ואּלּו ּפסּולין. - והמכּזבין הּמּכין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַֻֻמים

ׁשּפעמים הּמעינֹות הם והמכּזבים הּפֹוׁשרים. אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּמלּוחים
אחת ּפעם חרבין היּו אפּלּו ויבׁשין. חרבין ּופעמים ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָמקירים

היּו אם אבל ּפסּולין. - ׁשנים אֹולׁשבע ּבּצרת ּבׁשני חרבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מרּבין ּפעמים מימיהן ׁשהיּו אֹו מּׁשבע, יתר רּבֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלׁשנים
ּומעין ּכׁשרים. אּלּו הרי - חרבין ואינן מּועטין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּופעמים
יכּזב. ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ּכׁשר, - ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּיֹוצא

.‚Èׁשהן מּפני ּפסּולין, - הּירמּו ּומי הּירּדן ּומי ּבּצים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמי
לקּדּוׁש ּכׁשרים מים הּתערֹובֹות: מי הן ואּלּו הּתערֹובֹות. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַמי
ׁשניהם; מּתערבת ממלאין אין - ּפסּולין ּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתערבּו
ׁשּתי מימי ּכגֹון ּכׁשרים, ּבמים ׁשּנתערבּו ּכׁשרים מים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאבל

מהן. ממלאין - ונמׁשכּו ׁשּנתערבּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּמעינֹות
.„È.ּכׁשרין - עצמן מחמת ׁשּנּויין ׁשּנׁשּתּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהּמים
.ÂËמימיה ונעּׂשּו אדמה אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבאר

ׁשטף לתֹוכּה נפל להמּתין. צרי ואין מּמּנה ממּלא - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּורין
ׁשּתצל. עד ימּתין - גׁשמים מימי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשל

.ÊËהּמעין מן ּותחּלתּה הֹואיל מרחֹוק, הּבאה הּמים ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָאּמת
יפסקּנה ׁשּלא ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה. למּלאת ּכׁשרה -ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמעין, מן ּתחּלתן ׁשּפסקּו הּמים מן ממּלא ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאדם,

ּפסּולין. ְִֵֶׁשהן

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּפֹוסלת‡. ואינּה ׁשּיתקּדׁשּו, קדם ּבּמים ּפֹוסלת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמלאכה
מים הממּלא ּכיצד? קּבלה. ּדברי הן אּלּו ּודברים ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּבהּזאה.

ּב אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ונתעּסק ׁשעתלקּדּוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּכלי אל מּכלי אֹותן ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּממּלא, הּמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהֹולכת
את להן ׁשּיטיל עד ּבּמים ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן. -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אין - נּדה מי ונעּׂשּו ונתקּדׁשּו האפר את הטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר.
אֹו הּמקּדׁשין הּמים הּמֹולי אּלא ּבהן; ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמלאכה
אין - אחרת ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי מּכלי אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה עֹוּׂשה והּוא אחת ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ְֶֶַָָּבידֹו
ּכיצד?·. ּבּמּלּוי. ּפֹוסל ואינֹו ּובהּזיה, ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּׂשכר

אֹותן הרי - מהן להּזֹות אֹו חּטאת מי לקּדׁש ּׂשכרֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹוטל
אבל ּכלּום. ׁשאינֹו מקלה ּכאפר והאפר הּמערה ּכמי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמים
אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. אֹו הּמים למּלאת ּׂשכר הּוא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹנֹוטל
זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש היה ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחּנם,
להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ּובא רגליו, על להּל יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאינֹו
על מרּכיבֹו זה הרי - להּזֹות אֹו לקּדׁש רחֹוק ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעּמֹו
מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו ונֹותן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָהחמֹור,
ּבטמאה טמא והיה ּכהן, היה אם וכן מּמּנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻׁשּבּטלֹו
לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ּבעת ּתרּומתֹו מּלאכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּמֹונעּתּו
- מּמלאכה ּבּטלֹו ואם וסכֹו; ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
אּלּו ׁשּכל מלאכה. אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָָָנֹותן
לא ׁשהרי בהּזאה, אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנּׂשּתּכר ּׂשכר אינן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדברים

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ּכלּום ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהרויח
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוּׂשה ידֹו ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהן - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה הֹודענּו, ּוכבר אחרת. מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעּׂשה

לאחרים. ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבּמּלּוי,
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים, ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
נתּכּון אם חבית: אחר חבית לעצמֹו מּלא ּומקּדׁשן. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלֹו
האפר את עליהן ּולהׁשלי אחד לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
הּוא; אחד מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּומקּדׁשן
ּכּלן - עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאבל
ּבּמלאכה נפסלת ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּפסּולין
נפסלת הּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, מּלּוי והּוא ׁשּיקּדׁש, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעּׂשה

אחרֹונה. אּלא ּכׁשרה ואין הּׁשליׁשית, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבמּלּוי
קּדּוׁשים,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה

ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ׁשּיׁשלי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכגֹון
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמלאּום אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
לא ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻאחד
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתעּסק
ונמל ׁשחזר ּפי על אף קּדּוׁשין, חמּׁשה לקּדׁשם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועושה1) אחת בידו הממלא ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה, או שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר
למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים חמשה לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו, או לאחרים והממלא באחרת, מלאכה
ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית ונותן הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים ומים לקדש מים

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק הדלי שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה לשוקת
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את נתן ּבכלי. נתמּלאּו ׁשּלא מּפני ּפסּולין, - החבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹלתֹו
ירקֹות ּבעלי אֹו ּברגליו אֹו ּבידיו הּמים ודחק ּבּמים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחבית
ּבּמים ׁשּקעֹו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לחבית ׁשּיעברּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
ואם ּפסּולין. - לחבית ויּׁשפכּו ויעלּו הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּכדי
זה ּכׁשרים. הּמים הרי - אגֹוז ּבעלי אֹו קנים ּבעלי ּכן ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה
ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם טמאה, מקּבל ׁשהּוא ּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּכלל:
מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ואם ּפסּולין; הּמים - הּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּימלאּו

ּכׁשרים. - ְְִֵָֻטמאה
.Ëּומּלא וחזר הּגבא, לתֹו אֹו הּגת לתֹו הּמעין ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמפנה

ׁשּתהיה צרי ׁשהרי ּפסּולים; - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבכלי
ּבּתחּלה. ּבכלי הּמעין מן הּמים ְְְְִִִִִִַַַַַַָָלקיחת

.Èממלאין אין לפיכ ּכמעין. ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּים
חּטאת. מי מהן לקּדׁש ּפסּולין הּנהרֹות וכל לקּדּוׁש. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּמּנּו

ּכמעין. - הּיּמים ְְְִַַַָָּוׁשאר
.‡È- זֹוחלין הּנקראין והן הּיּמים, מּׁשאר הּנגררין ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָוהּמים

ּוכׁשרים. ּכמעין הם הרי - הּמעין מן והּזֹוחלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּפסּולין.
.·È:הּמּכין הן ואּלּו ּפסּולין. - והמכּזבין הּמּכין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַֻֻמים

ׁשּפעמים הּמעינֹות הם והמכּזבים הּפֹוׁשרים. אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּמלּוחים
אחת ּפעם חרבין היּו אפּלּו ויבׁשין. חרבין ּופעמים ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָמקירים

היּו אם אבל ּפסּולין. - ׁשנים אֹולׁשבע ּבּצרת ּבׁשני חרבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מרּבין ּפעמים מימיהן ׁשהיּו אֹו מּׁשבע, יתר רּבֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלׁשנים
ּומעין ּכׁשרים. אּלּו הרי - חרבין ואינן מּועטין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּופעמים
יכּזב. ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ּכׁשר, - ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּיֹוצא

.‚Èׁשהן מּפני ּפסּולין, - הּירמּו ּומי הּירּדן ּומי ּבּצים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמי
לקּדּוׁש ּכׁשרים מים הּתערֹובֹות: מי הן ואּלּו הּתערֹובֹות. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַמי
ׁשניהם; מּתערבת ממלאין אין - ּפסּולין ּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתערבּו
ׁשּתי מימי ּכגֹון ּכׁשרים, ּבמים ׁשּנתערבּו ּכׁשרים מים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאבל

מהן. ממלאין - ונמׁשכּו ׁשּנתערבּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּמעינֹות
.„È.ּכׁשרין - עצמן מחמת ׁשּנּויין ׁשּנׁשּתּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהּמים
.ÂËמימיה ונעּׂשּו אדמה אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבאר

ׁשטף לתֹוכּה נפל להמּתין. צרי ואין מּמּנה ממּלא - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּורין
ׁשּתצל. עד ימּתין - גׁשמים מימי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשל

.ÊËהּמעין מן ּותחּלתּה הֹואיל מרחֹוק, הּבאה הּמים ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָאּמת
יפסקּנה ׁשּלא ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה. למּלאת ּכׁשרה -ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמעין, מן ּתחּלתן ׁשּפסקּו הּמים מן ממּלא ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאדם,

ּפסּולין. ְִֵֶׁשהן

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּפֹוסלת‡. ואינּה ׁשּיתקּדׁשּו, קדם ּבּמים ּפֹוסלת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמלאכה
מים הממּלא ּכיצד? קּבלה. ּדברי הן אּלּו ּודברים ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּבהּזאה.

ּב אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ונתעּסק ׁשעתלקּדּוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּכלי אל מּכלי אֹותן ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּממּלא, הּמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהֹולכת
את להן ׁשּיטיל עד ּבּמים ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן. -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אין - נּדה מי ונעּׂשּו ונתקּדׁשּו האפר את הטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר.
אֹו הּמקּדׁשין הּמים הּמֹולי אּלא ּבהן; ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמלאכה
אין - אחרת ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי מּכלי אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה עֹוּׂשה והּוא אחת ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ְֶֶַָָּבידֹו
ּכיצד?·. ּבּמּלּוי. ּפֹוסל ואינֹו ּובהּזיה, ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּׂשכר

אֹותן הרי - מהן להּזֹות אֹו חּטאת מי לקּדׁש ּׂשכרֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹוטל
אבל ּכלּום. ׁשאינֹו מקלה ּכאפר והאפר הּמערה ּכמי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמים
אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. אֹו הּמים למּלאת ּׂשכר הּוא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹנֹוטל
זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש היה ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחּנם,
להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ּובא רגליו, על להּל יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאינֹו
על מרּכיבֹו זה הרי - להּזֹות אֹו לקּדׁש רחֹוק ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעּמֹו
מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו ונֹותן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָהחמֹור,
ּבטמאה טמא והיה ּכהן, היה אם וכן מּמּנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻׁשּבּטלֹו
לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ּבעת ּתרּומתֹו מּלאכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּמֹונעּתּו
- מּמלאכה ּבּטלֹו ואם וסכֹו; ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
אּלּו ׁשּכל מלאכה. אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָָָנֹותן
לא ׁשהרי בהּזאה, אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנּׂשּתּכר ּׂשכר אינן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדברים

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ּכלּום ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהרויח
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוּׂשה ידֹו ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהן - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה הֹודענּו, ּוכבר אחרת. מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעּׂשה

לאחרים. ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבּמּלּוי,
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים, ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
נתּכּון אם חבית: אחר חבית לעצמֹו מּלא ּומקּדׁשן. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלֹו
האפר את עליהן ּולהׁשלי אחד לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
הּוא; אחד מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּומקּדׁשן
ּכּלן - עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאבל
ּבּמלאכה נפסלת ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּפסּולין
נפסלת הּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, מּלּוי והּוא ׁשּיקּדׁש, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעּׂשה

אחרֹונה. אּלא ּכׁשרה ואין הּׁשליׁשית, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבמּלּוי
קּדּוׁשים,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה

ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ׁשּיׁשלי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכגֹון
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמלאּום אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
לא ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻאחד
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתעּסק
ונמל ׁשחזר ּפי על אף קּדּוׁשין, חמּׁשה לקּדׁשם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועושה1) אחת בידו הממלא ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה, או שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר
למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים חמשה לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו, או לאחרים והממלא באחרת, מלאכה
ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית ונותן הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים ומים לקדש מים

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק הדלי שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה לשוקת
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לקּדׁשם מלאן אחרֹון. אּלא ּכׁשר אין - אחד קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו את ל קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
אמר אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין; ּכּלן הרי - אּלּו את לי קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשּה עליה ׁשּנמל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמלאן,

לֹו. קּדׁש אחר אּלא הּוא קּדׁש לא ֲִִֵֵֵֵֶַָֹהרי
.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה

ואחר לאחֹוריו, וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָממּלא
אחר ּבמלאכה יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

.והֹול לפניו ונֹותנם ְְְְִֵַָָָהּמּלּוי,
.Êעל זה והגּביהּו לעצמֹו ואחד אחד ּכל ממלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

מלאּו אם מּלּואֹו: ּבׁשעת מּגּופֹו אֹו מּידֹו קֹוץ לזה זה ונטל ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָזה
ּכל לקּדׁש מלאּו ואם ּכׁשרים; הּמים - אחד לקּדּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשניהם
מימיו. ּפסל הּקֹוץ את הֹוציא אֹו ׁשהגּביּה זה - לעצמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

.Áּבידיו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹואל
החבל את להן ונתן ּבדרּכֹו ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּומימיו
להֹולי ּכדי הּדר מן יצא ואם ּכׁשרין. - מהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשהּוא

הּמים. את ּפסל - לּבעלים ְִִֶֶֶַַַַַָָהחבל
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

דֹולה היה ואם ּפסלן. - ידֹו על וקּבץ חזר ׁשּמּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחר
ּכׁשרים. הּמים - ידֹו לתֹו ְְְִִֵֵַַַָּומקּבץ

.Èאת והצניע מים, ׁשּימלאּנה עד לחבית ונֹותן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהממּלא
על ׁשּכפאּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחבית
הּמּלּוי מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפיה
הּקּדּוׁש את ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָהּוא.
וכן הּמּלּוי. לצר ׁשאינּה מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּלּוי: ּבׁשעת הּׁשקת מן חרסית ּופּנה לׁשקת, ונֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהממּלא
צר זֹו ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ׁשּתחזיק ּבׁשביל ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאם
ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין החרסין יהיּו ׁשּלא ּבׁשביל ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹהּמּלּוי;
ּפסּולין. אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים את זֹולף ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא

.‡È:חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, דלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
צרי ואינֹו מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
לנּגב וצרי מערה - חּׁשב לּמים הּדלי מּׁשהּגיע ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלנּגב;

החבל ונפסק הּדלי ׁשלׁשל לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואחר
מערה - עליו חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּידֹו,
עליו וחּׁשב הּמים ּבתֹו עֹודהּו והּוא נמל לנּגב. צרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
למי ׁשּמלאן מים לנּגב. צרי ואינֹו מערה - חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמי
את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן חּׁשב ׁשּנתמּלא ואחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָחּטאת,
ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף הּמים, ּפסל לׁשּתֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכלי

ה'תשע"ב תשרי כ"ב חמישי יום
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הֹוראה‡. והֹורה ועמד ּכתפֹו על מימיו ׁשהיּו לאחרים,2מי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבפניו ׁשחלצה אֹו ּדין, ׁשּדן מאנה3אֹו ׁשהראה4אֹו אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

הּדר את ׁשהרג5לאחרים אֹו נטל6, אֹו עקרב, אֹו נחׁש ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - להצניעם הּׁשּוק מן ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָָאכלין
אם אבל הּמים. על האפר ׁשּיּתן קדם אחר ּבדבר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנתעּסק
נחׁש ׁשהרג אֹו ,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן האכלין ְְְְֲֳִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָנטל

אֹותֹו המעּכבין עקרב מּצר7אֹו ׁשּזה ּכׁשרים, הּמים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמים מלאכה8הֹולכת מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּכל הּכלל: זה . ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּפסל; - עמד לא ּבין עמד ּבין האפר, מּתן קדם ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשהּו
ואם ּכׁשרים, - עמד לא אם מלאכה: מּׁשּום ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹודבר
מקֹום הּלּוכֹו ּבׁשעת ּופרץ ּבּמים מהּל היה ּפסל. - ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָעמד

לגּדר מנת על ׁשּפרץ ּפי על אף ּבֹו, ּכׁשרים9ׁשּיל ואם10- ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּפסּולין - האפר ׁשּיּתן קדם קצה11ּגדר אם וכן ּפרֹות12. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
להקצֹות ׁשּכּונתֹו ּפי על אף הּׁשאר13לאכל, ּכׁשרין;14את - ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּפסל - האפר מּתן קדם הקצה .15ואם ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
מה·. וזרק והֹותיר, הּמים הֹולכת ּבׁשעת אֹוכל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָהיה

הּמקצה לתחת אֹו הּתאנה לתחת ׁשּלא16ּׁשהֹותיר נתּכּון אם : ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻ
מלאכה; עּׂשה ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - הּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיאבדּו
ּכׁשרין. הּמים הרי - ּבהן צר לֹו ׁשאין לפי זרקן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
הּבעלים ועּׂשּו לׁשמרן, לאחר ּומסרן לקּדׁשן מים ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהממּלא
עּׂשה ואם לׁשֹומר; מסרן ׁשהרי הּמים, נפסלּו לא - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמלאכה
ּתחת נכנס והּוא ּברׁשּותֹו הן ׁשהרי ּפסלן, - מלאכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹומר
מהן אחד ועּׂשה הּמים את ׁשֹומרין ׁשנים היּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הראׁשֹון חזר מׁשּמר; הּׁשני ׁשהרי ּכׁשרים, הּמים - 17מלאכה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקדשם1) מים הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר המים, על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק יבאר
מלאכה ועשה אחת בידו והמקדש מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים שנים היו מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם
לי מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש לי מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו שעשה קידוש או מילוי באחרת,

עושה. מה לקדש וההולך לך, והיתר.2)ואקדש איסור החליצה.3)בענייני בסידור כדיין שהשיאוה4)השתתף יתומה קטנה
בטלים. והנישואין זה בבעלי רוצה אינני עדים בפני ולומר למאן יכולה ואחיה, עשה5)אמה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב מאלה להצניע6)אחת אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן הילוך אגב אלהאפילו ששני מפני ם".
עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הסכנה.7)הם מפני בדרכו להמשיך יכול ועקרב8)אינו בנחש מכשיר שרבינו נראה

עמד. אפילו אותו חטאת.9)המעכבים מי בלי שהיא10)כשיחזור פי על אף פוסלת ואינה המים הולכת לצורך היא הפירצה
הפירצה. את כך אחר לגדור התחייבות בלי לפרוץ לו נתנו לא אם ואפילו שהיה11)מלאכה, מה על הוסיף שלא פי על אף

למשנה). בפירושו מרוטנבורג (מהר"ם המים לצורך שלא מלאכה היא הרי שפרץ, מפרשים13)קצץ.12)לפני ויש לקצוץ
לייבוש. כן.14)לשטוח אחר אותם להקצות יתחייב לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ על שנשארו הפירות את

ממש.15) האכילה לצורך אינה זו לייבשן.16)שמלאכה תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מלאכה.17)מחצלת שעשה אחר

dnec` dxt zekld - ixyz a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשרים18לׁשמר הּמים - מלאכה ועּׂשה הּׁשני עד19ועמד , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּכאחת מלאכה הּׁשֹומרין ּכל .20ׁשּיעּׂשּו ְְְֲִֶַַַַָָָ

וע‚. ידֹו ּבאחת לעצמֹוהמקּדׁש אם ּבּׁשנּיה: מלאכה ּׂשה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים אפר מּתן קדם מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, - ;21קּדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשל מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים, הּמים - קּדׁש לחברֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָואם
ּבּקּדּוׁש22חברֹו ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעּׂשה; 23ּבּמלאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

והּוא ּבּמים, הּבעלים.24אּלא אֹו הּׁשֹומר העֹוּׂשה ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נפסלּו„. ׁשהרי ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָהמקּדׁש

עצמֹו ׁשל אם25הּמים אבל חברֹו. ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפֹוסלת מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַקּדׁש

אחרים. ֲִֵֵמי
ידיו‰. ּבׁשּתי לעצמֹו -26הממּלא אחד ּבקּדּוׁש ּכאחת: ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכׁשר - קּדּוׁשים ּבׁשני ידיו27ּפסּול, ּבׁשּתי לעצמֹו קּדׁש . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
אחד ּבקּדּוׁש ּכׁשרים28ּכאחת: קּדּוׁשין29- ּבׁשני ,30- ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

לעצמֹו31ּפסּולין ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ׁשניהן32. - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
-33ּפסּולין אחד ּבקּדּוׁש ּכאחת: ידיו ּבׁשּתי לאחר מּלא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּפסּולין - קּדּוׁשין ּבׁשני ידיו34ּכׁשר, ּבׁשּתי לאחר קּדׁש . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
ׁשניהן - קּדּוׁשין ּבׁשני ּבין אחד ּבקּדּוׁש ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכאחת,

הּמּלּוי35ּכׁשרים - לאחר ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
ּכׁשר36ּפסּול והּקּדּוׁש עּמֹו37, ׁשעּׂשה מּלּוי ּכל הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

וכל ּפסּול. - לאחר ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה,
את ׁשּיּתן קדם מלאכה ועּׂשה ּכהלכתן ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמים
ׁשל היּו ואם ּפסּולין, הן הרי - ׁשּלֹו הּמים היּו אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר:

ׁשּבידֹו ּדבר וכל ּכׁשרין. - ׁשּיׁש38אחר ּבין מלאכה, ועּׂשה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
- ׁשֹומר [ׁשם] ׁשאין ּבין מלאכה עֹוּׂשה ׁשאינֹו ׁשֹומר ְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשם

[ׁשם]39ּפסּול יׁש אם מלאכה: ועּׂשה ּבידֹו ׁשאינֹו ודבר ; ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָָ
ּפסל לא - ּפסל40ׁשֹומר - ׁשֹומר ׁשם אין אם ,41. ִֵֵֵַַָָָֹ

.Â- לזה זה וקּדׁשּו ,ל ואקּדׁש לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר
ּבּׂשכר קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר, לֹו:42הראׁשֹון אמר . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

הֹואיל ּפסּול, הראׁשֹון - לזה זה ּומלאּו ,ל ואמּלא לי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלא
לֹו ּכממּלא זה הרי זה, מּלּוי חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכּונתֹו

ּפסּולין43ּולאחר מּתר,44ׁשהן ּבּׂשכר ׁשהּמּלּוי ּכׁשר, והּׁשני ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
מּלּוי ּבכּונתֹו ואין ׁשּמּלא, אחר מלאכה עּׂשה לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהרי

.45אחר ֵַ
.Ê;ּכׁשרין ׁשניהן - ל ואמּלא לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר

הּקּדּוש ּפֹוסלת אינּה מּתר.46ׁשהּמלאכה ּבּׂשכר והּמּלּוי , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ּפסּולין. ׁשניהן - ל ואקּדׁש לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּלא

ּכאחת ּומקּדׁש ּכממּלא הּוא ׁשהרי - הּמים47ּפסּול ּופסל , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּבּׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ּבאחרֹונה ׁשּקּדׁש וזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמלאכה;

ׁשעליו. חֹוב החזיר ְֱִִֶֶָָּוכאּלּו
.Áּופֹותח הּמפּתח את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַההֹול

הּפרה, אפר ּבֹו לחּפר צרי אם קרּדם ונֹוטל האפר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלהֹוציא
וכׁשר האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם .48ונֹוטל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ

האפר ּבֹו ׁשהיה הּכלי ּכּסה ּבֹו לקּדׁש האפר מּׁשּנטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואם
ׁשהגיף הּכלי49אֹו את ׁשּזקף אֹו הּדלת קדם50את ּבארץ ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמים ּפסל - לּמים האפר ּכׁשר51ׁשּיׁשלי האפר אבל ; ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשמור".18) "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו מסיח הוא מלאכה בשעת19)בעשיית מלאכה עשו ששניהם פי על אף
השמירה.20)שמירה. נפסקה לא שהרי כשרים המים - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם שלקח21)אבל בשעה שהרי

המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש [והר"ש מלאכה. לעשות התחיל לידו המים22)האפר במילוי פעולה כל לו מסר לא חבירו
האפר. נתינת עד במילוי רק פוסלת ומלאכה בקידוש, מלאכתו23)אלא אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה פי על אף ולפיכך

ב.24)פוסלת. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים: התנאים שני קיימים אם רק פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי.
המים. על השמירה לו שנמסרה מי או הבעלים המלאכה את האפר.25)עשו נתינת חביות.26)לפני משנה27)שתי הכסף

כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון - אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר אחד "בקידוש גורס:
שניהם - עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד), הלכה ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו שהרי

קדמה. חבית איזו יודעים אנו ואין הראשון את פוסל שני שמילוי מפני אחת.28)פסולים, לחבית ידיו בשתי אפר הטיל
קימעה.29) קימעה אחת בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד קדמה ואפילו הוא אחד שקידוש אפר30)מפני הטיל

כאחת. חביות ז31)לשתי (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו ואין השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
המילוי]. את הקידוש פוסל שלעצמו ה), קודם.32)הלכה שמילאה חבית וקידש חבית השנייה33)מילא מילוי קדם שמא

הראשונה. קידוש ידי על נפסלה והשנייה השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה אין34)לקידוש ביןבמילוי הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, אפילו פוסלת הממלא שמלאכת לאחרים, ובין ד.35)לעצמו בהלכה כאחת לשניים קידש כמו

הקידוש.36) לו קדם ג.37)שמא בהלכה שנתבאר כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שלו38)שאפילו שאינו פי על אף
לו. מסר חבירו הראב"ד39)אלא (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא המים משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול

הדעת). היסח מפני פוסלת אחר.40)שמלאכה שומר יש שהרי כאן אין הדעת והיסח אחרים, בשל פוסלת אינה מלאכה
השמירה.41) מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית והקידוש42)בשעת פסול. - בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר

פסול. יהיה השני הקידוש שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל לא שקידש שבשעה מפני כשר בבת43)הראשון
שני44)אחת. למילוי מחשבתו את רואים כאן וגם שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה ז פרק כלמעלה

והמדובר,45)כמלאכה. נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב אינו עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון הוא
האפר נתינת לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין, קידשם לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את כשקידש

שלו. נחשבת46)במים אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת המילוי מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
מפני שנתקדשו.כשכר, מימיו את יפסול יקיימה זה אם שהרי עליה, סומך אינו כמו47)שהמקדש כקידוש, הקידוש מחשבת

לך. ואמלא לי הקידוש.48)במלא לצורך הם אלה האפר.50)סגר.49)שכל את ממנו לצורך51)שנטל הם אלה כל
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ּכׁשרים18לׁשמר הּמים - מלאכה ועּׂשה הּׁשני עד19ועמד , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּכאחת מלאכה הּׁשֹומרין ּכל .20ׁשּיעּׂשּו ְְְֲִֶַַַַָָָ

וע‚. ידֹו ּבאחת לעצמֹוהמקּדׁש אם ּבּׁשנּיה: מלאכה ּׂשה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים אפר מּתן קדם מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, - ;21קּדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשל מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים, הּמים - קּדׁש לחברֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָואם
ּבּקּדּוׁש22חברֹו ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעּׂשה; 23ּבּמלאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

והּוא ּבּמים, הּבעלים.24אּלא אֹו הּׁשֹומר העֹוּׂשה ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נפסלּו„. ׁשהרי ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָהמקּדׁש

עצמֹו ׁשל אם25הּמים אבל חברֹו. ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפֹוסלת מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַקּדׁש

אחרים. ֲִֵֵמי
ידיו‰. ּבׁשּתי לעצמֹו -26הממּלא אחד ּבקּדּוׁש ּכאחת: ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכׁשר - קּדּוׁשים ּבׁשני ידיו27ּפסּול, ּבׁשּתי לעצמֹו קּדׁש . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
אחד ּבקּדּוׁש ּכׁשרים28ּכאחת: קּדּוׁשין29- ּבׁשני ,30- ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

לעצמֹו31ּפסּולין ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ׁשניהן32. - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
-33ּפסּולין אחד ּבקּדּוׁש ּכאחת: ידיו ּבׁשּתי לאחר מּלא . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּפסּולין - קּדּוׁשין ּבׁשני ידיו34ּכׁשר, ּבׁשּתי לאחר קּדׁש . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
ׁשניהן - קּדּוׁשין ּבׁשני ּבין אחד ּבקּדּוׁש ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכאחת,

הּמּלּוי35ּכׁשרים - לאחר ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
ּכׁשר36ּפסּול והּקּדּוׁש עּמֹו37, ׁשעּׂשה מּלּוי ּכל הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

וכל ּפסּול. - לאחר ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה,
את ׁשּיּתן קדם מלאכה ועּׂשה ּכהלכתן ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמים
ׁשל היּו ואם ּפסּולין, הן הרי - ׁשּלֹו הּמים היּו אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר:

ׁשּבידֹו ּדבר וכל ּכׁשרין. - ׁשּיׁש38אחר ּבין מלאכה, ועּׂשה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
- ׁשֹומר [ׁשם] ׁשאין ּבין מלאכה עֹוּׂשה ׁשאינֹו ׁשֹומר ְֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשם

[ׁשם]39ּפסּול יׁש אם מלאכה: ועּׂשה ּבידֹו ׁשאינֹו ודבר ; ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָָ
ּפסל לא - ּפסל40ׁשֹומר - ׁשֹומר ׁשם אין אם ,41. ִֵֵֵַַָָָֹ

.Â- לזה זה וקּדׁשּו ,ל ואקּדׁש לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר
ּבּׂשכר קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר, לֹו:42הראׁשֹון אמר . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

הֹואיל ּפסּול, הראׁשֹון - לזה זה ּומלאּו ,ל ואמּלא לי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלא
לֹו ּכממּלא זה הרי זה, מּלּוי חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכּונתֹו

ּפסּולין43ּולאחר מּתר,44ׁשהן ּבּׂשכר ׁשהּמּלּוי ּכׁשר, והּׁשני ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
מּלּוי ּבכּונתֹו ואין ׁשּמּלא, אחר מלאכה עּׂשה לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהרי

.45אחר ֵַ
.Ê;ּכׁשרין ׁשניהן - ל ואמּלא לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר

הּקּדּוש ּפֹוסלת אינּה מּתר.46ׁשהּמלאכה ּבּׂשכר והּמּלּוי , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ּפסּולין. ׁשניהן - ל ואקּדׁש לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּלא

ּכאחת ּומקּדׁש ּכממּלא הּוא ׁשהרי - הּמים47ּפסּול ּופסל , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּבּׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ּבאחרֹונה ׁשּקּדׁש וזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמלאכה;

ׁשעליו. חֹוב החזיר ְֱִִֶֶָָּוכאּלּו
.Áּופֹותח הּמפּתח את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַההֹול

הּפרה, אפר ּבֹו לחּפר צרי אם קרּדם ונֹוטל האפר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלהֹוציא
וכׁשר האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם .48ונֹוטל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ

האפר ּבֹו ׁשהיה הּכלי ּכּסה ּבֹו לקּדׁש האפר מּׁשּנטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואם
ׁשהגיף הּכלי49אֹו את ׁשּזקף אֹו הּדלת קדם50את ּבארץ ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמים ּפסל - לּמים האפר ּכׁשר51ׁשּיׁשלי האפר אבל ; ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשמור".18) "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו מסיח הוא מלאכה בשעת19)בעשיית מלאכה עשו ששניהם פי על אף
השמירה.20)שמירה. נפסקה לא שהרי כשרים המים - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם שלקח21)אבל בשעה שהרי

המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש [והר"ש מלאכה. לעשות התחיל לידו המים22)האפר במילוי פעולה כל לו מסר לא חבירו
האפר. נתינת עד במילוי רק פוסלת ומלאכה בקידוש, מלאכתו23)אלא אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה פי על אף ולפיכך

ב.24)פוסלת. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים: התנאים שני קיימים אם רק פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי.
המים. על השמירה לו שנמסרה מי או הבעלים המלאכה את האפר.25)עשו נתינת חביות.26)לפני משנה27)שתי הכסף

כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון - אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר אחד "בקידוש גורס:
שניהם - עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד), הלכה ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו שהרי

קדמה. חבית איזו יודעים אנו ואין הראשון את פוסל שני שמילוי מפני אחת.28)פסולים, לחבית ידיו בשתי אפר הטיל
קימעה.29) קימעה אחת בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד קדמה ואפילו הוא אחד שקידוש אפר30)מפני הטיל

כאחת. חביות ז31)לשתי (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו ואין השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
המילוי]. את הקידוש פוסל שלעצמו ה), קודם.32)הלכה שמילאה חבית וקידש חבית השנייה33)מילא מילוי קדם שמא

הראשונה. קידוש ידי על נפסלה והשנייה השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה אין34)לקידוש ביןבמילוי הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, אפילו פוסלת הממלא שמלאכת לאחרים, ובין ד.35)לעצמו בהלכה כאחת לשניים קידש כמו

הקידוש.36) לו קדם ג.37)שמא בהלכה שנתבאר כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שלו38)שאפילו שאינו פי על אף
לו. מסר חבירו הראב"ד39)אלא (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא המים משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול

הדעת). היסח מפני פוסלת אחר.40)שמלאכה שומר יש שהרי כאן אין הדעת והיסח אחרים, בשל פוסלת אינה מלאכה
השמירה.41) מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית והקידוש42)בשעת פסול. - בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר

פסול. יהיה השני הקידוש שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל לא שקידש שבשעה מפני כשר בבת43)הראשון
שני44)אחת. למילוי מחשבתו את רואים כאן וגם שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה ז פרק כלמעלה

והמדובר,45)כמלאכה. נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב אינו עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון הוא
האפר נתינת לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין, קידשם לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את כשקידש

שלו. נחשבת46)במים אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת המילוי מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
מפני שנתקדשו.כשכר, מימיו את יפסול יקיימה זה אם שהרי עליה, סומך אינו כמו47)שהמקדש כקידוש, הקידוש מחשבת

לך. ואמלא לי הקידוש.48)במלא לצורך הם אלה האפר.50)סגר.49)שכל את ממנו לצורך51)שנטל הם אלה כל
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ּבידֹו האפר ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי את זקף אחרים. מים ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלקּדׁש
יתּפּזר ׁשּלא אם52ּכדי ׁשהרי אפׁשר; ׁשאי מּפני ּכׁשרים, - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

ּפסל - ּכּסהּו ואם ּפסל, - ּבארץ האפר53הּניחֹו את נטל . ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּמּנּו והחזיר מרּבה ׁשהּוא ּכׁשר54וראה על55- האפר נתן . ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

- אחרים מים לקּדׁש מּמּנּו ונטל מרּבה ׁשהּוא וראה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמים
קרסם56ּכׁשר האפר57. ּבֹו לחּתֹות זית ּבׁשביל58עלה אם : ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ה אפר יחזיק ּפסל59רּבהׁשּלא ׁשּיּכנס60- ּבׁשביל ואם , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבּכלי ּכׁשר61האפר -62. ְִֵֵֶַָָ

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּמים‡. את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכיצד
הּמים ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה
עליו ונתן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה ּומהּו ּפסל. - הּמים עליו ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתן

ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים? ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמים
הּמים;·. על ּבידֹו האפר ויּתן ׁשּיתּכּון צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהמקּדׁש

ּולמּלּוי לקּדּוׁש מתּכּון ׁשּיהיה עד - לּטמא ולקחּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
לתֹו האפר ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי מן האפר נפל אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּולהּזיה.
ונפל הרּוח אֹו חברֹו ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמים,
הּכלי צד על מּידֹו האפר ׁשּנפל אֹו הּמים, על מּידֹו ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאפר

ּפסּול. זה הרי - לּמים נפל ּכ ואחר ידֹו על ְֲִֵֶַַַַַַָָָָאֹו
הּזאה‚. מּכדי ּופחֹות זה ּבכלי הּזאה מּכדי ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָקּדׁש

וכנס הּמים ּפני על צף האפר היה נתקּדׁשּו. לא - אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבכלי
מקּדׁשין; אּלּו הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מלמעלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמּמּנּו
ּפי על ואף ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין - ּבּמים ׁשּנגע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹוכל
הּמים ּגּבי על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּגבֹו.

ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו -ְְְֵֵַַ
והּמים„. מים מלאין והן גדֹול ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלי

נתקּדׁשּו הּגדֹול ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמערבין
צר ּפיו ׁשהיה ּפי על ואף הּקטן; הּכלי ׁשּבתֹו הּמים ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי אפר, לֹו נכנס ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻּביֹותר
הּמים‰. הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

את זֹולף יעּׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבּספֹוג

נגע ואם ּבּספֹוג. יּגע ולא לּספֹוג, ׁשּמּגיע עד הּמים ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּכל
ּפסּולין, - ׁשהן ּכל ּגּביו על צפין ׁשהּמים ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּספֹוג,
נפל הּכׁשרין. ּבּמים ּומתערבין יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמּפני
לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - המקּדׁשין הּמים לתֹו ְְְְְְֲִִִַַַַָֻספֹוג

ּכׁשרין. ׁשּבּכלי ְְְִִִֵֶַַַוהּמים
.Âאחת לתֹו האפר את ׁשּנתן אחת ׁשּבאבן ׁשקתֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתי

לזֹו זֹו נקּובֹות היּו ואם מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמהן
אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו אֹו הּנֹוד, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשפֹופרת
ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת אפר ונתן הּׁשּום, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכקלּפת

ְִָֻמקּדׁשין.
.Êׁשּתי וכן ׁשקת, ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשהּקיפן אבנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּתי

- מהן אחד ּבחלק אפר ונתן ׁשּנחלקה, ׁשקת וכן ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹערבֹות,
ּבגּפסיס אֹו ּבסיד חּברן ואם מקּדׁשין. אינן ׁשּביניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמים
מקּדׁשין. ׁשּביניהן הּמים - ּכאחת להּנטל יכֹולֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻוהם

.Á,ׁשהּוא ּכל אחרים מים ּבהן ׁשּנתערבּו מקּדׁשין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמים
ירד אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָאפּלּו
ּפרֹות ּומי מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי - טל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָלתֹוכן
מים לתֹוכֹו יּתן ּכּך ואחר הּכלי לנּגב וצרי הּכל, יערה -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּדבר וכל וקנקנּתּום קֹומֹוס ּדיֹו לתֹוכן נפל אחרים. ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻמקּדׁשין
ּדבר ׁשם יּׁשאר ׁשאם לנּגב; צרי ואין יערה - רֹוׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

נראה. הּוא הרי ְֲִֵֵֶָהרֹוׁשם,
.Ëצרי - לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמטּביל

- לקּדׁש הראּויין ּבמים הטּבילֹו ּבֹו. יקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָלנּגב
ּבין - מקּדׁשין מים ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻאינֹו

לנּגב. צרי כ ּובין ְִֵֵַָָָּכ
.Èאבל ּבּה; מקּדׁשין לקּדׁש- הראּויין ּבמים ׁשהטּבילּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָקרּויה

ּבהן ׁשהטּבלה ׁשהּמים מּפני חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאין
אֹותן. ּופֹוסלין חּטאת ּבמי ּומתערבין ויֹוצאין ּבתֹוכּה ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָנבלעים
הּטמאין ׁשהּמׁשקין ּבּה, מקּדׁשין אין - והטּבילּוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנטמאת
ּבתֹוכּה. אֹותן ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ויתערבּו יצאּו ּבגּופּה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנבלעין

.‡Èונתּבּקעּו ּורמּׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים
ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים היּו אפּלּו ּפסּולין. - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאֹו
אף חּפּוׁשין, לתֹוכּה נפל ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּנמלה
הּמים הרי - מראיהן נׁשּתּנּו ולא נתּבּקעּו ׁשּלא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המים. על האפר נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל ולא מטה52)האפר הוא המים על האפר את שופך כשהוא
שבו. האפר יתפזר יזקפנו לא ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי הדין53)את אפשר". "אי שאמר: למה הנימוק המשך

למעלה. כבר נאמר פסול, כיסהו שאם המים.54)עצמו, על נתינתו (כסף55)לפני מלאכה אינה לשפופרת האפר שהחזרת
הר"ש). בשם המים.56)משנה על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה והתאימו57)מפני חתך מפרשים: (ויש קטף

פניו.58)לשפופרת). על יעבור שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין המים.59)עשהו לתוך אפר הרבה יפול שלא
אפר.60) לקמץ אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה לכלי61)שהרי חוץ האפר יתפזר לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה

לתוכו. יפול אלא בו, הקידוש.62)שהמים לצורך הוא זה כוונה1)מעשה צריך ואם פרה, באפר המים מקדשים כיצד יבאר
קטן וכלי שנית. פעם ממנו מקדשים אם במים שנגע אפר אחר, בכלי מכשיעור ופחות זה בכלי מכשיעור פחות קידש כו', לקידוש
שתי מהן, לאחת אפר שנתנו אחת שבאבן שוקתות ושתי האפר שנתן בעת במים ספוג היה מים, מלאים שהם גדול בכלי שהוא
לקדש, ראויים שאינם במים לחטאת כלי המטביל אחרים, מים בהם שנתערבו מקודשים ומים שוקת, ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים
החושב מראיהם, שנשתנו חטאת אפר או חטאת מי חיה, או בהמה מהם ששתתה או ורמשים שרצים לתוכם שנפלו מקודשים מים

לשמרם. לטמא מקודשים מים המוסר איפכא, או מכוסים ומצאם מגולים שהניחם מים לשתותם, חטאת מי על

dnec` dxt zekld - ixyz a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבתֹוכּה נכנסין והּמים ּכׁשפֹופרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָּפסּולין,
ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ְְִִִֵֶַָָָויֹוצאין

.·Èוכן ּפסּולין. - חּיה אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים
מּפ הּיֹונה, מן חּוץ ּפסּולין; - העֹופֹות מֹוצצתּכל ׁשהיא ני ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּׁשתּו הּׁשרצים ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואין
מלּקקת ׁשהיא מּפני החלּדה, מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

לּמים. מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבלׁשֹונה,
.‚È;ּכׁשרים - עצמן מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

- ונּמֹוחּו וחזרּו הגלידּו ּפסּולין. - עׁשן מחמת ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָנׁשּתּנּו
ּפסּולין. - ּבאּור המחן אם אבל בחּמה. נּמֹוחּו אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָּכׁשרים.

.„Èעׁשן מחמת אֹו עצמֹו מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאפר
גּפסיס, אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנּו ּכׁשר. -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּפסּול. זה הרי - ׁשהּוא ּכל מקלה אפר ּבֹו ׁשּנתערב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאֹו

.ÂËׁשּיׁשּתה עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחֹוׁשב
ּבּמים ּׂשפתֹו נגעה ולא ּגרֹונֹו לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמהן.

ּפסל. לא - ְִֶַַָֹׁשּבּכלי
.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי

לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּומצאֹו ּובא מכּסה הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנגע
טל לֹו ׁשּירד אֹו מּמּנּו לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמגּלה:
ׁשּתי ּכאן ׁשּיׁש מּפני ּכׁשרין. - לאו ואם פסּולין, - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבּלילה
ּתמצא ואם ורמּׂש; חּיה ּבהמה אֹו ּגּלה אדם ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָספקֹות:

לא. אֹו לחּטאת טהֹור היה ׁשּמא ּגּלהּו, אדם ְִֶַַָָָָָָָָֹלֹומר
.ÊÈלטמאהּמֹוס לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין מים ר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵָָלׁשמרן
.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים

לׁשמר וחזר טהר ׁשני. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין. הּמים - ּכאחת ׁשניהן ְְְְְִִִֵֶַַַַנטמאּו

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

עצמֹו‡. הּוא ׁשּיהיה צרי אינֹו - לקּדּוׁש מים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהממּלא
ממּלא וכן אחד. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּומערה אחר, ּבכלי ּומקּדׁש לכלי מּכלי ּומערה ּבכלי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאדם

אחר. מּכלי ּומּזה לכלי מּכלי המקּדׁשין ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָֻהּמים
זמן·. ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹממּלא

ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום, ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה
הּמים וכן ׁשּירצה. עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלעיר,
יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים ימים אצלֹו אדם מּניחן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהמקּדׁשין
ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ׁשּיּתּמּו, עד צרי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו ּפרה אפר אדם ּומׁשּמר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלעיר.
חּטאת מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו אחת ּפעם לעיר. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומעיר

הּספינה ּבקרקע הּמת מן ּכזית ונמצא ּבּירּדן, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבספינה
ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית גזרּו ׁשעה ּבאֹותּה הּמים. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָונטמאּו
ולא ּובספינה, ּבנהר חּטאת אפר ולא חּטאת מי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמעבירין
ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ולא הּמים, ּפני על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיׁשיטם
אפר ּובידֹו צּוארֹו עד ּבּמים אדם הּוא עֹובר אבל הּׁשני. ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּצד
טהֹורין ׁשהן הריקנים וכלים אדם וכן מקּדׁשין. מים אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּפרה
- נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ׁשּנתמּלאּו ּומים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלחּטאת,

ּבספינה.מ ּבנהר אֹותם עבירין ְְֲִִִִַָָָָ
[ּבהם]‚. וׁשטין הּגדֹול ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים ְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻמעבירין

ועל המקּדׁשין הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻעל
ּבנהר. ְֵֶָָָהאפר

ׁשּנתקּדׁשּו,„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
למׁשמרת ׁשּנאמר: לפניו. אּלא לאחֹוריו הּכלי יפׁשיל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא
- לאו ואם נּדה, מי הן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלמי
לאחֹוריו, ואחת לפניו אחת נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי מּלא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפסּולין.

אפׁשר. ׁשאי ְְִִֵֶֶָמּפני
ּפסּולין,‰. - ּדעּתֹו הּסיח אם ּבמׁשקל: ׁשּׁשקלן חּטאת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמי

חּטאת, ּבמי אחרים ּדברים ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. - לאו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם
אּלּו ּכל מׁשמרת. זֹו ׁשאין ּפסלן, - מׁשקלת ועּׂשאן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהֹואיל
הּכלים ּכל וכן ׁשּמּזין, אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממלאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּטהֹורים
יֹום, טבּולי היּו אם מהן, וׁשּמּזין מהם ּומקּדׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּממלאין
ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי - ׁשמׁשן העריב ׁשּלא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאף
יֹום, ּבטבּול ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש והּמּלּוי הּפרה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָמעּׂשה
ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין ּומּפני ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
חּטאת. ּבמי ּבהן מׁשּתּמׁשין ּכ ואחר אֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּומטּבילין

.Âואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום מאּׁשה חּוץ להּזֹות, ּכׁשרין ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֻהּכל
דעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל דעת; ּבֹו ׁשאין וקטן ׁשֹוטה] ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ[וחרׁש
קטן טמא. הערל ׁשאין להּזֹות, ּכׁשר והערל להּזֹות. ּכׁשר -ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לֹו ׁשאחזה ּכגֹון מסעּדּתּו, והאּׁשה ׁשהּזה דעת ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
ּבׁשעת ּבידֹו ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, הּזאתֹו - ּבידֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמים

ּפסּולה. - הּזיתֹו ּבׁשעת ּבידֹו אחזה ואם ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּזאה.
.Êהּזה ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות לכּון צרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּזה

אינֹו עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזאתֹו - ּבכּונה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
לדעּתֹו. וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹצרי
לפניו והּזה לאחֹוריו לאחֹוריו, והּזה לפניו להּזֹות ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו ׁשל לּצדדין והּזה לפניו להּזֹות נתּכּון ּפסּולה. הּזיתֹו -ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áאת טֹובל אּלא הּזיה, לכל טבילה צרי אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּזה

הּזיה ּומּזה הּמים. ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזֹוב
אפּלּו ּכאחת, ּכלים ּכּמה על אֹו אדם ּבני ּכּמה על ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
והּוא טהֹור, - ׁשהּוא ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל ְִִֵֶֶַַַָָָָֹמאה.
להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתּכּון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מוליכם1) ואם אצלו ומניחם מים אדם ומקדש ממלא אם והמזה, המקדש בעצמו הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר
כשר הוא ומי במשקל, ששקלם חטאת מי לאחוריו, הכלי מפשיל אם שנתקדשו ומים ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום

הזייה. לכל האיזוב טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו שמזין וזה המזה להזות,
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ּבתֹוכּה נכנסין והּמים ּכׁשפֹופרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָּפסּולין,
ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ְְִִִֵֶַָָָויֹוצאין

.·Èוכן ּפסּולין. - חּיה אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים
מּפ הּיֹונה, מן חּוץ ּפסּולין; - העֹופֹות מֹוצצתּכל ׁשהיא ני ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּׁשתּו הּׁשרצים ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואין
מלּקקת ׁשהיא מּפני החלּדה, מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

לּמים. מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבלׁשֹונה,
.‚È;ּכׁשרים - עצמן מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

- ונּמֹוחּו וחזרּו הגלידּו ּפסּולין. - עׁשן מחמת ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָנׁשּתּנּו
ּפסּולין. - ּבאּור המחן אם אבל בחּמה. נּמֹוחּו אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָּכׁשרים.

.„Èעׁשן מחמת אֹו עצמֹו מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאפר
גּפסיס, אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנּו ּכׁשר. -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּפסּול. זה הרי - ׁשהּוא ּכל מקלה אפר ּבֹו ׁשּנתערב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאֹו

.ÂËׁשּיׁשּתה עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחֹוׁשב
ּבּמים ּׂשפתֹו נגעה ולא ּגרֹונֹו לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמהן.

ּפסל. לא - ְִֶַַָֹׁשּבּכלי
.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי

לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּומצאֹו ּובא מכּסה הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנגע
טל לֹו ׁשּירד אֹו מּמּנּו לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמגּלה:
ׁשּתי ּכאן ׁשּיׁש מּפני ּכׁשרין. - לאו ואם פסּולין, - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבּלילה
ּתמצא ואם ורמּׂש; חּיה ּבהמה אֹו ּגּלה אדם ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָספקֹות:

לא. אֹו לחּטאת טהֹור היה ׁשּמא ּגּלהּו, אדם ְִֶַַָָָָָָָָֹלֹומר
.ÊÈלטמאהּמֹוס לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין מים ר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵָָלׁשמרן
.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים

לׁשמר וחזר טהר ׁשני. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין. הּמים - ּכאחת ׁשניהן ְְְְְִִִֵֶַַַַנטמאּו

עּׂשירי 1ּפרק
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עצמֹו‡. הּוא ׁשּיהיה צרי אינֹו - לקּדּוׁש מים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהממּלא
ממּלא וכן אחד. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּומערה אחר, ּבכלי ּומקּדׁש לכלי מּכלי ּומערה ּבכלי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאדם

אחר. מּכלי ּומּזה לכלי מּכלי המקּדׁשין ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָֻהּמים
זמן·. ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹממּלא

ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום, ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה
הּמים וכן ׁשּירצה. עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלעיר,
יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים ימים אצלֹו אדם מּניחן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהמקּדׁשין
ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ׁשּיּתּמּו, עד צרי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו ּפרה אפר אדם ּומׁשּמר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלעיר.
חּטאת מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו אחת ּפעם לעיר. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומעיר

הּספינה ּבקרקע הּמת מן ּכזית ונמצא ּבּירּדן, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבספינה
ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית גזרּו ׁשעה ּבאֹותּה הּמים. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָונטמאּו
ולא ּובספינה, ּבנהר חּטאת אפר ולא חּטאת מי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמעבירין
ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ולא הּמים, ּפני על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיׁשיטם
אפר ּובידֹו צּוארֹו עד ּבּמים אדם הּוא עֹובר אבל הּׁשני. ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּצד
טהֹורין ׁשהן הריקנים וכלים אדם וכן מקּדׁשין. מים אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּפרה
- נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ׁשּנתמּלאּו ּומים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלחּטאת,

ּבספינה.מ ּבנהר אֹותם עבירין ְְֲִִִִַָָָָ
[ּבהם]‚. וׁשטין הּגדֹול ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים ְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻמעבירין

ועל המקּדׁשין הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻעל
ּבנהר. ְֵֶָָָהאפר

ׁשּנתקּדׁשּו,„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
למׁשמרת ׁשּנאמר: לפניו. אּלא לאחֹוריו הּכלי יפׁשיל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא
- לאו ואם נּדה, מי הן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלמי
לאחֹוריו, ואחת לפניו אחת נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי מּלא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפסּולין.

אפׁשר. ׁשאי ְְִִֵֶֶָמּפני
ּפסּולין,‰. - ּדעּתֹו הּסיח אם ּבמׁשקל: ׁשּׁשקלן חּטאת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמי

חּטאת, ּבמי אחרים ּדברים ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. - לאו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם
אּלּו ּכל מׁשמרת. זֹו ׁשאין ּפסלן, - מׁשקלת ועּׂשאן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהֹואיל
הּכלים ּכל וכן ׁשּמּזין, אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממלאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּטהֹורים
יֹום, טבּולי היּו אם מהן, וׁשּמּזין מהם ּומקּדׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּממלאין
ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי - ׁשמׁשן העריב ׁשּלא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאף
יֹום, ּבטבּול ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש והּמּלּוי הּפרה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָמעּׂשה
ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין ּומּפני ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
חּטאת. ּבמי ּבהן מׁשּתּמׁשין ּכ ואחר אֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּומטּבילין

.Âואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום מאּׁשה חּוץ להּזֹות, ּכׁשרין ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֻהּכל
דעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל דעת; ּבֹו ׁשאין וקטן ׁשֹוטה] ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ[וחרׁש
קטן טמא. הערל ׁשאין להּזֹות, ּכׁשר והערל להּזֹות. ּכׁשר -ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לֹו ׁשאחזה ּכגֹון מסעּדּתּו, והאּׁשה ׁשהּזה דעת ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
ּבׁשעת ּבידֹו ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, הּזאתֹו - ּבידֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמים

ּפסּולה. - הּזיתֹו ּבׁשעת ּבידֹו אחזה ואם ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּזאה.
.Êהּזה ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות לכּון צרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּזה

אינֹו עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזאתֹו - ּבכּונה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
לדעּתֹו. וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹצרי
לפניו והּזה לאחֹוריו לאחֹוריו, והּזה לפניו להּזֹות ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו ׁשל לּצדדין והּזה לפניו להּזֹות נתּכּון ּפסּולה. הּזיתֹו -ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áאת טֹובל אּלא הּזיה, לכל טבילה צרי אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּזה

הּזיה ּומּזה הּמים. ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזֹוב
אפּלּו ּכאחת, ּכלים ּכּמה על אֹו אדם ּבני ּכּמה על ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
והּוא טהֹור, - ׁשהּוא ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל ְִִֵֶֶַַַָָָָֹמאה.
להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתּכּון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מוליכם1) ואם אצלו ומניחם מים אדם ומקדש ממלא אם והמזה, המקדש בעצמו הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר
כשר הוא ומי במשקל, ששקלם חטאת מי לאחוריו, הכלי מפשיל אם שנתקדשו ומים ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום

הזייה. לכל האיזוב טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו שמזין וזה המזה להזות,
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טבילה מאֹותּה והּזה האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻעל
נׁשארּו אם הּבהמה, על אֹו טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
מן מּזה אּלא ּולהטּביל, לחזר צרי אינֹו - ּבאזֹוב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמים
ּתחּלת ׁשהרי הּטמאים, הּכלים על אֹו האדם על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשאר
על להּזֹות האזֹוב את טבל אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילתֹו
האדם על והּזה הּבהמה, על אֹו טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּדבר
ּפעם ויטּבל ׁשּיחזר עד ּפסּולה, הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹו
טמאה. המקּבל ּדבר על אֹו האדם על להּזֹות ויתּכּון ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻׁשנּיה

.Ëמקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל
ּבּכלי נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין. המנּטפים הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה

ע להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל המקּבלוחזר ּדבר ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. הּזיתֹו - ְְֵַָָָָֻטמאה

.Èגבעֹולין ראׁשי אפּלּו ּבהן טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמי
ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה צלֹוחית יסּפג. ׁשּלא ּובלבד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּומּזה,
ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא להּזהר צרי ואינֹו ּומּזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכדרּכֹו

ְִָׁשנּיה.

ה'תשע"ב תשרי כ"ג שישי יום

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

טהֹור‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרים ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד
ובד3קלחין2ׁשלׁשה ּבד ּובכל אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻ

אחד ׁשּבּכלי,4ּגבעֹול נּדה ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּכלים על אֹו האדם על ּומּזה ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּומתּכּון
הּׁשחר עּמּוד מּׁשעלה הּזה ואם החּמה. ׁשּתנץ אחר ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשביעי

ּבּיֹום טֹובל הּׁשביעי ּבּיֹום עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. ּומעריב5- ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

והּזה ּבּלילה האזֹוב את טבל לערב. טהֹור הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמׁשֹו
הּזאתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום האזֹוב את ׁשּטבל אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

מטּמאין והּמים ׁשּיתּבאר6ּפסּולה, ּכמֹו חּטאת, מי .7מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבּמים האזֹוב טבילת ׁשּתהיה ּבּיֹום8עד מּמּנּו והּזאתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּובּיֹום ועּׂשההּׁשליׁשי עבר ואם החּמה. ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - הּׁשחר עּמּוד ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשעלה

ּכׁשּיבֹוא·. הּזאה, ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמי
ּבּׁשליׁשי עליו ּומּזין ימים, ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלהּזֹות
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָּובּׁשביעי,
הּיֹום אמר: ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָאמּורים?
צרי לפיכ נטמא, הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשליׁשי

להּזֹות ׁשּבא חבר אבל ּבפנינּו; על9למנֹות אֹו עליו מּזין - ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מּיד ׁשהּזה10ּכליו מי עליו11. הּזה ולא ּבּׁשליׁשי עליו ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻֻ

אחר ׁשּירצה עת ּבכל טֹובל - ימים ּכּמה וׁשהה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּׁשביעי,
קדם ּבין ּבּיֹום, עליו ּומּזין ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּׁשביעי,
ּבליל אֹו ּתׁשיעי ּבליל טבל אפּלּו טבילה. אחר ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָטבילה

החּמה12עּׂשירי הנץ אחר למחר עליו מּזין -13. ְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
הּמּטּמאין‚. נּדֹות14ּכל וזבֹות זבים ּכיצד? הּזאה. מקּבלין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

והרי ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַויֹולדֹות
טמאה טמאין ׁשהן ּפי על אף מת, מּטמאת טהֹורין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻֻהם
הא הּׁשליׁשי. ּבּיֹום הּטמא על הּטהר והּזה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרת.
הערל וכן טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו מֹועלת ׁשהּזיה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמדּת,
ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזאה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמקּבל
ואֹוכל טֹובל ּוכׁשּיּמֹול מת, מּטמאת טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻּוׁשביעי

לערב .15ּבּקדׁשים ֳִֶֶַָָ
אזֹוב„. ּגבעֹול16מצות וקלח קלח וכל קלחין, ׁשלׁשה - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
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שהוזה1) מי הזאה, בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי בלילה, והיזה ביום טבל ואם פרה, במי מת טמא מטהרים כיצד יבאר
אגדו, שלא או העלים ונשרו הגבעולים נפרדו ואם אזוב, מצוות כיצד הזאה, מקבלין המטמאין ושכל בשביעי, ולא בשלישי עליו

הכשר. אזוב זהו ואי באזוב, מזים מאימתי בובספ2)ודין שכתוב מצרים מפסח שווה בגזירה זה למדו קכח פיסקא חוקת רי
משלושה. פחות אגודה ואין אזוב", אגודת "ולקחתם כב) יב, שלהם.3)(שמות השורש עם בדים4)בדים כמה יצאו שלא

כאן אולם שייפתח, לפני פרח הוא שגבעול אמר שם ח למשנה בפירוש (רבינו כשירים וכולם מפרידם יותר יש ואם אחד משורש
ט). משנה שם וראה כך, לפרש אפשר שם)5)אי (פרה המשנה שהרי בלילה, ולא ביום לטבול צריך שהטמא לומר התכוון לא

(כסף הטהרה את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה רבינו כותב וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש: אומרת
ב). הלכה ו פרק למעלה מטמאים.6)משנה הפסולה ההזאה של המים מטמאים7)פירוש, חטאת שמי א, הלכה ט"ו פרק לקמן

כהלכתם. הטמא על הוזו שלא פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן שגם8)כל ומשמיענו מוסיף וכאן בהזאה זה דין כתב למעלה
הדין. כך לטומאתו.9)בטבילה שלישי יום שהיום הזאה10)ואומר כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר ראשונה הזאה

כמה11)שנייה. שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור מוסר יא משנה יב, פרק פרה למשנה בפירושו רבינו
בשמיני, אלא לטומאתו בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות,
ממשיך: והספרי בשביעי). לא אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו" לומר תלמוד טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי
שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ בגדיו "וכבס כך ואחר "וחטאו" לומר תלמוד יצא, להזאה טבילה קדמה אם אומר שהייתי

בשמ היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק נאמרה זו שהכתובאחרונה מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא רשאי תשיעי או יני
השביעי ביום עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה פסק ולפיכך בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך שעליו

טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו "ומזין כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" עד12)טובל יום טבול והוא
מחר. יום של החמה הטבילה.13)שקיעת טהרת ונגמרה החמה שקיעת לפני כשטבל שכן ומכל שנייה. טבילה צריך ואינו

משנה).14) (כסף במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה אמרו: א צג, ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי
בטהרה".15) פסחיהם ועשו וטבלו "מלו הבאים16)שם: לדינים קצרה כהקדמה כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה תחילת

אחריה.

dnec` dxt zekld - ixyz b"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

גבעֹו ׁשלׁשה נמצאּו ׁשניםאחד. ּוׁשיריו לקח17לין. אם אֹו .18 ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ּכׁשר. - ואגדן ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשנים
- ׁשהּוא ּכל אּלא מהם ּגבעֹול מּכל נׁשאר לא אפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהעלין,

ׁשהּוא ּבכל האזֹוב ׁשּׁשירי ׁשלׁשה19ּכׁשר; ּבֹו ׁשּיׁש קלח . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
מפּסקֹו20ּבּדין להיֹות21- ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
פּסקֹו22אגּדה אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

אגדֹו ולא פּסקֹו ׁשּלא אֹו פּסקֹו ולא ׁשאגדֹו אֹו אגדֹו ְְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹֹולא
הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו אֹוגדֹו23והּזה הּכֹוׁש24- על 25ּבחּוט ְְְִֵֵַַַָָָָָ

וטֹובל ּבֹו, ּומּזה26וכּיֹוצא ּבאזֹוב ואֹוחז ּומעלה, .27ּבּמים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
החּוט מן אם לֹו הּכֹוׁש28נסּתּפק מן אֹו מן29הּזה אֹו ְִִִִִִֵַַַָ

ּפסּולה30הּגבעֹול הּזאתֹו -31. ְְִַַָָָ
ּבּתמרֹות‰. ולא האזֹוב ּביֹונקֹות לא מּזין אּלא32אין , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ

גמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו ּומי33ּבּגבעֹולין. . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ
ּפטּור - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות עליו מּזין34ׁשהּזה ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

מּׁשּינץ ּבֹו35ּבאזֹוב? לטהר ּכׁשר - נּדה מי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. והאזֹוב36את ּפסּול. - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביחּוד אזֹוב אֹותֹו האזֹוב37ׁשּקֹורין והּוא הּכׁשר, הּוא - ְְִִֵֵֵֶַָָ
יון אזֹוב אֹותֹו ׁשּקֹורין זה אבל ּבּתים; ּבעלי אֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאֹוכלין

ּפסּול. - מדּברי ואזֹוב ּכחלית ְְְְִִִֵֵָָָואזֹוב

.Âאׁשרה ׁשל וׁשל38אזֹוב זרה עבֹודה וׁשל הּנּדחת עיר וׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
טמאה ּפסּולה39ּתרּומה יּזה40- לא - טהֹורה ּתרּומה ׁשל .41, ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹ

ּכׁשר. - הּזה ְִִֵָָואם
.Êלעצים ׁשּלּקטֹו מׁשקין42אזֹוב עליו מנּגבֹו43ונפלּו -44 ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

להּזיה ּכׁשר לאכלין45והּוא לּקטֹו מׁשקין46. עליו ,47ונפלּו ְְְְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָ
להּזיה נטמא ׁשהרי ּפסּול, - ׁשּנּגבֹו ּפי על ׁשּכל48אף ; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּכלים וכל האכלין וכל לענין49הּמׁשקין ּכטמאים הן הרי ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּכנלקט זה הרי - לחּטאת לּקטֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת,

ּבֹו.50לעצים ּומּזה מנּגבֹו - מׁשקין עליו נפלּו ואם , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ׁשהּוא‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאדם
הּזיה. לֹו עלתה טמא ׁשל ּבּׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמּמי
ּׂשפתֹו. ראׁש על אֹו אצּבעֹו ראׁש על ההּזאה נפלה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹאפּלּו
ׁשהּלׁשֹון ּפי על אף ּכלּום; אינּה - ּבלׁשֹונֹו נגעה אם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאבל
ּכאיברים אינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאיברים
והּזה ּבמת ׁשּנטמא ּכלי וכן ּוטבילה. הּזאה לענין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּגלּוי
הּנּדה מּמי ׁשהּוא ּכל ּכלי ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליו

הּזאה. לֹו ְַָָָָעלתה
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לכתחילה.17) בהם להזות מותר מהם אחד ונאבד ואגדם שלושה לקח ואם18)אם קלחים שלושה לקחת המובחר מן מצוה
כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה "לרבנן אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם שניים רק לקח
כרבי בזה שפסק ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו ומדברי כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא

עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני בשיריים19)יוסי המדובר וכאן שניים שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי המדובר כן לפני
זה. בסיומו להדגיש התכוון זה ודבר עצמו, ובד בד כל יוצאים20)של בדים ששלושה ומפרש, במשנה כך גורס שרבינו נראה

קלחים. שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי אחד. הבדים.21)משורש שלושת את א22)מפריד (הלכה למעלה
ומגזירה בדים בשלושה שמצוותו מצרים מפסח שווה בגזירה שלמדנו קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה

לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו החטאת.23)שווה למי יגיע לא בידו אוחז26)פלך.25)קושרו.24)וכשיאחזנו כשהוא
אחר.27)בכוש. דבר ידי על להניעו ולא עצמו באיזוב להזות האיזוב.28)שצריך בדי את בו בו.29)שאגד שקשרו
כשירה.30) הוודאית.31)והזאתו טומאתו מידי אותו מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא האיזוב32)מפני זרע שבו כיס

למשנה). בפירושו בארץ".33)(רבינו אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, אם34)רכים ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג
הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא ומדרבנן התורה, מן וכשרים שמם, איזוב יונקות שגם מפני למלקות, בו התרו

שם. קמא כתנא פסק חייב. פיתוחו).35)בתמרות לפני בו טמון שהפרח קטן (כיס ניצה השם36)יוציא את המלווה נוסף שם
תוספת.37)"איזוב". ופירשו38)בלי לולב גבי ב, כט, בסוכה שנינו בזה כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן

ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב, (דברים אמרה שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר ב) לא, (שם בגמרא
אינן הארץ כיבוש אחרי שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך ולולב שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת "כתותי
הנאה). ולא הן חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה, אסורות שהן פי על אף בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
ז). י"א פרק למשנה בפירושו (הר"ש שיעור צריך שאיזוב מפני ופסול משה שבזמן לאשירה מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה,

ומעשרות.39) בתרומה חייב לאכילה שלקטו איזוב (ראה40)שם. החטאת מי את מטמא ואינו מכביצה פחות הוא אם אפילו
צריך בהזאה העיסוק שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה יא) יט, (במדבר תורה שאמרה מפני והטעם, ו). הלכה י"ב פרק לקמן

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה (לה,41)להיות בגמרא שם ופירשו תרומה של אתרוג גבי ב לד, בסוכה שנינו בזה כיוצא
טומאה. לקבל שמכשירה מפני או שמפסידה מפני שאינו42)ב) מפני טומאה, מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט שלא איזוב

מקבל - להסקה לקטו אם אפילו אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים אנשים שיש פי על ואף אדם למאכל מיוחד
ממש.43)טומאה. טמאים החטאת.44)אפילו במי המשקין טיפות תתערבנה שלא טומאה.45)כדי מקבל אינו שהרי

המשקין.46) משבעת באחד כשיוכשר טומאה לקבל וראוי אוכל אותו עושה חטאת.47)מחשבתו בטהרת נשמרו שלא
כאחת.48) באים והטומאה וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין אותם ידי ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו
חטאת.49) בטהרת נשמרו כאוכל.50)שלא אותו עושה אכילה מחשבת הוא1)רק כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר

שני על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם בני שני על או כלים שני על להזות נתכוון בו, ליגע הצריך השיעור
להזייה. ולא לטומאה חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור שהם הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק כלים
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גבעֹו ׁשלׁשה נמצאּו ׁשניםאחד. ּוׁשיריו לקח17לין. אם אֹו .18 ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ּכׁשר. - ואגדן ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשנים
- ׁשהּוא ּכל אּלא מהם ּגבעֹול מּכל נׁשאר לא אפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהעלין,

ׁשהּוא ּבכל האזֹוב ׁשּׁשירי ׁשלׁשה19ּכׁשר; ּבֹו ׁשּיׁש קלח . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
מפּסקֹו20ּבּדין להיֹות21- ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
פּסקֹו22אגּדה אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

אגדֹו ולא פּסקֹו ׁשּלא אֹו פּסקֹו ולא ׁשאגדֹו אֹו אגדֹו ְְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹֹולא
הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו אֹוגדֹו23והּזה הּכֹוׁש24- על 25ּבחּוט ְְְִֵֵַַַָָָָָ

וטֹובל ּבֹו, ּומּזה26וכּיֹוצא ּבאזֹוב ואֹוחז ּומעלה, .27ּבּמים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
החּוט מן אם לֹו הּכֹוׁש28נסּתּפק מן אֹו מן29הּזה אֹו ְִִִִִִֵַַַָ

ּפסּולה30הּגבעֹול הּזאתֹו -31. ְְִַַָָָ
ּבּתמרֹות‰. ולא האזֹוב ּביֹונקֹות לא מּזין אּלא32אין , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ

גמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו ּומי33ּבּגבעֹולין. . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹ
ּפטּור - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות עליו מּזין34ׁשהּזה ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

מּׁשּינץ ּבֹו35ּבאזֹוב? לטהר ּכׁשר - נּדה מי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. והאזֹוב36את ּפסּול. - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביחּוד אזֹוב אֹותֹו האזֹוב37ׁשּקֹורין והּוא הּכׁשר, הּוא - ְְִִֵֵֵֶַָָ
יון אזֹוב אֹותֹו ׁשּקֹורין זה אבל ּבּתים; ּבעלי אֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאֹוכלין

ּפסּול. - מדּברי ואזֹוב ּכחלית ְְְְִִִֵֵָָָואזֹוב

.Âאׁשרה ׁשל וׁשל38אזֹוב זרה עבֹודה וׁשל הּנּדחת עיר וׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
טמאה ּפסּולה39ּתרּומה יּזה40- לא - טהֹורה ּתרּומה ׁשל .41, ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹ

ּכׁשר. - הּזה ְִִֵָָואם
.Êלעצים ׁשּלּקטֹו מׁשקין42אזֹוב עליו מנּגבֹו43ונפלּו -44 ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

להּזיה ּכׁשר לאכלין45והּוא לּקטֹו מׁשקין46. עליו ,47ונפלּו ְְְְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָ
להּזיה נטמא ׁשהרי ּפסּול, - ׁשּנּגבֹו ּפי על ׁשּכל48אף ; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּכלים וכל האכלין וכל לענין49הּמׁשקין ּכטמאים הן הרי ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּכנלקט זה הרי - לחּטאת לּקטֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת,

ּבֹו.50לעצים ּומּזה מנּגבֹו - מׁשקין עליו נפלּו ואם , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ׁשהּוא‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאדם
הּזיה. לֹו עלתה טמא ׁשל ּבּׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמּמי
ּׂשפתֹו. ראׁש על אֹו אצּבעֹו ראׁש על ההּזאה נפלה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹאפּלּו
ׁשהּלׁשֹון ּפי על אף ּכלּום; אינּה - ּבלׁשֹונֹו נגעה אם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאבל
ּכאיברים אינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאיברים
והּזה ּבמת ׁשּנטמא ּכלי וכן ּוטבילה. הּזאה לענין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּגלּוי
הּנּדה מּמי ׁשהּוא ּכל ּכלי ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליו

הּזאה. לֹו ְַָָָָעלתה
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לכתחילה.17) בהם להזות מותר מהם אחד ונאבד ואגדם שלושה לקח ואם18)אם קלחים שלושה לקחת המובחר מן מצוה
כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה "לרבנן אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם שניים רק לקח
כרבי בזה שפסק ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו ומדברי כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא

עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני בשיריים19)יוסי המדובר וכאן שניים שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי המדובר כן לפני
זה. בסיומו להדגיש התכוון זה ודבר עצמו, ובד בד כל יוצאים20)של בדים ששלושה ומפרש, במשנה כך גורס שרבינו נראה

קלחים. שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי אחד. הבדים.21)משורש שלושת את א22)מפריד (הלכה למעלה
ומגזירה בדים בשלושה שמצוותו מצרים מפסח שווה בגזירה שלמדנו קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה

לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו החטאת.23)שווה למי יגיע לא בידו אוחז26)פלך.25)קושרו.24)וכשיאחזנו כשהוא
אחר.27)בכוש. דבר ידי על להניעו ולא עצמו באיזוב להזות האיזוב.28)שצריך בדי את בו בו.29)שאגד שקשרו
כשירה.30) הוודאית.31)והזאתו טומאתו מידי אותו מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא האיזוב32)מפני זרע שבו כיס

למשנה). בפירושו בארץ".33)(רבינו אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, אם34)רכים ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג
הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא ומדרבנן התורה, מן וכשרים שמם, איזוב יונקות שגם מפני למלקות, בו התרו

שם. קמא כתנא פסק חייב. פיתוחו).35)בתמרות לפני בו טמון שהפרח קטן (כיס ניצה השם36)יוציא את המלווה נוסף שם
תוספת.37)"איזוב". ופירשו38)בלי לולב גבי ב, כט, בסוכה שנינו בזה כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן

ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב, (דברים אמרה שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר ב) לא, (שם בגמרא
אינן הארץ כיבוש אחרי שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך ולולב שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת "כתותי
הנאה). ולא הן חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה, אסורות שהן פי על אף בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
ז). י"א פרק למשנה בפירושו (הר"ש שיעור צריך שאיזוב מפני ופסול משה שבזמן לאשירה מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה,

ומעשרות.39) בתרומה חייב לאכילה שלקטו איזוב (ראה40)שם. החטאת מי את מטמא ואינו מכביצה פחות הוא אם אפילו
צריך בהזאה העיסוק שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה יא) יט, (במדבר תורה שאמרה מפני והטעם, ו). הלכה י"ב פרק לקמן

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה (לה,41)להיות בגמרא שם ופירשו תרומה של אתרוג גבי ב לד, בסוכה שנינו בזה כיוצא
טומאה. לקבל שמכשירה מפני או שמפסידה מפני שאינו42)ב) מפני טומאה, מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט שלא איזוב

מקבל - להסקה לקטו אם אפילו אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים אנשים שיש פי על ואף אדם למאכל מיוחד
ממש.43)טומאה. טמאים החטאת.44)אפילו במי המשקין טיפות תתערבנה שלא טומאה.45)כדי מקבל אינו שהרי

המשקין.46) משבעת באחד כשיוכשר טומאה לקבל וראוי אוכל אותו עושה חטאת.47)מחשבתו בטהרת נשמרו שלא
כאחת.48) באים והטומאה וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין אותם ידי ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו
חטאת.49) בטהרת נשמרו כאוכל.50)שלא אותו עושה אכילה מחשבת הוא1)רק כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר

שני על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם בני שני על או כלים שני על להזות נתכוון בו, ליגע הצריך השיעור
להזייה. ולא לטומאה חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור שהם הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק כלים
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ׁשניהן·. על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם ּבני ׁשני אֹו ּכלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני
על הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכאחת
מהּזית הּמים עליו ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני
אם לֹו ונסּתּפק ּכלים ׁשני על הּזה הּתמצית. מן לא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּמּזה,
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה מחברֹו אֹו ּכאחד ׁשניהן על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּזה

הּמחט‚. על ספק עליה, והּזה החרּׂש על ׁשּנתּונה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמחט
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליה נמצה החרּׂש מן ספק ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּזה

ּכגֹון„. ּבמסמרים, לזה זה ׁשּמחּברין המפּצלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻּכלים
ּבׁשעת ּבהן: וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ואיזמל ּפרקים ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמסּפרת
אינֹו - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא ּולהּזיה, לטמאה חּבּור - ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻמלאכה

ל ּולהּזיה?חּבּור לטמאה חּבּור הן ּכיצד לזה. ולא לזה א ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ואם הּׁשני, נטמא - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
לׁשניהן, הּזיה עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּוכאּלּו
לא - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא מהן אחד נטמא ׁשאם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלהּזיה?
ׁשּלא מהן אחד על והּזה ׁשניהן נטמאּו ואם חברֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנטמא
מחּברין. ׁשהן ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור ׁשּיהיּו ּגזרּו, סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָוזהּו
ׁשעת מּׁשּום ּגזרה מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
חברֹו. נטמא - טמאה מהן ּבאחד נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה,
ּבׁשעת אפּלּו להּזיה חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהן, ּגזרּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכן
הּזה אם ּולעֹולם מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה,
הּנה עליו. גם ׁשּיּזה עד חברֹו, טהר לא - מהן אחד ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
חּבּור ואינֹו לטמאה חּבּור ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,
ׁשּבארנּו. הּדר על מּדבריהם, גזרה אּלא זה אין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהּזיה

ׁשּתפר‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעּׂשּו עד ׁשחּברן ּכלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשני
לטמאה חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו ּבגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני

אחד. ּככלי ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּולהּזאה,
.Âעֹומדין והן ּבכלאים ּתפּור ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשלל

וכן לטמאה. חּבּור הן והרי להּזיה, חּבּור אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלהּתירן
ּכליבה, ׁשל וקרן טרּבל, ׁשל והּמּטה ׁשּבּקנּתל, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּלים
חּבּור - הּמפּתחֹות וׁשלׁשלת דרכים, יֹוצאי ׁשל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָוקרנים
ּבכל הּמּזה מן הּמים ׁשּיּגעּו צרי אּלא להּזאה; ולא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלטמאה
קֹורה ּובכל וקרן, קרן ּובכל ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָסל

המפּצלת. זֹו מּמּטה ְְִִֶֶַָָֻוקֹורה
.Êׁשלׁשה אֹו ּפׁשּתן, ׁשל וׁשׁש צמר, ׁשל ּכסתֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמחּבר

א הרי - מטּפחֹות עּׂשרה ׁשּתים אֹו לטמאהסדינים, חּבּור ּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָֻ
אחד חלּוק להּזאה. ולא לטמאה חּבּור - מּכאן יתר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻּולהּזאה;
ּולהּזיה, לטמאה חּבּור הן הרי - אחד ּוקלּובקרין אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
זהּו ואי ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ּביֹותר ארּכין היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֻאפּלּו
ותֹופרין ּביניהן ּגפן צמר ׁשּמּניחין ּבגדים ׁשני זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָקלּובקרין?

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוּׂשין ּכאחת ְְְִִִֵֶַַַָָָאֹותן
.Áטהר - הּמחם על הּזה ּבׁשלׁשלת: ׁשּמחּבר הּמחם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּכּסּוי

עליו. ׁשּיּזה עד הּמחם טהר לא - הּכּסּוי על הּזה ִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכל;

.Ëעל הּזה ואם ּולהּזאה, לטמאה חּבּור - והענּבל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻהּזּוג
ׁשניהן. טהרּו - מהן ְֲֵֵֶֶֶָָאחד

.È- החבלים ּבֹו ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתים ּבֹו ׁשּטווים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָהּטוי
והּוא הּטוּוי, עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו: יׁש גּופין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשלׁשה
והּוא העץ, ׁשּבראׁש הּברזל אֹו והּנחׁשת ּכֹוׁש; ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹהּנקרא
ׁשּבאמצע והרחים וטֹווין; ּפֹותלין ׁשּבּה צּנֹורא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין הּכֹוׁש ּפּקא. הּנקראת והיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּכֹוׁש,
על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו הּפּקא על יּזה לא - ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנטמא
וׁשל הּכל. טהר - מּׁשלׁשּתן אחד על הּזה ואם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּצּנֹורא;
חּבּור. ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, מּׁשלׁשּתן אחד על מּזה - ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפׁשּתן

.‡Èלטמאה חּבּור - לפּקֹות מחּבר ׁשהּוא עריסה ׁשל ְְְְֲִִִֶֶָָָֻֻעֹור
ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל הּמלּבן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּולהּזאה.

ְַָָלהּזאה.
.·È,ּבֹו וכּיֹוצא הּסּכין נּצב ּכגֹון הּקדּוחֹות, הּכלים ידֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַָּכל

ּולהּזאה. לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס והּברזל נקּוב ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהּנּצב
ּבּברזל נכנס ׁשהעץ החנית, עץ ּכגֹון החרּוקֹות, הּידֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל

להּזאה. חּבּור אינֹו -ְִֵַָָ
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הּטהֹור,‡. ׁשהאדם החּטאת: ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְֲֳֵֶַַַַַָָָָָָָמעלֹות
אינֹו הּמזּבח, ּגּבי על ּומׁשּמׁש ועֹומד לקדׁש טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאפּלּו
ולא הּמים למּלּוי ולא הּפרה לּׂשרפת ולא לחּטאת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹֹטהֹור
יהיה ּכ ואחר חּטאת לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות ולא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלקּדׁשן
טהֹור אינֹו ׁשּבעזרה, מזרק אפּלּו הּכלים, וכן לחּטאת. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָטהֹור
וכל האכלין ּכל וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָלחּטאת
חּטאת לענין הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמׁשקין,

המטּמאין. ּומׁשקין ְְְֳִִִַַַָָּכאכלין
טהֹור·. ׁשהּוא ּפי על אף למֹוׁשב, אֹו למׁשּכב הראּוי ּכלי ְְְְִִִֶַַָָָָָָּכל

עד הּזב ּכמדרס חּטאת לגּבי הּוא הרי הּקדׁש, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹלגּבי
ּבטהרת אֹוכל היה ּגּודּגדא ּבן יֹוחנן חּטאת. לׁשם ְְְְֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיטּבילּוהּו
החּטאת. לענין הּזב ּכמדרס מטּפחּתֹו והיה ימיו, ּכל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּקדׁש

ּכלים‚. ולא אדם מטּמא ׁשאינֹו ּפי על אף הּטמאֹות, ולד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּכל
וכלים אדם מטּמא הּוא הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאפּלּו
את ינעל לא חּטאת מי את המקּדׁש אמרּו: לפיכ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּטאת.
טמא, הּסנּדל ונמצא הּסנּדל על מׁשקין יּפלּו ׁשּמא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּסנּדל,
המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, לגּבי הן טמאין הּמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּכל

טמאים. חּטאת מי ונמצאּו ּבּסנּדל, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבנגיעתֹו
הּידים,מ„. את המטּמאין ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו י ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּכמֹו ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש טהֹור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
טבילה. וצרי החּטאת לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּיתּבאר
הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻאפּלּו

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
מטּמא‰. מּדבריהם, ּבין הּתֹורה מן ּבין טבילה, הּטעּון ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חומרתה.1) מפני חטאת טהרת על נאמנין הכל הן, ומה החטאת בטהרת עשו יתרות שמעלות יבאר

dnec` dxt zekld - ixyz c"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמּגע חּטאת מי הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת חּטאת מי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאת
הּמים ואת הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּובמּׂשא.
הּטהֹור הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנתמּלאּו
ּבמּׂשא. לא אבל ּבמּגע מאּלּו אחד ּכל מטּמא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלחּטאת.

ּכּלֹו. את ּפסל - חּטאת אפר ּבמקצת ׁשּנגע ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוטמא
.Âׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין

ונטמא חּטאת לׁשם ׁשּטבלּו עּׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתרּומה
ּכגֹון ּבלבד, חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
הן אפּלּו ּבחברֹו, וחברֹו ּבחברֹו ונגע ּבלבד, ידֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּנטמאת
לחּטאת הּטהֹורים ּכלים וכן לחּטאת. טמאין ּכּלן - ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻמאה
לגּבי ּבלבד אחֹוריו אּלא נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנטמא
ׁשני ּבכלי זה ּכלי ונגע ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּטאת,
ואפּלּו החּטאת, לגּבי ּכּלן הּכלים נטמאּו - ּבׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻוׁשני

מאה. ֵֵָהן
.Êטהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלקדׁש,
טהֹור ׁשאינֹו האדם את ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנגע
זה אדם ׁשל רגליו מימי את אֹו רּקֹו את ׁשהניד אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלחּטאת,
למדרס ראּוי ׁשאינֹו ּכלי אבל ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבֹו. נגע ּכן אם אּלא לחּטאת הּטהֹור את מטּמא אינֹו -ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Á- לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם מת, ּבטמא הּטמא ְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָּכלי
מת טמא ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנטמא,
מת טמא ׁשהּוא מפּתח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמטּמא
הֹואיל הּדלת, את לחּטאת הּטהֹור וסגר ּבדלת ּתלּוי ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
הּׁשרץ את הסיט אם וכן נטמא. - הּטמא הּמפּתח את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהניד
ׁשאין ּפי על אף לחּטאת, טמא זה הרי - זרע ׁשכבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין ְְְְְִִֵֵֶַַָָאּלּו
.Ëהּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור

טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף מּדף, הּנקראין והן ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת. נטמא - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש

לחּטאת. נטמא - ְְְִַַָָָּבמּדף
.Èּבין טהֹורין ּבין ּומׁשקין, ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּטהֹור

אם טהֹורין, אינן חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטמאים,

ּבהן נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא - ּבידֹו ּבהן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנגע
- ּבהן נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ׁשאינם ּכלים מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור נגע אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור.
- ּבהן ּברגלֹו נגע אם אבל ּכּלֹו; נטמא - לחּטאת ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻטהֹורין

ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא ְְֲֵֶַָָָָהרי
.‡Èׁשּנתמּלאּו מים לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּטהֹור

ּומּדב ׁשאּובין; ׁשהן מּפני נטמא, - ׁשהּבאלחּטאת סֹופרים, רי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נטמא, - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֻראׁשֹו

.·È,הארץ עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכל
והרי ּבּה. נזהרין הּכל ּבּה ׁשעּׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמּפני
ּכל - למׁשמרת יּׂשראל ּבני לעדת והיתה ּבּתֹורה: ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנאמר
ּכלי ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ לׁשמירה. ראּויין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשראל
הרי - לחּטאת טהֹור זה ּכלי ואמר: חרס, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ּכלי ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָזה
אני טהֹור ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹטמא
- הן טהֹורין ואמר: אצלֹו חּטאת מי ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָלחּטאת,

ּבּה. מזלזל מּיּׂשראל אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָנאמן;

ה'תשע"ב תשרי כ"ד קודש שבת יום
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מּצּדֹו‡. ׁשרץ ּבֹו ונגע חּטאת אפר ּבֹו ׁשהיה חרס -2ּכלי ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּניח חּטאת. לגּבי אפּלּו מּגּבֹו מטּמא חרס ּכלי ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָטהֹור,
הרי - הּכלי נטמא ׁשּלא ּפי על אף הּׁשרץ, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכלי
טהֹור, ּבמקֹום לּמחנה מחּוץ והּניח ׁשּנאמר: טמא; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר
אפּלּו אּלא ּבלבד, הּׁשרץ ּגּבי על ולא טהֹור. מקֹום זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואין

ׁשני אכל ּגּבי על ׁשּטמאתן3הּניחֹו מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
האפר; נטמא הרי - סֹופרים מּדברי והם קּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאה

טהֹור ּבמקֹום ׁשּל4ׁשּנאמר: טמאה- ׁשּום [ּגּבי] על יהיה א ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ארּבה על ונתּון חּטאת אפר ּבֹו ׁשהיה חרס ּכלי וכן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּבעֹולם.

טמא לּבית5ׁשּבבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם האפר6: נטמא - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
טפח ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על היה7ואף לא ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

טמא8מׁשלׁשל - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם ,9. ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אפר1) אם בו, וכיוצא שני אוכל גבי על או השרץ גבי על הכלי הניח מצידו, שרץ בו ונגע חטאת אפר בו שהיה חרס כלי יבאר
עם ידו והוציא לחטאת טהור שאינו במקום עומד היה לחטאת, הטהור וכלי מקודשים שאינם מים או פתיל, בצמיד ניצל חטאת
הגביה בזה, זה שנגעו קדש בו שיש וכלי חטאת אפר בו שיש כלי טומאה, גבי על שעברה הזייה לחוץ, חטאת מי בו שיש כלי
מה התרומה את בהם שתולין הספיקות לחטאת, דינו מה תרומה לגבי טהור שהוא טומאות ספק וכל בידו, הכלים שני הסיט או

חטאת. לגבי מתוכו.2)דינם ולא הכלי דינו3)מצד מה להסתפק מקום [יש בחולין. שלישי עושה ואינו לטומאה שני שהוא
ורביעי ששלישי להסיק יש שני" "אוכל שכתב רבינו, של ומלשונו ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי ושל בתרומה שלישי של

זה]. לעניין טמא מקום נקראים מן4)אינם פוסלים מדאורייתא הטמאים שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים פירוש,
[ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים גם חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי שהנגיעה פי על אף גביהם, שעל האפר את התורה
בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע טהור. נקרא אינו חכמים מדברי הטמא שהמקום מפני התורה, מן פסול שהאפר לפרש, גם
ראשונים - רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס זה אולם בעולם". טומאה "שום גבי על יהיה שלא רבינו: דברי

תורה]. דברי שהם לעניינים מועילה חכמים גזירת אם - באוהל.5)ואחרונים המטמאים דברים בו הארובה6)שיש לחלק
לבית. הארובה מפי יצא ולא הבית בתוך זה.7)הנמצא משיעור בפחות נכנסת טומאה ואין טפח ברום רוחב וטפח אורך טפח

השרץ. על העומד חרס לכלי דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי טהור. המקום שאין מפני פי8)והטעם, על מונח אלא
הכלי.9)הארובה. לתוך הטומאה ונכנסת חוצץ אינו והכלי לארובה נכנסת שהטומאה מפני



קג dnec` dxt zekld - ixyz c"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמּגע חּטאת מי הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת חּטאת מי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאת
הּמים ואת הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּובמּׂשא.
הּטהֹור הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנתמּלאּו
ּבמּׂשא. לא אבל ּבמּגע מאּלּו אחד ּכל מטּמא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלחּטאת.

ּכּלֹו. את ּפסל - חּטאת אפר ּבמקצת ׁשּנגע ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוטמא
.Âׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין

ונטמא חּטאת לׁשם ׁשּטבלּו עּׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתרּומה
ּכגֹון ּבלבד, חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
הן אפּלּו ּבחברֹו, וחברֹו ּבחברֹו ונגע ּבלבד, ידֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּנטמאת
לחּטאת הּטהֹורים ּכלים וכן לחּטאת. טמאין ּכּלן - ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻמאה
לגּבי ּבלבד אחֹוריו אּלא נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנטמא
ׁשני ּבכלי זה ּכלי ונגע ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּטאת,
ואפּלּו החּטאת, לגּבי ּכּלן הּכלים נטמאּו - ּבׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻוׁשני

מאה. ֵֵָהן
.Êטהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלקדׁש,
טהֹור ׁשאינֹו האדם את ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנגע
זה אדם ׁשל רגליו מימי את אֹו רּקֹו את ׁשהניד אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלחּטאת,
למדרס ראּוי ׁשאינֹו ּכלי אבל ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבֹו. נגע ּכן אם אּלא לחּטאת הּטהֹור את מטּמא אינֹו -ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Á- לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם מת, ּבטמא הּטמא ְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָּכלי
מת טמא ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנטמא,
מת טמא ׁשהּוא מפּתח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמטּמא
הֹואיל הּדלת, את לחּטאת הּטהֹור וסגר ּבדלת ּתלּוי ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
הּׁשרץ את הסיט אם וכן נטמא. - הּטמא הּמפּתח את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהניד
ׁשאין ּפי על אף לחּטאת, טמא זה הרי - זרע ׁשכבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין ְְְְְִִֵֵֶַַָָאּלּו
.Ëהּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור

טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף מּדף, הּנקראין והן ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת. נטמא - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש

לחּטאת. נטמא - ְְְִַַָָָּבמּדף
.Èּבין טהֹורין ּבין ּומׁשקין, ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּטהֹור

אם טהֹורין, אינן חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטמאים,

ּבהן נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא - ּבידֹו ּבהן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנגע
- ּבהן נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ׁשאינם ּכלים מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור נגע אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור.
- ּבהן ּברגלֹו נגע אם אבל ּכּלֹו; נטמא - לחּטאת ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻטהֹורין

ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא ְְֲֵֶַָָָָהרי
.‡Èׁשּנתמּלאּו מים לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּטהֹור

ּומּדב ׁשאּובין; ׁשהן מּפני נטמא, - ׁשהּבאלחּטאת סֹופרים, רי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נטמא, - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֻראׁשֹו

.·È,הארץ עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכל
והרי ּבּה. נזהרין הּכל ּבּה ׁשעּׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמּפני
ּכל - למׁשמרת יּׂשראל ּבני לעדת והיתה ּבּתֹורה: ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנאמר
ּכלי ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ לׁשמירה. ראּויין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשראל
הרי - לחּטאת טהֹור זה ּכלי ואמר: חרס, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ּכלי ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָזה
אני טהֹור ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹטמא
- הן טהֹורין ואמר: אצלֹו חּטאת מי ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָלחּטאת,

ּבּה. מזלזל מּיּׂשראל אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָנאמן;

ה'תשע"ב תשרי כ"ד קודש שבת יום
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מּצּדֹו‡. ׁשרץ ּבֹו ונגע חּטאת אפר ּבֹו ׁשהיה חרס -2ּכלי ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּניח חּטאת. לגּבי אפּלּו מּגּבֹו מטּמא חרס ּכלי ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָטהֹור,
הרי - הּכלי נטמא ׁשּלא ּפי על אף הּׁשרץ, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכלי
טהֹור, ּבמקֹום לּמחנה מחּוץ והּניח ׁשּנאמר: טמא; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר
אפּלּו אּלא ּבלבד, הּׁשרץ ּגּבי על ולא טהֹור. מקֹום זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואין

ׁשני אכל ּגּבי על ׁשּטמאתן3הּניחֹו מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
האפר; נטמא הרי - סֹופרים מּדברי והם קּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאה

טהֹור ּבמקֹום ׁשּל4ׁשּנאמר: טמאה- ׁשּום [ּגּבי] על יהיה א ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ארּבה על ונתּון חּטאת אפר ּבֹו ׁשהיה חרס ּכלי וכן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּבעֹולם.

טמא לּבית5ׁשּבבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם האפר6: נטמא - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
טפח ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על היה7ואף לא ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

טמא8מׁשלׁשל - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם ,9. ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
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אפר1) אם בו, וכיוצא שני אוכל גבי על או השרץ גבי על הכלי הניח מצידו, שרץ בו ונגע חטאת אפר בו שהיה חרס כלי יבאר
עם ידו והוציא לחטאת טהור שאינו במקום עומד היה לחטאת, הטהור וכלי מקודשים שאינם מים או פתיל, בצמיד ניצל חטאת
הגביה בזה, זה שנגעו קדש בו שיש וכלי חטאת אפר בו שיש כלי טומאה, גבי על שעברה הזייה לחוץ, חטאת מי בו שיש כלי
מה התרומה את בהם שתולין הספיקות לחטאת, דינו מה תרומה לגבי טהור שהוא טומאות ספק וכל בידו, הכלים שני הסיט או

חטאת. לגבי מתוכו.2)דינם ולא הכלי דינו3)מצד מה להסתפק מקום [יש בחולין. שלישי עושה ואינו לטומאה שני שהוא
ורביעי ששלישי להסיק יש שני" "אוכל שכתב רבינו, של ומלשונו ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי ושל בתרומה שלישי של

זה]. לעניין טמא מקום נקראים מן4)אינם פוסלים מדאורייתא הטמאים שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים פירוש,
[ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים גם חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי שהנגיעה פי על אף גביהם, שעל האפר את התורה
בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע טהור. נקרא אינו חכמים מדברי הטמא שהמקום מפני התורה, מן פסול שהאפר לפרש, גם
ראשונים - רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס זה אולם בעולם". טומאה "שום גבי על יהיה שלא רבינו: דברי

תורה]. דברי שהם לעניינים מועילה חכמים גזירת אם - באוהל.5)ואחרונים המטמאים דברים בו הארובה6)שיש לחלק
לבית. הארובה מפי יצא ולא הבית בתוך זה.7)הנמצא משיעור בפחות נכנסת טומאה ואין טפח ברום רוחב וטפח אורך טפח

השרץ. על העומד חרס לכלי דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי טהור. המקום שאין מפני פי8)והטעם, על מונח אלא
הכלי.9)הארובה. לתוך הטומאה ונכנסת חוצץ אינו והכלי לארובה נכנסת שהטומאה מפני



`dnecקד dxt zekld - ixyz c"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבן·. ׁשל הּכלי ׁשאין10היה ּבין טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין , ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
טהֹור האפר - .11ּבּה ֵֶָָָ

צמיד‚. ּומּקף מקּדׁשים מים אֹו אפר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻֻוכן
ׁשאין12ּפתיל טמאים. והּמים האפר הרי - הּמת ּבאהל ונתּון ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

טהֹור, ּבמקֹום ׁשּנאמר: ּפתיל; ּבצמיד נּצלת החּטאת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאפר
טהֹור. מקֹום זה ְֵֶָָואין

קדׁש„. ׁשל ּומׁשקין אכלין ּבצמיד13וכן נּצלין אינן ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
לחּטאת14ּפתיל הּטהֹור ריקן ּוכלי מקּדׁשין ׁשאינן מים אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ּבצמיד נּצל -ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבכל הּמים נפסלּו - הּבעלים נטמאּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָטהֹורים;
והּוא ּפתיל צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ׁשהן. ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻמקֹום

והּמים15והם מּבחּוץ הּוא היה טמאים. ׁשניהן - הּמת ּבאהל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מּבפנים מקּדׁשין טהֹורין16ׁשאינן ׁשניהן ּבפנים17- הּוא . ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֻ

ּפסּולין מימיו ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ּבחּוץ .18והּמים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּתּנּור‰. ּגּבי על עֹומד ׁשהיה לחּטאת ּבֹו19הּטהֹור וכּיֹוצא ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּוכלי לּתּנּור חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת טהֹורים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּכלים
ּוׁשני הּתּנּור ּגּבי על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיׁש
מּכאן ואחד מּכאן אחד ּבֹו ּתלּויין חּטאת מי ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכלים
לחּטאת, הּטהֹור ּבמקֹום ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על מּנחין ּכאּלּו הן הרי - הּתּנּור על נׁשענין והם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוהֹואיל
הּטהֹור ריקן ּכלי ּובידֹו הּתּנּור על עֹומד היה אם אבל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּגּביו.

טהֹורין אּלּו הרי - מקּדׁשין ׁשאינן מים אֹו ּכמֹות20לחּטאת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ּכלי ונטל לחּלֹון ידֹו ּופׁשט לּתּנּור חּוץ עֹומד היה ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהיּו.
טהֹור. זה הרי - הּתּנּור ּגּבי על והעבירֹו חּטאת מי ּבֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

טמאה ּגּבי על ׁשעברה הּזיה ּומֹוׁשב21וכן מׁשּכב ּכגֹון ,22 ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
טהֹורה זֹו הרי - ּבהן .23וכּיֹוצא ְְֲֵֵֶַָָ

.Âזה ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכלי
ּכלי אבל ּבֹו, ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּבׁשניהן לחּטאת הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש
חּטאת; ׁשל נטמא הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהן ידיו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבׁשּתי
טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

חּטאת. מי את וטּמא וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלחּטאת,
.Êידיו24הגּביּה ּבׁשּתי הּכלים זה25ׁשני טמאין. ׁשניהן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני - נטמא חּטאת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני - נטמא קדׁש וׁשל לחּטאת; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹטהֹור
מּפני ּבמּׂשא מטּמאין ׁשהן נּדה, מי ּבנּׂשיאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטמא

הּכלי26ׁשּנטמאּו היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי מחמת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבֹו נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ּבניר ּכרּו קדׁש והגּביּה27ׁשל , ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

נגע28החּטאת לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהן - ׁשנּיה ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּקדׁש29ּבּכלי ּבכלי נֹוגע היה אם אבל לחּטאת. נטמא ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

טמאין ׁשניהם - ּבניר חּטאת ׁשל היה אפּלּו .30ּבידֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
.Áׁשניהן31הסיט - ּבהן נגע ולא ּבידֹו הּכלים ׁשני את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּטהֹור את מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטהֹורין;
למדרס, ראּוי היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלחּטאת

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ëּתרּומה לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ּכמֹו32ּכל , ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ

ׁשּתֹולין הּספקֹות וכל לחּטאת; טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר
ּבחּטאת נֹולדּו אם הּתרּומה, את נׁשּפכין33ּבהן אּלּו הרי -34. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

טהרֹות נעּׂשּו להן35ואם ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים אֹותן ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּטהר אֹותן הרי - עליהן נׁשּפכין ׁשהחּטאֹות אּלּו ֹותספקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והרפפֹות36ּתלּויֹות לתרּומה37. טהֹורֹות הן והרי ּככלים, אינן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ
ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
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מת10) ולא מגבו לא סופרים מדברי אפילו כלל טומאה מקבל מקבל11)וכו.שאינו שאינו מפני משנה). (כסף משולשל כשאינו
חוצץ. הוא כלל ומחובר.12)טומאה מהודק בכיסוי מכוסה חרס כלי ופירושו, טו) יט, (במדבר המקרא כה,13)לשון חגיגה

פתיל. בצמיד ניצל הקודש אין ומים14)א: לבד, באפר אלא טהור" "במקום תורה כתבה שלא מפני והטעם, שם. משנה
שבהם. האפר מפני נפסלים מקודשים.15)המקודשים שאינם פתיל.16)המים בצמיד המת שמים17)באוהל למעלה, נתבאר
פתיל. בצמיד ניצולים מקודשים הלכה18)שאינם ט פרק למעלה וראה בכורים, ומנחת זהב (זר עליהם שומר טמא שאדם מפני

ברגלו.19)י"ז). בו שנגע האדם את מטמא אינו ולפיכך לעולם הטומאה אב נעשה שאינו חרס, על20)של תורה הקפידה לא
נטמא. לא עצמו שהאדם מפני ידיו מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא טהור ועברו21)מקום טהור במקום המים את זרק

טהור. במקום העומד הזאה הטעון הטמא על ונפלו טומאה פני עברה22)על אם שכן ומכל חמורה, טומאה שמטמאים זב של
ונבילה. שרץ בזבחים23)על אביי ופירש מודה, עקיבא רבי אף שבזה אמרו, ג הלכה י פרק פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת

הטמא. במקום יניחנה שמא לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה מפני א) לחטאת.24)(צג, הטהור והוא25)האדם
חטאת.הד של את והגביה קודש בשל נגע אם בכלי26)ין בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני פירוש שנטמא, להיות: צריך

חטאת מי אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם, במים נגע שלא פי על ואף במשא החטאת מי אותו מטמאים קודש של
ז). שורש במשנתנו (רבינו אותו עצמו.27)מטמאים בנייר.28)בכלי כרוך שאינו פי על במשא.29)אף מטמא אינו זה וכלי

בנגיעתו.30) הקודש כלי את ומטמא וחוזר החטאת כלי הנושא נטמא כן ואם נגיעה. בלי אפילו פירושה משא הזיז.31)טומאת
אותה32) שורפים שאין ב. הספק; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה, ספק א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק סוגי שלושה

טהרות במסכת נתבארו לסוגיהם אלה ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים"); המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל
ה. חטאת.33)פרק במי כאלה ספקות נולדו בה34)אם נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה ראוייה שהיא תרומה

אותם. לשפוך מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו חטאת מי אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה ספק
חטאת.35) בטהרת שנעשו יישרפו,36)חולין חטאת טהרת על חולין גם זה, ספק על נשפכים חטאת ומי הואיל אומרים אנו ואין

אבל להזאה. ראויים אינם שהרי אותם, שופכים אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים מפני והטעם, תלויות. הן אלא
עליהן. גזרו ולא לאכילה ראויות מעץ.37)הטהרות שבכות

zrxv z`neh zekld - ixyz c"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èׁשּנפלה38ּדבלה ּתרּומה ּונטלּה39ׁשל חּטאת מי לתֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכביצה ּבּה יׁש אם ׁשהיתה40ואכלּה: ּבין טמאין, הּמים - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אפּלּו האכלין, ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהּדבלה
מיתה חּיב והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, מּפני41אכל , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

טמאה ּתרּומה הּמים42ׁשאכל - ּכביצה ּבּה אין ואם . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים מטּמא האכל ׁשאין ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבטהרתן;

לחּטאת. ּבין לקדׁש ּבין לתרּומה ְְְִֵֵֵֶַָָֹּבין

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע
והּנגע ׁשּנאמר: מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, -ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אב הּנּדה ׁשּמי למדּת, הּנה הערב. עד יטמא הּנּדה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבמי
ואם ׁשהּוא. ּבכל מּגען וטמאת ּתֹורה. ׁשל הּטמאֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻמאבֹות
ּבהן והּנֹוגע ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין - הּזאה ּכדי ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
אֹו מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא ׁשּנֹוּׂשאן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
מי ּומּזה ׁשּנאמר: מּמטּמאיו. ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבׁשעת
טהר אם הּטמא; על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו. יכּבס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּדה

ׁשּיהי וחמר קל הּטמא, הּׁשמּועהאת מּפי טהֹור. הּוא ה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אּלא נאמר לא - הּנּדה מי ּומּזה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמדּו,
הּזיה ּכדי ּבהן ׁשּיׁש נּדה מי הּנֹוּׂשא אֹו ׁשהּנֹוגע ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעּור,
הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - הּזאה לצר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ּכדי הּזאה? ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשעּור
ּבהן ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה
ׁשעּׂשּו אחר אבל מצותן; ׁשּיעּׂשּו קדם לצר ׁשּלא נּׂשאן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹאֹו
האזֹוב את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינן - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותן
ׁשֹותתין הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
על הּזאה ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
ּבהן והּנֹוגע טהֹורים, הּמים אֹותן הרי - הּטהֹור על אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהארץ
ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּנֹוּׂשאן
ּכמֹו מהן, להּזֹות ּכׁשרין המנּטפין הּמים הרי - טמאה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻמקּבל
עּׂשּו ׁשּלא לפי חּטאת, מי טמאת מטּמאין לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבארנּו.
טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר לׁשם היתה הּטבילה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמצותן,

עד·. מצותן ׁשּיעּׂשּו קדם הּכל את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאין
ּכגֹון ׁשּנפסלּו, חּטאת מי אבל להּזאה. ּוכׁשרין טהֹורין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיהיּו
מאּלּו ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה מהן ׁשּׁשתתה אֹו מים ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתערב
- לתרּומה הּטהֹור ּבהן נגע אם אֹותן: הּפֹוסלין ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּדברים
אדם ּבהן נגע ּגּופֹו; ּבׁשאר ׁשּנגע ּבין ּבידיו ׁשּנגע ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָנטמא,
ׁשהיה. ּכמֹות טהֹור הּוא הרי - ּבידיו ואפּלּו לחּטאת ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהּטהֹור

הּטהֹור‚. אדם ׁשּנטמאּו אחר ּבהן ונגע ׁשּנטמאּו חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמי

הּטהֹור ּבהן נגע ואם נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
טהֹור הּוא הרי - ּגּופֹו ּבׁשאר נגע נטמא; - ּבידיו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָלחּטאת

ׁשהיה. ְֶָָּכמֹות
מי„. אֹו מקוה מי אֹו מעין מי לתֹוכן ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי

מי רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין - חּטאת מי רב אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹּפרֹות:
ּפרה אפר מטּמאין. - למחצה מחצה מטּמאין; אין - ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות
ּפרה אפר הרב היה אם ּבכּלן: וקּדׁש מקלה ּבאפר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
אין - מקלה אפר הרב היה ואם נּדה; ּבמי מטּמאין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע ְְְְְְֲִִַַַַָָָמטּמאין
ונגע‰. לקּדׁשן ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על ׁשּנתנֹו ּכׁשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאפר

ּבהן נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין לתרּומה, הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבהן
ׁשהיה. ּכמֹות טהֹור זה הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָהּטהֹור

.Âּתּקלה יעּׂשם ׁשּלא ּבטיט, יגּבלם לא - ׁשּנפסלּו חּטאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמי
ּבטלין אינם חּטאת ׁשּמי ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלאחרים,

היא. חּטאת ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶַַָּבטיט,
.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף חּטאת, מי ׁשּׁשתת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרה

למׁשמרת ׁשּנאמר: טהֹור. ּבּׂשרּה - ׁשעֹות וארּבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעּׂשרים
ּבזמן אבל ּבטלין, אינן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמי

ׁשמּורים. אינם ׁשהרי ּבטלּו, - ּפרה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּׁשתאתן
.Áונכנס עליו והּזה הרּבים, על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּמּזה

ּפטּור; זה הרי - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלּמקּדׁש,
זה והרי ּכׁשרין, ׁשהן הרּבים על מהן ׁשּמּזין הּמים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשחזקת
לּמקּדׁש ונכנס יחיד ׁשל מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכאנּוס.
מּפני ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן חּיב - ּפסּולין הּמים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָונמצאּו

ל לֹו לּמקּדׁש.ׁשהיה יּכנס ּכ ואחר הּמים על בּדק ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשל מחּלֹון ּבארץ ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמחליקים
חֹוׁשׁשין היּו ולא לּמקּדׁש, ונכנסים אֹותן ודֹורסים ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹרּבים,

הן. ּפסּולין ׁשּמא ְִֵֶֶָָלהן
.Ëהּמים - ּכביצה ּבֹו יׁש אם לחּטאת: הּטמא ּבאזֹוב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּזה

ּכׁשרים הּמים - ּכביצה ּבֹו אין [ּפסּולה]; והּזיתֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּפסּולין
אפּלּו לחברֹו וחברֹו חברֹו מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּזאתֹו

לחּטאת. מֹונין ׁשאין מאה, ְִֵֵֵֶַָָהן
.È- הּזאה ּכדי הּמים עליו והרי עליו ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מטּמאין, אינן מצותן ׁשעּׂשּו ׁשהּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹור;

ּדסּיען רחמנא ּברי
הלכותטומאתצרעת

ְְְֲִַַַָָ
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לא מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות הבעלים.39)תאינים מרצון לא אינם40)מעצמה זה משיעור פחות אוכלים
שמים.41)מטמאים. תימן),42)בידי יד (כתב נדה ממי נטמא כבר והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק יש

וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת שנטמא מפני מיתה חייב שלפנינו ובנידון מיתה, חייב אינו טמאה תרומה שהאוכל
שמים. בידי מיתה חייב תרומה שעשו1)שאכל אחר בהן הנוגע הזאה, שיעור וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי הנוגע יבאר

כשר אפר מקלה, באפר שנתערב פרה ואפר פירות, מי או מעיין מי לתוכם שנפלו חטאת מי שנפסלו, חטאת במי והנוגע מצוותן
שמזים ממים המזה חטאת, מי ששתתה ופרה בטיט, בטלים אם חטאת מי לתרומה, הטהור בהם נגע פסולים מים גבי על שנתנו

מים. עליו והרי עליו שהיזה כלי והמגביה לחטאת, הטמא באזוב המזה ודין פסולים, המים נמצאו כך ואחר לרבים עליהם
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.Èׁשּנפלה38ּדבלה ּתרּומה ּונטלּה39ׁשל חּטאת מי לתֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכביצה ּבּה יׁש אם ׁשהיתה40ואכלּה: ּבין טמאין, הּמים - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אפּלּו האכלין, ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהּדבלה
מיתה חּיב והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, מּפני41אכל , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

טמאה ּתרּומה הּמים42ׁשאכל - ּכביצה ּבּה אין ואם . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים מטּמא האכל ׁשאין ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבטהרתן;

לחּטאת. ּבין לקדׁש ּבין לתרּומה ְְְִֵֵֵֶַָָֹּבין

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע
והּנגע ׁשּנאמר: מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, -ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אב הּנּדה ׁשּמי למדּת, הּנה הערב. עד יטמא הּנּדה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבמי
ואם ׁשהּוא. ּבכל מּגען וטמאת ּתֹורה. ׁשל הּטמאֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻמאבֹות
ּבהן והּנֹוגע ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין - הּזאה ּכדי ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
אֹו מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא ׁשּנֹוּׂשאן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
מי ּומּזה ׁשּנאמר: מּמטּמאיו. ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבׁשעת
טהר אם הּטמא; על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו. יכּבס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּדה

ׁשּיהי וחמר קל הּטמא, הּׁשמּועהאת מּפי טהֹור. הּוא ה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אּלא נאמר לא - הּנּדה מי ּומּזה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמדּו,
הּזיה ּכדי ּבהן ׁשּיׁש נּדה מי הּנֹוּׂשא אֹו ׁשהּנֹוגע ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעּור,
הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - הּזאה לצר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ּכדי הּזאה? ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשעּור
ּבהן ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה
ׁשעּׂשּו אחר אבל מצותן; ׁשּיעּׂשּו קדם לצר ׁשּלא נּׂשאן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹאֹו
האזֹוב את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינן - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותן
ׁשֹותתין הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
על הּזאה ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
ּבהן והּנֹוגע טהֹורים, הּמים אֹותן הרי - הּטהֹור על אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהארץ
ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּנֹוּׂשאן
ּכמֹו מהן, להּזֹות ּכׁשרין המנּטפין הּמים הרי - טמאה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻמקּבל
עּׂשּו ׁשּלא לפי חּטאת, מי טמאת מטּמאין לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבארנּו.
טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר לׁשם היתה הּטבילה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמצותן,

עד·. מצותן ׁשּיעּׂשּו קדם הּכל את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאין
ּכגֹון ׁשּנפסלּו, חּטאת מי אבל להּזאה. ּוכׁשרין טהֹורין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיהיּו
מאּלּו ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה מהן ׁשּׁשתתה אֹו מים ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתערב
- לתרּומה הּטהֹור ּבהן נגע אם אֹותן: הּפֹוסלין ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּדברים
אדם ּבהן נגע ּגּופֹו; ּבׁשאר ׁשּנגע ּבין ּבידיו ׁשּנגע ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָנטמא,
ׁשהיה. ּכמֹות טהֹור הּוא הרי - ּבידיו ואפּלּו לחּטאת ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהּטהֹור

הּטהֹור‚. אדם ׁשּנטמאּו אחר ּבהן ונגע ׁשּנטמאּו חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמי

הּטהֹור ּבהן נגע ואם נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
טהֹור הּוא הרי - ּגּופֹו ּבׁשאר נגע נטמא; - ּבידיו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָלחּטאת

ׁשהיה. ְֶָָּכמֹות
מי„. אֹו מקוה מי אֹו מעין מי לתֹוכן ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי

מי רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין - חּטאת מי רב אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹּפרֹות:
ּפרה אפר מטּמאין. - למחצה מחצה מטּמאין; אין - ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות
ּפרה אפר הרב היה אם ּבכּלן: וקּדׁש מקלה ּבאפר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
אין - מקלה אפר הרב היה ואם נּדה; ּבמי מטּמאין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע ְְְְְְֲִִַַַַָָָמטּמאין
ונגע‰. לקּדׁשן ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על ׁשּנתנֹו ּכׁשר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאפר

ּבהן נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין לתרּומה, הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבהן
ׁשהיה. ּכמֹות טהֹור זה הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָהּטהֹור

.Âּתּקלה יעּׂשם ׁשּלא ּבטיט, יגּבלם לא - ׁשּנפסלּו חּטאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמי
ּבטלין אינם חּטאת ׁשּמי ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלאחרים,

היא. חּטאת ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶַַָּבטיט,
.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף חּטאת, מי ׁשּׁשתת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרה

למׁשמרת ׁשּנאמר: טהֹור. ּבּׂשרּה - ׁשעֹות וארּבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעּׂשרים
ּבזמן אבל ּבטלין, אינן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמי

ׁשמּורים. אינם ׁשהרי ּבטלּו, - ּפרה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּׁשתאתן
.Áונכנס עליו והּזה הרּבים, על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּמּזה

ּפטּור; זה הרי - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלּמקּדׁש,
זה והרי ּכׁשרין, ׁשהן הרּבים על מהן ׁשּמּזין הּמים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשחזקת
לּמקּדׁש ונכנס יחיד ׁשל מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכאנּוס.
מּפני ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן חּיב - ּפסּולין הּמים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָונמצאּו

ל לֹו לּמקּדׁש.ׁשהיה יּכנס ּכ ואחר הּמים על בּדק ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשל מחּלֹון ּבארץ ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמחליקים
חֹוׁשׁשין היּו ולא לּמקּדׁש, ונכנסים אֹותן ודֹורסים ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹרּבים,

הן. ּפסּולין ׁשּמא ְִֵֶֶָָלהן
.Ëהּמים - ּכביצה ּבֹו יׁש אם לחּטאת: הּטמא ּבאזֹוב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּזה

ּכׁשרים הּמים - ּכביצה ּבֹו אין [ּפסּולה]; והּזיתֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּפסּולין
אפּלּו לחברֹו וחברֹו חברֹו מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּזאתֹו

לחּטאת. מֹונין ׁשאין מאה, ְִֵֵֵֶַָָהן
.È- הּזאה ּכדי הּמים עליו והרי עליו ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מטּמאין, אינן מצותן ׁשעּׂשּו ׁשהּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹור;

ּדסּיען רחמנא ּברי
הלכותטומאתצרעת

ְְְֲִַַַָָ
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לא מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות הבעלים.39)תאינים מרצון לא אינם40)מעצמה זה משיעור פחות אוכלים
שמים.41)מטמאים. תימן),42)בידי יד (כתב נדה ממי נטמא כבר והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק יש

וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת שנטמא מפני מיתה חייב שלפנינו ובנידון מיתה, חייב אינו טמאה תרומה שהאוכל
שמים. בידי מיתה חייב תרומה שעשו1)שאכל אחר בהן הנוגע הזאה, שיעור וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי הנוגע יבאר

כשר אפר מקלה, באפר שנתערב פרה ואפר פירות, מי או מעיין מי לתוכם שנפלו חטאת מי שנפסלו, חטאת במי והנוגע מצוותן
שמזים ממים המזה חטאת, מי ששתתה ופרה בטיט, בטלים אם חטאת מי לתרומה, הטהור בהם נגע פסולים מים גבי על שנתנו

מים. עליו והרי עליו שהיזה כלי והמגביה לחטאת, הטמא באזוב המזה ודין פסולים, המים נמצאו כך ואחר לרבים עליהם
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ּכדינּה אדם ּבצרעת להֹורֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָתעּׂשה,
יגּלח ׁשּלא ג) טמאה. סימני יּקץ ׁשּלא ב) ּבּתֹורה. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻהּכתּוב
ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה ד) ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנתק.
הּמצרע ׁשּיגּלח ו) צרעת. טהרת ה) ּׂשפם. על ועטּיה ְְֲֳִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹראׁשֹו
צרעת ּדין ח) הּבגד. צרעת ּדין ז) ּכׁשּיטהר. ּׂשערֹו ּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאת

ִַַהּבית.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ותהיה‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא הּבּׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת
אבל ּולמעלה. ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּלבנּונית
צרעת, אינּה - ּולמּטה הּביצה מּקרּום דהה ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלבנּונית

הּוא. ּבהק ֶַָֹאּלא
עז·. לבן הן: ואּלּו הּבּׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוארּבע

ּכּׁשלג, הּבּׂשר ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּביֹותר
ׁשּנראה מעט, מּזה דהה ׁשהּוא ולבן ּבהרת. הּנקרא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּוא
ׁשּדהה ולבן ּׂשאת. הּנקרא הּוא יֹומֹו, ּבן ּכבּׂש ׁשל נקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּכצמר
הּבהרת, ּתֹולדת הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמן
הּוא והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן סּפחת. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹונקראת
הּנה סּפחת. נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת היא ּביצה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכקרּום
הּבהרת, סּפחת הּוא ההיכל ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָלמדּת,
ׁשאין הּׂשאת; סּפחת היא ּביצה ּכקרּום ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוהּמראה
- נגעים מראֹות אמרּו: מּכאן טפלה. אּלא סּפחת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָלׁשֹון

וסּפחּתה. ּׂשאת וסּפחּתּה, ּבהרת ארּבע: ׁשהן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּתים
ּבין‚. זה, עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻארּבע

צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ׁשעּור ז ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָלהקל
מרּבע מקֹום והּוא מרּבע. ׁשהּוא הּקלקי ּכגריס - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֻֻּבגדים
ּׂשערֹות ׁשׁש ּׂשערֹות, וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָמעֹור
צרעת. נגע אינֹו מּזה הּפחֹות וכל רחב. ּׂשערֹות וׁשׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאר

.Áהיה אפּלּו ּׂשערֹות, חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע
ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת נגע ואינֹו טהֹור, זה הרי - אּמה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו

מּסיני. למׁשה הלכה הּׁשעּורין וכל ּכגריס. ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָרּבּוע
.Ëארּבע לׁשאר הּדין הּוא - ּבהרת ׁשּנאמר מקֹום ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

אֹו ּכגריס הּנגע ׁשּיהיה והּוא .ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
אֹותֹו קֹורין ׁשאנּו הּוא וזה הּבּׂשר. מעֹור עמק ויהיה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיתר,

ּב נראית ּכׁשלג עּזה ׁשהיא ּבהרת סתם. ׁשהּואּבהרת אדם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אין לפיכ עּזה. ּבכּוׁשי נראית ּכהה ׁשהיא ּובהרת ּכהה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבן
ׁשחר. ולא לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹמׁשערין

.È,לבן ּׂשער הּבּׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן והּפּׂשיֹון. ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹוהּמחיה,
ּכׁשּיראהּו חי, ּבּׂשר מחית אֹו לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה
מחיה ולא לבן ּׂשער ּבּה היה לא טמא. ויאמר יחליטֹו - ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֹֹהּכהן
ּׂשער ּבּבהרת נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים. ׁשבעת יּסגר -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
לא מחלט; זה הרי - והֹוסיפה ׁשּפּׂשתה אֹו מחיה, אֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹֻלבן
יסּגיר - ּבעֹור ּפּׂשתה ולא לבן ּׂשער ולא מחיה לא ּבּה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹֹֹנֹולד
לאו ואם מחליטֹו, - מּׁשלׁשּתן אחד ּבּה נֹולד אם ׁשני. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשבּוע
יתר הסּגר הּבּׂשר עֹור ּבנגעי ׁשאין ויפטרּנּו; טהֹור זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אֹו הּנגע ּפּׂשה וטהר ׁשּפטרֹו לאחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

טמאה. מחלט זה הרי - מחיה אֹו לבן ּׂשער ּבֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֻֻנֹולד
.‡Èּכקרּום נעּׂשית ההסּגר ּולאחר ּכׁשלג עּזה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבהרת

- ּכׁשלג ונעּׂשית ּביצה ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביצה,
טמאה, סימן הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהרי
מראֹות מארּבע נתמעט אם אּלא טהרה. סימן ּכהּיתֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
ּולפיכ ּבהק, נעּׂשית ׁשהרי ּביצה, מּקרּום ּכהה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹונעּׂשית
ולא הּנגע ּכהה והּנה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה מהּו ּכן, אם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטהֹור.
מראֹות מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן? וטהרֹו ּבעֹור הּנגע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹפּׂשה
ּׂשער לא בֹו נֹולד ולא ּפּׂשה ולא ּכהה לא אם וכן טהֹור. -ְְְִֵֵֵַָָָָָֹֹֹֹ

טהֹור. זה הרי - מחיה ולא ְְֲִֵֶָָָָֹלבן

�
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ּפדיֹון‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי
ולא - לׁשמר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשבּויים,

והרי לענּיים, ּבאּולחּלק אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אין ּפטּור; - ׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָעליו
ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָל
אבל אּלּו; לׁשבּויים אֹו זה מקֹום לענּיי מפקד הּממֹון ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻזה
להן קצּוץ הּוא והרי אּלּו, לׁשבּויים אֹו אּלּו לענּיים היה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש הּממֹון זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּׁשֹומרים. ּכל ּכדר ּפׁשע, ׁשּלא ְְִִֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע
עליו·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד

היה אם עצמֹו: להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבשר,1) מעור עמוק שאינו נגע ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים ואם בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי יבאר
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני שלשה דווקא, הוא אם בהרת שנאמר מקום וכל צרעת, נגע כל שיעור
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ּבאּו ׁשּבגללֹו ׁשחזקתֹו חּיב, - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָאמּוד
אינֹו ואם חברֹו; ּבממֹון עצמֹו מּציל זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּגּנבים,
וכן ּופטּור. הּפּקדֹון, לׁשם אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאמּוד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּוגנבּום‚. גּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן, ּומּצילין אדם ּבני ּבאין היּו צֹווח היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - צוח ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהֹואיל

ֶָּבזה.
וכל„. מאתים, וזה מאה זה אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

והּׁשֹומר הּמאתים, ׁשהפקדּתי הּוא אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
מאתים ׁשהפקיד מהן אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע איני ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומר:
ּומאתים לזה מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָונֹוטל,
לֹו ׁשהיה ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו; מאה ּומפסיד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלזה,
לֹו הביאּו אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ּכיס על אחד ּכל ׁשם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלכּתב
וכל ותבעּו, ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות ׁשלׁש ּכאחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנים
לזה, ּומנה לזה מנה נֹותן - ׁשּלי הּמאתים אֹומר: ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחד ׁשּיֹודה עד אֹו לעֹולם עד אצלֹו מּנח יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּׁשאר
אּתם ׁשאין ׁשראיתי ּכיון להם: אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחברֹו.
עצמי הטרחּתי לא אחד, ּבכר והבאתם זה על זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמקּפידין
וכן הּמאתים. ּבעל ּומי הּמאה ּבעל מי ּתמיד ולזּכר ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹלידע
וכל קטן, ואחד ּגדֹול אחד ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹומר: והּׁשֹומר הּגדֹול, ּבעל הּוא אני אֹומר: ואחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ּודמי מהם, לאחד הּגדֹול ויּתן ׁשניהם, יּׁשבעּו - יֹודע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאיני
אחד ּבכר הביאּום ואם הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
יהיה והּׁשאר לּׁשני, הּקטן ּודמי לאחד, הּקטן נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכאחד
מי וכן לעֹולם. עד אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד אצלֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמּנח
וזה הּפּקדֹון, ּבעל הּוא אני אֹומר: זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּתבעּוהּו
יֹודע ואיני הּוא, מּכם אחד אֹומר: והּׁשֹומר הּוא, אני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאֹומר:
ּבהמֹות ׁשּתי ׁשהפקידּו ׁשנים וכן לׁשניהם. יׁשּלם - הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַמי
- היתה מי ׁשל יֹודע ואינֹו מהן, אחת ּומתה רֹועה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאצל
מּניח - מּדעּתֹו ׁשּלא ּבעדרֹו הפקידּו ואם לׁשניהם. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹיׁשּלם
האחד ׁשּיֹודה עד מּנחת ותהיה ּומסּתּלק, ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבהמה

אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד אֹו ְֲֲִֵֶַַַָֹלחברֹו
עם‰. יערבם לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד

ּכּמה ויראה הּפּקדֹון, היה ּכּמה יחּׁשב - וערב עבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּפרֹותיו.
ׁשּיּׁשבע. אחר לֹו ויּתן הּפּקדֹון חסרֹון ויחּׁשב הּכל, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחסר
חסרֹונֹו: לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא מהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנסּתּפק
ּכֹור, לכל ּומחצה קּבין ארּבעה - קלּוף ּולארז ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלחּטים
ּולזרע לכּסמין ּכֹור, לכל קּבין ּתׁשעה - ּולדחן ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻלּׂשעֹורים
ּכר. לכל סאין ׁשלׁש - קלּוף ׁשאינֹו ּולארז ּבגבעֹוליו ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹּפׁשּתן
ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל הּזאת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹוכּמּדה
ּבימֹות מדד אבל הּגרן; ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ּבימֹות ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹלֹו

ּבימ לֹו והחזיר חסרֹונֹו,הּגרן, לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּוׁשלֹוׁשה ליין, ׁשתּות לֹו מֹוציא וכן מֹותירֹות. ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמּפני
ּבלע. ּומחצה ולג ׁשמרים, ּומחצה לג לּגין: למאה ׁשמן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻלּגין
הּקנקּנים היּו ואם ׁשמרים; לֹו מֹוציא אינֹו - מזּקק היה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻאם

ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו - ְִִֵֶַָיׁשנים

.Âולא ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהפקיד
היּו, וכ ּכ אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמדדן
חּיב ׁשהרי ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע איני אֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹוהּׁשֹומר
חּיב ונמצא חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעצמֹו
רּבי הרב רּבֹותי הֹורּו וכזה להּׁשבע. יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
ואמר: לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ז"ל. ורּבֹו הּלוי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיֹוסף
אֹומרים: והּבעלים לׁשּלם, חּיב אני דמים ּכּמה יֹודע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאיני
והּוא ׁשבּועה. ּבלא יּטלּו - ׁשוה היה וכ וכ יֹודעין, ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹאנּו
מי על להחרים לּׁשֹומר ויׁש ּבֹו. אמּודין ׁשהן דבר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיטענּו
הּגע הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי מן יתר מּמּנּו ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹוקח
הּבעלים ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, מלא ּכיס אצלֹו ׁשהפקיד ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעצמ
ּבֹו ׁשהיּו וּדאי אֹומר: והּׁשֹומר היּו, ּדינר מאתים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹומרים:
מאתים ּכטֹוען זה נמצא - היּו ּכּמה יֹודע איני אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָדינרים,
מחּיב ׁשהּוא יֹודע, איני הּׁשאר ואמר: ּבמקצת, לֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהֹודה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועה
.Êּופׁשע חברֹו, אצל והפקידֹו צרּור, ּׂשק לֹו והּניח אביו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמת

מרּגלּיֹות ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע איני אֹומר: הּמפקיד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו,
לׁשּלם, חּיב אני ּכּמה יֹודע איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהיּו
ּבטענה אֹומר ׁשאני הּדין ׁשּורת - מלא היה זכּוכית ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמא
ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חכמים ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹזֹו:

ׁשוה על יתר ּבֹו ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּכּבׁשבּועתֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ
הּמפקיד ּבֹו, ּופׁשע חברֹו, אצל צרּור ּׂשק ׁשהפקיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד,
והּׁשֹומר ּבֹו, היּו ּבהן וכּיֹוצא ּומרּגלּיֹות זהב חלי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹומר:
ואמרּו ּבֹו; היּו חֹול אֹו סיגים ׁשּמא יֹודע, איני ְְִִִֵֵֵֶַָָָאֹומר:
ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ויּטל. הּפּקדֹון ּבעל יּׁשבע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחכמים:
ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. להפקידֹו אמּוד אֹו ּבֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָאמּוד
הֹודה ׁשאפּלּו ׁשבּועה; מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּפּקדֹון?
מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים, מלא ׁשהיה לי ּברי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו
ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלֹו

הּדברים. עּקרי ְְְֲִִִֵַָָיתּבארּו

ה'תשע"ב תשרי י"ט שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

אם‡. נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר
ּכמֹותֹו, לקנֹות ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר ְְִִִֶֶַַָָָָָָהּפּקדֹון
ּבכל הּׁשוֹות ּפׁשּתן וׁשל צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּכגֹון
זה הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל מצּירֹות, ׁשאינן קֹורֹות אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻענינם,
ּבגד אֹו ּבהמה הּפּקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו דבר אֹו מתּקן ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר
ּבתּקנת אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשּוק
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחכמים
ׁשאמר: הּׁשֹואל ּכגֹון הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּלם.
אֹו נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר וׁשֹומר נגנבה, אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמתה
אֹותן מׁשּביעין - לׁשּלם חּיבין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאבדה,
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ּבאּו ׁשּבגללֹו ׁשחזקתֹו חּיב, - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָאמּוד
אינֹו ואם חברֹו; ּבממֹון עצמֹו מּציל זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּגּנבים,
וכן ּופטּור. הּפּקדֹון, לׁשם אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאמּוד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּוגנבּום‚. גּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן, ּומּצילין אדם ּבני ּבאין היּו צֹווח היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - צוח ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהֹואיל

ֶָּבזה.
וכל„. מאתים, וזה מאה זה אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

והּׁשֹומר הּמאתים, ׁשהפקדּתי הּוא אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
מאתים ׁשהפקיד מהן אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע איני ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומר:
ּומאתים לזה מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָונֹוטל,
לֹו ׁשהיה ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו; מאה ּומפסיד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלזה,
לֹו הביאּו אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ּכיס על אחד ּכל ׁשם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלכּתב
וכל ותבעּו, ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות ׁשלׁש ּכאחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנים
לזה, ּומנה לזה מנה נֹותן - ׁשּלי הּמאתים אֹומר: ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחד ׁשּיֹודה עד אֹו לעֹולם עד אצלֹו מּנח יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּׁשאר
אּתם ׁשאין ׁשראיתי ּכיון להם: אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחברֹו.
עצמי הטרחּתי לא אחד, ּבכר והבאתם זה על זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמקּפידין
וכן הּמאתים. ּבעל ּומי הּמאה ּבעל מי ּתמיד ולזּכר ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹלידע
וכל קטן, ואחד ּגדֹול אחד ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹומר: והּׁשֹומר הּגדֹול, ּבעל הּוא אני אֹומר: ואחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ּודמי מהם, לאחד הּגדֹול ויּתן ׁשניהם, יּׁשבעּו - יֹודע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאיני
אחד ּבכר הביאּום ואם הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
יהיה והּׁשאר לּׁשני, הּקטן ּודמי לאחד, הּקטן נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכאחד
מי וכן לעֹולם. עד אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד אצלֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמּנח
וזה הּפּקדֹון, ּבעל הּוא אני אֹומר: זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּתבעּוהּו
יֹודע ואיני הּוא, מּכם אחד אֹומר: והּׁשֹומר הּוא, אני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאֹומר:
ּבהמֹות ׁשּתי ׁשהפקידּו ׁשנים וכן לׁשניהם. יׁשּלם - הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַמי
- היתה מי ׁשל יֹודע ואינֹו מהן, אחת ּומתה רֹועה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאצל
מּניח - מּדעּתֹו ׁשּלא ּבעדרֹו הפקידּו ואם לׁשניהם. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹיׁשּלם
האחד ׁשּיֹודה עד מּנחת ותהיה ּומסּתּלק, ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבהמה

אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד אֹו ְֲֲִֵֶַַַָֹלחברֹו
עם‰. יערבם לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד

ּכּמה ויראה הּפּקדֹון, היה ּכּמה יחּׁשב - וערב עבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּפרֹותיו.
ׁשּיּׁשבע. אחר לֹו ויּתן הּפּקדֹון חסרֹון ויחּׁשב הּכל, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחסר
חסרֹונֹו: לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא מהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנסּתּפק
ּכֹור, לכל ּומחצה קּבין ארּבעה - קלּוף ּולארז ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלחּטים
ּולזרע לכּסמין ּכֹור, לכל קּבין ּתׁשעה - ּולדחן ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻלּׂשעֹורים
ּכר. לכל סאין ׁשלׁש - קלּוף ׁשאינֹו ּולארז ּבגבעֹוליו ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹּפׁשּתן
ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל הּזאת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹוכּמּדה
ּבימֹות מדד אבל הּגרן; ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ּבימֹות ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹלֹו

ּבימ לֹו והחזיר חסרֹונֹו,הּגרן, לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּוׁשלֹוׁשה ליין, ׁשתּות לֹו מֹוציא וכן מֹותירֹות. ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמּפני
ּבלע. ּומחצה ולג ׁשמרים, ּומחצה לג לּגין: למאה ׁשמן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻלּגין
הּקנקּנים היּו ואם ׁשמרים; לֹו מֹוציא אינֹו - מזּקק היה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻאם

ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו - ְִִֵֶַָיׁשנים

.Âולא ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהפקיד
היּו, וכ ּכ אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמדדן
חּיב ׁשהרי ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע איני אֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹוהּׁשֹומר
חּיב ונמצא חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעצמֹו
רּבי הרב רּבֹותי הֹורּו וכזה להּׁשבע. יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
ואמר: לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ז"ל. ורּבֹו הּלוי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיֹוסף
אֹומרים: והּבעלים לׁשּלם, חּיב אני דמים ּכּמה יֹודע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאיני
והּוא ׁשבּועה. ּבלא יּטלּו - ׁשוה היה וכ וכ יֹודעין, ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹאנּו
מי על להחרים לּׁשֹומר ויׁש ּבֹו. אמּודין ׁשהן דבר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיטענּו
הּגע הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי מן יתר מּמּנּו ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹוקח
הּבעלים ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, מלא ּכיס אצלֹו ׁשהפקיד ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעצמ
ּבֹו ׁשהיּו וּדאי אֹומר: והּׁשֹומר היּו, ּדינר מאתים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹומרים:
מאתים ּכטֹוען זה נמצא - היּו ּכּמה יֹודע איני אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָדינרים,
מחּיב ׁשהּוא יֹודע, איני הּׁשאר ואמר: ּבמקצת, לֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהֹודה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועה
.Êּופׁשע חברֹו, אצל והפקידֹו צרּור, ּׂשק לֹו והּניח אביו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמת

מרּגלּיֹות ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע איני אֹומר: הּמפקיד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו,
לׁשּלם, חּיב אני ּכּמה יֹודע איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהיּו
ּבטענה אֹומר ׁשאני הּדין ׁשּורת - מלא היה זכּוכית ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמא
ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חכמים ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹזֹו:

ׁשוה על יתר ּבֹו ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּכּבׁשבּועתֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ
הּמפקיד ּבֹו, ּופׁשע חברֹו, אצל צרּור ּׂשק ׁשהפקיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד,
והּׁשֹומר ּבֹו, היּו ּבהן וכּיֹוצא ּומרּגלּיֹות זהב חלי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹומר:
ואמרּו ּבֹו; היּו חֹול אֹו סיגים ׁשּמא יֹודע, איני ְְִִִֵֵֵֶַָָָאֹומר:
ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ויּטל. הּפּקדֹון ּבעל יּׁשבע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחכמים:
ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. להפקידֹו אמּוד אֹו ּבֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָאמּוד
הֹודה ׁשאפּלּו ׁשבּועה; מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּפּקדֹון?
מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים, מלא ׁשהיה לי ּברי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו
ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלֹו

הּדברים. עּקרי ְְְֲִִִֵַָָיתּבארּו

ה'תשע"ב תשרי י"ט שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

אם‡. נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר
ּכמֹותֹו, לקנֹות ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר ְְִִִֶֶַַָָָָָָהּפּקדֹון
ּבכל הּׁשוֹות ּפׁשּתן וׁשל צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּכגֹון
זה הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל מצּירֹות, ׁשאינן קֹורֹות אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻענינם,
ּבגד אֹו ּבהמה הּפּקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו דבר אֹו מתּקן ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר
ּבתּקנת אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשּוק
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחכמים
ׁשאמר: הּׁשֹואל ּכגֹון הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּלם.
אֹו נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר וׁשֹומר נגנבה, אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמתה
אֹותן מׁשּביעין - לׁשּלם חּיבין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאבדה,
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אֹו הּבהמה ּדמי מׁשּלמין ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשבּועה
אמרּו ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ;
ׁשאינּה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ׁשוה היה זה על יתר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּבעלים:

ׁשבּועתׁש ׁשּנׁשּבע ׁשֹומר ּכל נמצא, .וכ ּכ אּלא וה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכדר ׁשּׁשמר דברים: ׁשלׁשה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשֹומרין
ּבֹו ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, ואינֹו וכ ּכ וׁשארעֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשֹומרין,
- לׁשּלם רצה ואם אֹותֹו. הּפֹוטר המארע ׁשארעֹו קדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיד
ׁשוה. היה וכ ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנׁשּבע

אּלא·. הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו להתנֹות לׁשֹומר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיׁש
אֹותן, מּניח אני ּביתי ּבזוית - אצלי ׁשהפקיד אּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹות
הּפּקדֹון ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר, טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבעדים אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף ּתנאי, ׁשם היה לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ונאנסּתי, הּׁשֹומרין ּכדר ׁשמרּתי לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו -ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
יד ׁשלח ׁשּלא יּׁשבע לפיכ ּתנאי. ּביניהן ׁשהיה לֹומר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנאמן

ּתנאי. ּביניהן וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָּבֹו,
ּפטּור‚. - ּבּה ּפׁשע ׁשּלא ראיה ׁשהביא חּנם ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹומר

ׁשּיאבד. קדם יד ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ואין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּׁשבּועה,
ואם מׁשּלם. - הּׁשֹומר ׁשּפׁשע ראיה ׁשהביא הּפּקדֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובעל
עדים יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ּבינינּו היה ּתנאי ואמר: ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָטען

ֶַָׁשּפׁשע.
החפץ„. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָהפקיד

ולֹומר: לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
מת אם ,לפיכ ּבמּתנה. לי נתנֹו אֹו מּמּנּו ּולקחּתיו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָחזרּתי
ׁשבּועה. ּבלא היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין - ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּׁשֹומר
אצל הפקדּתי וכ ּכ ואמר: ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשאמר, ּכמֹו הּפּקדֹון ונמצא מבהקין, סימנין ונתן ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאביכם,
- ׁשּלֹו הּפּקדֹון ׁשּזה אמּוד הּמת היה ׁשּלא הּדּין יֹודע ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוהיה
ׁשּלא והּוא סימניו. ׁשּנתן לזה הּפּקדֹון לתת הּזה לּדּין לֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹיׁש
היה אם אבל ׁשּמת; זה אצל להּכנס רגיל הּמפקיד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
ׁשּלֹו. הּסימנין והּכיר הּוא אחר ׁשל ׁשּמא - אצלֹו לּכנס ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָרגיל
מּיד מֹוציאין אין - אמּוד זה ׁשאין לּדּין והעידּו עדים ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבאּו
אינֹו ּדעּתן ואמּדן ּברּורה, ראיה זה ׁשאין ּבעדּותן; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהיתֹומים
עליו, סֹומכת ּׁשּדעּתֹו מה אּלא לּדּין לֹו ואין ּדעּתֹו, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאמד
ׁשהפקיד ּבאחד, מעשה סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכמֹו
לֹו: ואמר לתבעֹו, ּובא ּבעדים, חברֹו אצל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֻׁשמׁשמין
והרי מּדתם, היא וכ ּכ והלא הּמפקיד: לֹו אמר ְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהחזרּתים.
ואּלּו ,ל החזרּתי ׁשּל לֹו: אמר .ּבחבית אצל מּנחים ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהם
אּלּו ׁשּמא מּידֹו, מֹוציאין אין חכמים: ואמרּו הן. ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָאחרים
חפץ ּבנקיטת הּׁשֹומר יּׁשבע אּלא הן, ׁשֹומר ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמׁשמין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֱִֵֶֶֶַׁשהחזיר,
ואמר‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל

היה, ׁשלם אֹו הּוא; אחר אּלא ּפקדֹוני, זה אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
סאין מאה ּבֹו; ונׁשּתּמׁשּת היה, חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו; ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָואּתה
אֹומר: הּבית ּובעל חמּׁשים; אּלא אּלּו ואין ,אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהפקדּתי
הּׁשֹומר הרי - נֹוטל אּתה ּׁשּנתּת ּומה ,ּבעצמ ׁשהפקדּת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו
נׁשּבע ׁשֹומר ּכל ׁשאין הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָנׁשּבע
ׁשּמֹודה ּבזמן אּלא ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָׁשבּועת

אֹו ׁשּנגנב וטֹוען אֹומר, ׁשהּמפקיד ּכמֹו ּפּקדֹון על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּבעצמֹו
מן עצמֹו לפטר טֹוען ּדבר: ׁשל ּכללֹו נׁשּבה. אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמת
זהּו אמר: אם אבל ׁשֹומרין]. ׁשבּועת [נׁשּבע - ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּתׁשלּומין
ׁשמירתי, על ּׂשכר ׁשּנטלּתי אֹו לי ׁשהּׂשּכרּת אֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהׁשאלּתני
מּכמֹות נׁשּתּנה אֹו אחר, אּלא זה אינֹו אֹומרים: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּבעלים
הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, נׁשּבע הּׂשֹוכר - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה

ס מאה ּכיצד? אֹומר:ּבמקצת. והּׁשֹומר ,אצל הפקדּתי אה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מּפני הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע - חמּׁשים אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא
ׁשל ּכֹור מאה הּׁשֹומרין. ׁשבּועת מּׁשּום לא ּבמקצת, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהֹודה
אּלא אצלי הפקדּת לא אֹומר: והּוא ,אצל הפקדּתי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹחּטים
ּבטענה הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע - ּׂשעֹורים ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאה

ָּכזֹו.
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ואף‡. ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד
ּדברים ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
אם אבל ׁשנה; ּבכל להן הראּוי חּסרֹון ּכׁשחסרּו ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָָאמּורים?
ׁשהּוא מּפני ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָחסרּו
ּבדמי לכהנים ימּכר - מֹוכרן ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמׁשיב
מעּׂשר ּתרּומת אֹו ּתרּומה הּבעלים אֹותן עּׂשּו ׁשּמא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּתרּומה,

אחרֹות. ּפרֹות ֲֵֵַעל
יין·. ונפסד, ּדבׁש והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַהּמפקיד

אף ּדין. ּבבית ּומֹוכרן הּפּקדֹון לבעל ּתּקנה עֹוּׂשה - ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהחמיץ
הרי ּבהן, ּפֹוּׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן ׁשעמדּו ּפי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל

הפסד. מֹוסיפין והּסּלים ְְְִִִִֵֶַַַַַהּקנקּנים
לא‚. זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד

ואיּל מּכאן עּׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָיּגע
לּבעלים. אבדה הׁשב מּׁשּום לׁשעּתֹו, ּבּׁשּוק ּומֹוכרֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָיֹוצא
ּפי על אף ּבהן יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוהּוא
,הּמל אֹותם יאנס אֹו ּפלֹוני ּבזמן ׁשּיזּולּו ּבוּדאי יֹודע ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם ּבעליהן יבֹואּו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּמא
אחת„. ּפעם ּגֹוללֹו - חברֹו אצל ּתֹורה ספר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמפקיד

- בֹו וקֹורא ּפֹותחֹו גֹוללֹו ּכׁשהּוא ואם חדׁש. עּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹלׁשנים
ׁשאר הּדין והּוא ויקרא. עצמֹו ּבגלל יפּתח לא אבל ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֻמּתר;
יד ׁשלח הרי - עצמֹו ּבגלל וגלל וקרא ּפתח ואם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָספרים.
- צמר ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּפּקדֹון,
ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו ּכדר יֹום. לׁשלׁשים אחת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמנענעּה
מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבפּקדֹון. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאמרּו
ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבעלים. אבדה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהׁשב
הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם אבל הּים; למדינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבעליו

אבד. ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, יּגע לא ִִֵֶֶַַַָֹזה
מֹוכר‰. זה הרי - ּדין ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכל

יהיּו והּדמים החׁשד. מּפני לעצמֹו, מֹוכר ואינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָלאחרים,
הּוא הרי ,לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ויׁש אצלֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמּנחים
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ׁשעדין ּפי על אף ּׂשכר, ׁשֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליהן
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.Âצרּורין היּו אם הּׁשלחני: אֹו חנוני אצל מעֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמפקיד
ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻוחתּומין,
אינן ואם ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - נגנבּו אֹו אבדּו אם ,ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
- צרּורין ׁשהן ּפי על אף מׁשּנה, קׁשר קׁשּורין ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֻחתּומין
ׁשֹומר עליהם נעּׂשה הּוא לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׁש
נאנסּו, ואם ּבאחריּותן; חּיב - נגנבּו אֹו אבדּו ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּׂשכר.

ּפטּור. זה הרי - מזּין ּבלסטים ׁשאבדּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָֻּכגֹון
.Êאחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

עד ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן, נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים.ׁשּיחזירם ְֲִִֵֶַַָ

.Áמּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
- נגנבּו אֹו אבדּו אם ,לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא ּבאחריּותן. חּיב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאינֹו

.Ëהּבעלים לּה ׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
ּבין ונׁשּברה, לצרּכֹו וטלטלּה מקֹום, לּה יחדּו לא ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָֹמקֹום
לּה ׁשּיחדּו לּמקֹום ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּתֹו
מּתֹו ׁשּנׁשּברה ּבין לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשּברה

ּפטּור. - אחר ּבמקֹום מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָידֹו
.Èולא העבדים מן ולא הּנׁשים מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹֹאין

יחזיר - מתה לאּׁשה; יחזיר - האּׁשה מן קּבל הּתינֹוקֹות. ֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן
לרּבֹו. יחזיר - מת לעבד; יחזיר - העבד מן קּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבעלּה.
ּבהן ׁשּיאכל דקל אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹקּבל
אם הם, ּפלֹוני ׁשל מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפרֹותיו.
ליֹורׁשיהם. יחזיר - לאו ואם ּכפרּוׁשן, יעּׂשה - לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנאמנין

.‡È?ּכיצד ּבמקֹומם. אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּפּקדֹון
ואם ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו - ּבירּוׁשלים אצלֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהפקיד
והביא ּבּיּׁשּוב, אצלֹו הפקיד מּמּנּו. מקּבלֹו - ּבנב לֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַֹהחזיר
הרי לֹו: יאמר אּלא מּמּנּו; מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפקדֹונֹו
ׁשהפקדּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, לי ׁשּתחזירּנּו עד ּבאחריּות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּוא

ּבּיּׁשּוב. ְְִֶַאצל
.·Èהּים,ה למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ּמפקיד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

- ּבׁשּירא לצאת אֹו לּים מּיּבׁשה לפרּׂש רצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָוהרי
ּדין לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ׁשהֹורה, מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
ׁשאין הם, טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. מאחריּות נפטר -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אפׁשר ואי ,ׁשהל זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו ּבמדינה זה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹוסרין
ּבאחריּותֹו. חּיב ויהיה אנס לֹו יארע ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
הׁשב מּׁשּום אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָּובית

לּבעלים. ְֲִֵַָָאבדה

ה'תשע"ב תשרי כ"א רביעי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו כלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד
מׁשּלם - הּגּנב ונמצא נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאמר:
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו טבח כפל, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
אמר ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.
וגּזֹותיה היא לבעליה חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשּלם.

אּלא מּגּופּה, הּבא ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוולדֹותיה;
ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר מאליו. הּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבח
לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע יאּוׁש. לפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּוולדֹות
מכר אֹו טבח ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב נמצא ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
הריני ואמר: ונגנבה, מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּפּקדֹון.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמׁשּלם
הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכפל

ונפטר. ּבאנס ׁשּנגנבה נׁשּבע ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹהיה
חּיב·. ׁשהרי ּבּכפל. זכה - ּפׁשעּתי ׁשאמר: חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה אבדה, אֹו נגנבה אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל. קנה - נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָפטּור.
והיה מתה, אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל. וחמּׁשה ְֲִֵַַַָָָארּבעה
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה - הּכפל הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני סלע מׁשּלם הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סלע. אּלא מׁשּלם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין; לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהטריחן
ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו נתן ולא לּתן, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּדין
יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻונטלּו
ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלּבעלים
- ּבׁשּומא מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּמּנּו.

ּׂשדהּו. אֹו ּכליו לּׁשֹומר ֲִֵֵֵַַָָמחזיר
והּכר„. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי על אף ּבּכפל, זכה - ּברצֹונֹו וׁשּלם הֹואיל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב,
ּבּתחּלה: הּׁשֹומר אמר ׁשּנׁשּבע. עד לּדין ּבּתחּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהטריחן
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם הריני ואמר: וחזר מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאיני

אֹו‰. מׁשּלם; איני ואמר: וחזר מׁשּלם, הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם, הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין;
הּבנים ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר; ּבני וׁשּלמּו הּבנים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותבע

וׁשּלםל ּפרֹות, ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבנים;
ׁשּתפין מהן; לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין, ׁשאל מהן; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחת
לבעלּה; וׁשּלם האּׁשה, מן ׁשאל מהן; אחד וׁשּלם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשאלּו,
הּכפל והרי ספק, אּלּו ּכל - ּבעלּה וׁשּלם ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה
הּכפל חֹולקין לפיכ מהן, אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד קדם ואם הּׁשֹומר. ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ. ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפס ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן

.Âׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
נׁשּבע. ואינֹו הּגּנב עם דין עֹוּׂשה ּׂשכר ׁשֹומר ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּנם
- הּוא חּנם ׁשֹומר אם הּגּנב: הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֻקדם
ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם דין עֹוּׂשה רצה ּבׁשבּועתֹו, עֹומד ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָרצה
והחזירֹו ּבאנס, הּפּקדֹון נגנב דין. עּמֹו עֹוּׂשה - הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹּׂשכר
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.Âצרּורין היּו אם הּׁשלחני: אֹו חנוני אצל מעֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמפקיד
ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻוחתּומין,
אינן ואם ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - נגנבּו אֹו אבדּו אם ,ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
- צרּורין ׁשהן ּפי על אף מׁשּנה, קׁשר קׁשּורין ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֻחתּומין
ׁשֹומר עליהם נעּׂשה הּוא לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׁש
נאנסּו, ואם ּבאחריּותן; חּיב - נגנבּו אֹו אבדּו ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּׂשכר.

ּפטּור. זה הרי - מזּין ּבלסטים ׁשאבדּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָֻּכגֹון
.Êאחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

עד ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן, נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים.ׁשּיחזירם ְֲִִֵֶַַָ

.Áמּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
- נגנבּו אֹו אבדּו אם ,לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא ּבאחריּותן. חּיב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאינֹו

.Ëהּבעלים לּה ׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
ּבין ונׁשּברה, לצרּכֹו וטלטלּה מקֹום, לּה יחדּו לא ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָֹמקֹום
לּה ׁשּיחדּו לּמקֹום ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּתֹו
מּתֹו ׁשּנׁשּברה ּבין לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשּברה

ּפטּור. - אחר ּבמקֹום מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָידֹו
.Èולא העבדים מן ולא הּנׁשים מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹֹאין

יחזיר - מתה לאּׁשה; יחזיר - האּׁשה מן קּבל הּתינֹוקֹות. ֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן
לרּבֹו. יחזיר - מת לעבד; יחזיר - העבד מן קּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבעלּה.
ּבהן ׁשּיאכל דקל אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹקּבל
אם הם, ּפלֹוני ׁשל מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפרֹותיו.
ליֹורׁשיהם. יחזיר - לאו ואם ּכפרּוׁשן, יעּׂשה - לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנאמנין

.‡È?ּכיצד ּבמקֹומם. אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּפּקדֹון
ואם ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו - ּבירּוׁשלים אצלֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהפקיד
והביא ּבּיּׁשּוב, אצלֹו הפקיד מּמּנּו. מקּבלֹו - ּבנב לֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַֹהחזיר
הרי לֹו: יאמר אּלא מּמּנּו; מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפקדֹונֹו
ׁשהפקדּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, לי ׁשּתחזירּנּו עד ּבאחריּות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּוא

ּבּיּׁשּוב. ְְִֶַאצל
.·Èהּים,ה למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ּמפקיד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

- ּבׁשּירא לצאת אֹו לּים מּיּבׁשה לפרּׂש רצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָוהרי
ּדין לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ׁשהֹורה, מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
ׁשאין הם, טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. מאחריּות נפטר -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אפׁשר ואי ,ׁשהל זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו ּבמדינה זה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹוסרין
ּבאחריּותֹו. חּיב ויהיה אנס לֹו יארע ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
הׁשב מּׁשּום אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָּובית

לּבעלים. ְֲִֵַָָאבדה

ה'תשע"ב תשרי כ"א רביעי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו כלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד
מׁשּלם - הּגּנב ונמצא נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאמר:
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו טבח כפל, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
אמר ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.
וגּזֹותיה היא לבעליה חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשּלם.

אּלא מּגּופּה, הּבא ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוולדֹותיה;
ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר מאליו. הּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבח
לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע יאּוׁש. לפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּוולדֹות
מכר אֹו טבח ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב נמצא ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
הריני ואמר: ונגנבה, מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּפּקדֹון.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמׁשּלם
הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכפל

ונפטר. ּבאנס ׁשּנגנבה נׁשּבע ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹהיה
חּיב·. ׁשהרי ּבּכפל. זכה - ּפׁשעּתי ׁשאמר: חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה אבדה, אֹו נגנבה אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל. קנה - נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָפטּור.
והיה מתה, אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל. וחמּׁשה ְֲִֵַַַָָָארּבעה
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה - הּכפל הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני סלע מׁשּלם הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סלע. אּלא מׁשּלם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין; לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהטריחן
ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו נתן ולא לּתן, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּדין
יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻונטלּו
ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלּבעלים
- ּבׁשּומא מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּמּנּו.

ּׂשדהּו. אֹו ּכליו לּׁשֹומר ֲִֵֵֵַַָָמחזיר
והּכר„. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי על אף ּבּכפל, זכה - ּברצֹונֹו וׁשּלם הֹואיל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב,
ּבּתחּלה: הּׁשֹומר אמר ׁשּנׁשּבע. עד לּדין ּבּתחּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהטריחן
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם הריני ואמר: וחזר מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאיני

אֹו‰. מׁשּלם; איני ואמר: וחזר מׁשּלם, הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם, הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין;
הּבנים ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר; ּבני וׁשּלמּו הּבנים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותבע

וׁשּלםל ּפרֹות, ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבנים;
ׁשּתפין מהן; לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין, ׁשאל מהן; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחת
לבעלּה; וׁשּלם האּׁשה, מן ׁשאל מהן; אחד וׁשּלם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשאלּו,
הּכפל והרי ספק, אּלּו ּכל - ּבעלּה וׁשּלם ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה
הּכפל חֹולקין לפיכ מהן, אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד קדם ואם הּׁשֹומר. ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ. ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפס ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן

.Âׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
נׁשּבע. ואינֹו הּגּנב עם דין עֹוּׂשה ּׂשכר ׁשֹומר ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּנם
- הּוא חּנם ׁשֹומר אם הּגּנב: הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֻקדם
ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם דין עֹוּׂשה רצה ּבׁשבּועתֹו, עֹומד ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָרצה
והחזירֹו ּבאנס, הּפּקדֹון נגנב דין. עּמֹו עֹוּׂשה - הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹּׂשכר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



deleקי deln zekld - ixyz b"kÎa"k iyiyÎiying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה בהמה, הּוא והרי הּׁשֹומר, לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהּגּנב
לא עדין אֹו ונפטר, ׁשמירתֹו ּכלתה אם ספק ּבּדבר יׁש -ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּתפסּו ואם מּלׁשּלם, ּפטּור הּׁשֹומר :לפיכ ׁשמירתֹו. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּכלתה

מּידם. מֹוציאין אין - ְִִִִֵַָָָהּבעלים

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ב תשרי כ"ב חמישי יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ב) .ומ לעני להלוֹות א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹמצֹות
ׁשּלא ד) ּכֹוכבים. העֹובד את לּגּׂש ג) אֹותֹו. יּגּׂש ִִִֵֶֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא
ּבּזמן לבעליו הּמׁשּכֹון להחזיר ה) ּבזרֹוע. חֹוב ּבעל ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָימׁשּכן
ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון יאחר ׁשּלא ו) לֹו. צרי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
ּכלים יחבל ׁשּלא ח) אלמנה. יחבל ׁשּלא ז) לֹו. צרי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשהּוא
י) ּברּבית. הּמלוה יּתן ׁשּלא ט) נפׁש. אכל ּבהן ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשעֹוּׂשין
מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא יא) ּברּבית. הּלוה ילוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ולאולו ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, יעיד ׁשּלא ּברּבית: ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֹ
ּברּבית. לֹו ּולהלוֹות ּכֹוכבים העֹובד מן ללוֹות יב) ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹיערב.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ּכסף‡. אם ׁשּנאמר: יּׂשראל, לענּיי להלוֹות עּׂשה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? יכֹול .עּמ העני את עּמי את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּתלוה
העני אל הּצדקה מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהעבט
למּדה הּגיע לא עדין וזה לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשֹואל;
ׁשּנאמר: לעני, מּלהלוֹות ׁשּיּמנע מי על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָזֹו.

וגֹו'. האביֹון ּבאחי עינ ְְְְְִֵֶָָָָורעה
.·- לֹו ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, הּנֹוגּׂש ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכל

ּומצות ּכנׁשה. לֹו תהיה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעֹובר
לּנכרי ׁשּנאמר: לֹו, ּולהצר ּכֹוכבים העֹובד את לנּגּׂש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעּׂשה

עּׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּתּגּׂש.
ׁשּיֹודע‚. ּבזמן חֹובֹו לבעל עצמֹו להראֹות לאדם ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָאסּור

אף יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא לפניו, לעבר אפּלּו לֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשאין
ּוכׁשם ּתבעֹו. אם לֹומר צרי ואין ּתֹובעֹו, ׁשאינֹו ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָעל
חברֹו ממֹון לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשאסּור
אל ׁשּנאמר: לֹו. ׁשּיׁש והּוא וׁשּוב. ל לֹו: ולֹומר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבידֹו
הלואה לּקח לּלוה אסּור וכן וׁשּוב. ל לרע ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּתאמר
חֹוב ּבעל ימצא ׁשּלא עד ּולאּבדּה, לצר ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּולהֹוציאּה
- זה ועֹוּׂשה ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי על אף יגּבה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמאין
יהי חכמים: וצּוּו יׁשּלם. ולא רׁשע לוה ׁשּנאמר: הּוא; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרׁשע

.ּכׁשּל עלי חביב חבר ְְֲִֵֶֶָָָָממֹון
והּלוה„. עׁשיר ׁשהּוא ּפי על אף הלואתֹו, הּמלוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכׁשּיתּבע

לֹו גֹובין אּלא ּבּדין, מרחמין אין - ּבמזֹונֹות וטרּוד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָּדחּוק
ואם לֹו. ׁשּימצאּו מּטלטלין מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָחֹובֹו
אחר הּקרקע, מן לֹו ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו ְְְְִִִִִִַַַַַַַֹלא

לֹו ׁשּידע מי אֹו מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי על ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּמחרימין
לֹו. ׁשּיׁש קרקע מּכל וגֹובין ּדין. לבית יביאם ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמּטלטלין
חֹובֹו לבעל אֹו אׁשּתֹו לכתּבת מׁשעּבדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֻֻאף
טען יטרף. - ויטרף הראׁשֹון יבֹוא ואם לזה, ּגֹובין - ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּקדם
הם ּפּקדֹון אּלא ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו ׁשּמּטלטלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּלוה:
ראיה יביא אֹו לֹו, ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ּׂשכּורין אֹו ְְְְְִִִִִֵָָָָּבידי

חֹובֹו. ּבעל מהן יגּבה ְֵֶֶַַַאֹו
לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין

לא ׁשעדין ּפי על אף לׁשמן, ׁשּצבען צבּועים מּבגדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹולא
הרי אּלא לׁשמן, ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו
ּבגדי אבל החל; ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּלהן. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלּו
אם לֹומר, צרי ואין חֹוב. ּבעל אֹותן ּגֹובה - והּמֹועד ְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּבת
חֹובֹו. לבעל ׁשהּכל ּכסף, אֹו זהב ּוכלי טּבעֹות ּבהן ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיּו

.Âחֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהיּו
לעֹובדי מׁשעּבדין נכסי ּכל הרי ואמר: ּכֹוכבים, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֻלעֹובדי
אֹותי יאסרּו ּבחֹובם, הּיּׂשראלים אֹותן יּטלּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּכֹוכבים,
ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו - ּבּׁשביה ואהיה ּבחֹובן ּכֹוכבים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹובדי
ּכֹוכבים העֹובדי ּוכׁשּיבֹואּו הּיּׂשראלים; ויגּבּו לֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָׁשֹומעין

לפּדֹותֹו. מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻויאסרּוהּו
.Ê?ּכיצד ּבערכין. ׁשּמסּדרין ּכדר חֹוב, לבעל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָמסּדרין

ּתּניח ולא ,ל ׁשּיׁש הּמּטלטלין ּכל הבא לּלוה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹומרין
יֹום ׁשלׁשים מזֹון הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת. מחט ְְְְֲִִִִַַַַַֹאפּלּו
ׁשּילּבׁש ולא לֹו. הראּויה מּכסּות חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּוכסּות
מּמּנּו, אֹותּה מעבירין אּלא זהּובה, מצנפת אֹו מׁשי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּבגדי
ליׁשב ּומּטה חדׁש. עּׂשר לׁשנים לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹונֹותנין
עני היה ואם עליהם. ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹעליה,
לאׁשּתֹו ּכאּלּו ּכלים נֹותנין ואין עליו. ליׁשן ּומּפץ מּטה -ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹ
סנּדליו לֹו ונֹותנין ּבמזֹונֹותיהם. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּובניו,
ומין. מין מּכל אּמנּות ּכלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻֻּותפּליו.
היה מגרֹות. ּוׁשּתי מעצדין ׁשני לֹו נֹותנין - חרׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכגֹון
מן ׁשנים לֹו נֹותנין - מּועט אחד ּומין מרּבה אחד מין ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻלֹו
ּכלים לֹו לֹוקחין ואין הּמּועט, מן לֹו ׁשּיׁש וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻהמרּבה,
צמּדֹו לא לֹו נֹותנין אין - חּמר אֹו אּכר היה המרּבה. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמּדמי
אף ספינתֹו. לֹו נֹותנים אין - סּפן היה אם וכן חמֹורֹו. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹולא
אּלא ּכלים, אּלּו אין - מאּלּו אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ּפי ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבעל ויּנתנּו ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ויּמכרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָנכסים,

חֹובֹו.
.Áהּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה

ּכדי הּבעל מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפסה רחֹוקה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּבמדינה
חֹוב; לבעל ונֹותנין מּידּה אֹותן מֹוציאין - מהן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּתּזֹון
אׁשּתֹו את לזּון יכֹול היה לא - עּמה ּבעלּה היה ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשאפּלּו

חֹובֹו. ּכל לֹו ׁשּיפרע עד ְִֶַַָָָּובניו
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נמצאּו‡. אם חֹובֹו: את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין
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הּׁשאר, את חֹובֹו לבעל ונֹותנין לֹו, מסּדרין - נכסים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלּלוה
לֹו נמצאּו אֹו ּכלּום, לּלוה נמצא לא ואם ׁשּבארנּו; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹּכמֹו
אֹוסרין ואין לדרּכֹו. הּלוה יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹדברים
ולא עני, ׁשאּתה ראיה הבא לֹו: אֹומרים ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹאֹותֹו,
לא ׁשּנאמר: ּכֹוכבים; העֹובדי ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשּביעין
נכסים יֹודע אּתה אם לּמלוה: אֹומרים אּלא ּכנׁשה. לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָתהיה

אֹותן. ּותפס ל - ל המחּיב ְְְֵֶַָָָֹֻלזה
אין·. - ּביתֹו ּבתֹו הן והרי אֹותן והחּביא לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָטען

ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹמן
אבל ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּתֹורה
ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמחרימין
ׁשרּבּו הּגמרא, חּבּור אחר ׁשעמדּו הראׁשֹונים ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגאֹונים
את ׁשּמׁשּביעין התקינּו לוין, ּבפני דלת וננעלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהרּמאים,
ׁשאין חפץ: ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשבּועה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּביד החּביאן וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
ּבׁשבּועה וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן וׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאחרים,
ּתּׂשיג מאׁשר לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא וכל ׁשּירויח ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹזֹו:
ולא לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום מּמּנּו יאכיל לא - ְְְְְְֲִִִֶַָָָֹֹֹֹידֹו
ּבעֹולם, לאדם מּתנה יּתן ולא ּבהן, יּטּפל ולא אֹותן, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹילּביׁש
ּוכסּות יֹום ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג אׁשר מּכל יֹוציא ְְְֲִִִִֶֶַָָָאּלא
לא לֹו, הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי מזֹון חדׁש, עּׂשר ְְֵֶָָָָָָָֹֹׁשנים
מלּבּוׁשי ולא מלכים ּבני אֹו והּסֹובאין הּזֹוללים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאכילת
לבעל יּתן צרּכֹו על הּיתר וכל ּכדרּכֹו, אּלא והּסגנים, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּפחֹות
ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ׁשּיגּבּנּו עד ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְֲִִִִִֶֶַַַָָחֹובֹו
יֹודיע ולא טמּונין, אֹו ּגלּויין נכסים, לפלֹוני ׁשּידע מי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹעל
להּכנס יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, הּתּקנה אחר ּגם ּדין. ְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹלבית

ׁשּלאלתֹו ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לוה, ׁשל ּביתֹו  ְְְִִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹ
אֹו ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא הּתֹורה. ּגּוף לעקר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתּקנּו
ויֹוציא לֹו, הראּוי מּניחין לי; ׁשּיׁש הּוא וכ ּכ ְְִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר:
מקֹומֹותן. ּבכל יּׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ויּׁשבע ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּׁשאר,
אחרים ׁשל ואמר: זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ממֹון לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנראה
ראיה. ׁשּיביא עד לֹו, ׁשֹומעין אין - ּבידי הּוא עסק אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּוא,

רּבֹותי. הֹורּו ְֵַַוכן
ּׁשּירויח‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּומׁשּביעֹו, ּבא חֹובֹות מּבעלי אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּתן
אחרֹונים ותּקנת חֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשבּועה

להקל. אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהיא,
ּגלּוי„. והּדבר ּבּתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמי

זֹו, ּבתּקנה להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
לצערֹו רֹוצה אּלא זה, ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻוהחזק
אֹו מּמּנּו, להּנקם ּכדי ּברּבים, ּולבּיׁשֹו לֹו להצר זֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשבּועה
אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ּכֹוכבים, העֹובדי מן וילוה ׁשּיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכדי
לדּין ׁשאסּור לי, יראה - זֹו מּׁשבּועה ׁשּיּנצל עד לזה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויּתן
לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ואם זֹו; ׁשבּועה להׁשּביעֹו ׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹירא
ראּוי אּלא עֹוד, ולא ּכנׁשה. לֹו תהיה לא ּתֹורה: ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹתעּׂשה
והֹול נֹוטר ׁשהּוא מּפני ּולטרדֹו, ּבּתֹובע לגער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹלּדּין
מּפני אּלא זֹו ּתּקנה הּגאֹונים ּתּקנּו ׁשּלא לּבֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבׁשרירּות

אם ּדרׁשהּו - אתֹו אחי ּדרׁש עד נאמר: והרי ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהרּמאין,
עני ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר רּמאי, אינֹו אֹו הּוא ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻרּמאי
ׁשּמי אֹומר: אני וכן להׁשּביעֹו. אסּור - רּמאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָוׁשאינֹו
הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו מקלקלין ּודרכיו רּמאי, ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻׁשהחזק
רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין וטען ממֹון, לֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָאמּוד
ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו. ראּוי ׁשאין - זֹו ּבתּקנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהּׁשבע
- ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע עד לעּׂשֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָּבּדּין
ּכללֹו מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד, ׁשהּוא מאחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיעּׂשה,
לרּדף וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעּׂשה ּכל ּדבר: ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשל
אחד על הּדין לעבר ולא לרדפֹו, ׁשּנצטּוינּו ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּצדק
והּוא ּׂשכר. ּומקּבל לעּׂשֹות, מרׁשה זה הרי - דינין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּבעלי

ׁשמים. לׁשם מעּׂשיו ְְֲִִֵֶַַָָׁשּיהיּו
והֹודה‰. ׁשעליו, חֹוב ׁשטר מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי

- לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלאחרים
קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, ׁשטרֹות ּבעלי אּלא הּיתר יּטלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

זה. ׁשל נכסיו על ּבהֹודאתֹו ְְֶֶֶַָָָָעֹוּׂשה
.Âמאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

לראּובן אין אם ,לפיכ לׁשמעֹון. ונֹותנין מּלוי מֹוציאין -ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ
אמנה ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָנכסים,
על מׁשּגיחין אין - ראּובן לֹו והֹודה הּוא, ּפרּוע ְְְִִֵֵַַַָָהּוא,
ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו לאּבד עֹוּׂשין הם קנּוניא ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהֹודאתֹו,
נפרע ׁשאינֹו טֹורף ּכל ּכדין מּלוי, ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאּלא
והֹודה חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּבׁשבּועה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם אחר, ּבחֹוב מעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלאחר
על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּלא ּבלבד, הּׁשטר ּבעל ּגֹובה - ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשניהם

זה. ׁשל ְֶֶָׁשטרֹו
.Êלתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור

- ּבׁשטר והּמלוה הּמׁשּכֹון. על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָחכם,
- עדים ּבלא הּמלוה וכל יֹותר. ולפנימׁשּבח מּׁשּום עֹובר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ

לעצמֹו. קללה וגֹורם מכׁשל, תּתן לא ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹעּור
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

עבד ּׁשּקנה מה ׁשּכל ּכלּום; עליו להן אין - ּגרׁשּה ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואחר
אּלא ּבעלּה, ּבחזקת - האּׁשה ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו, קנה -ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מּנדּוניתּה. ׁשהן ראיה הביאה ְְְִִִֵֵֶָָָָָאם

ה'תשע"ב תשרי כ"ד קודש שבת יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

אין‡. - עׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה
ּבׁשעת ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד תחבל ולא ׁשּנאמר: ּדין; ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין - חבל ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה.
נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. - ּתכּפר ואם ּתׁשּלם, - ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ֲִֶֶֶַֹקדם
ּבין·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין חברֹו, את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
ׁשל והערבֹות הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהם ׁשעֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים
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הּׁשאר, את חֹובֹו לבעל ונֹותנין לֹו, מסּדרין - נכסים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלּלוה
לֹו נמצאּו אֹו ּכלּום, לּלוה נמצא לא ואם ׁשּבארנּו; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹּכמֹו
אֹוסרין ואין לדרּכֹו. הּלוה יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹדברים
ולא עני, ׁשאּתה ראיה הבא לֹו: אֹומרים ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹאֹותֹו,
לא ׁשּנאמר: ּכֹוכבים; העֹובדי ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשּביעין
נכסים יֹודע אּתה אם לּמלוה: אֹומרים אּלא ּכנׁשה. לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָתהיה

אֹותן. ּותפס ל - ל המחּיב ְְְֵֶַָָָֹֻלזה
אין·. - ּביתֹו ּבתֹו הן והרי אֹותן והחּביא לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָטען

ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹמן
אבל ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּתֹורה
ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמחרימין
ׁשרּבּו הּגמרא, חּבּור אחר ׁשעמדּו הראׁשֹונים ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגאֹונים
את ׁשּמׁשּביעין התקינּו לוין, ּבפני דלת וננעלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהרּמאים,
ׁשאין חפץ: ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשבּועה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּביד החּביאן וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
ּבׁשבּועה וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן וׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאחרים,
ּתּׂשיג מאׁשר לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא וכל ׁשּירויח ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹזֹו:
ולא לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום מּמּנּו יאכיל לא - ְְְְְְֲִִִֶַָָָֹֹֹֹידֹו
ּבעֹולם, לאדם מּתנה יּתן ולא ּבהן, יּטּפל ולא אֹותן, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹילּביׁש
ּוכסּות יֹום ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג אׁשר מּכל יֹוציא ְְְֲִִִִֶֶַָָָאּלא
לא לֹו, הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי מזֹון חדׁש, עּׂשר ְְֵֶָָָָָָָֹֹׁשנים
מלּבּוׁשי ולא מלכים ּבני אֹו והּסֹובאין הּזֹוללים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאכילת
לבעל יּתן צרּכֹו על הּיתר וכל ּכדרּכֹו, אּלא והּסגנים, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּפחֹות
ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ׁשּיגּבּנּו עד ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְֲִִִִִֶֶַַַָָחֹובֹו
יֹודיע ולא טמּונין, אֹו ּגלּויין נכסים, לפלֹוני ׁשּידע מי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹעל
להּכנס יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, הּתּקנה אחר ּגם ּדין. ְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹלבית

ׁשּלאלתֹו ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לוה, ׁשל ּביתֹו  ְְְִִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹ
אֹו ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא הּתֹורה. ּגּוף לעקר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתּקנּו
ויֹוציא לֹו, הראּוי מּניחין לי; ׁשּיׁש הּוא וכ ּכ ְְִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר:
מקֹומֹותן. ּבכל יּׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ויּׁשבע ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּׁשאר,
אחרים ׁשל ואמר: זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ממֹון לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנראה
ראיה. ׁשּיביא עד לֹו, ׁשֹומעין אין - ּבידי הּוא עסק אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּוא,

רּבֹותי. הֹורּו ְֵַַוכן
ּׁשּירויח‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּומׁשּביעֹו, ּבא חֹובֹות מּבעלי אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּתן
אחרֹונים ותּקנת חֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשבּועה

להקל. אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהיא,
ּגלּוי„. והּדבר ּבּתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמי

זֹו, ּבתּקנה להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
לצערֹו רֹוצה אּלא זה, ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻוהחזק
אֹו מּמּנּו, להּנקם ּכדי ּברּבים, ּולבּיׁשֹו לֹו להצר זֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשבּועה
אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ּכֹוכבים, העֹובדי מן וילוה ׁשּיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכדי
לדּין ׁשאסּור לי, יראה - זֹו מּׁשבּועה ׁשּיּנצל עד לזה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויּתן
לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ואם זֹו; ׁשבּועה להׁשּביעֹו ׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹירא
ראּוי אּלא עֹוד, ולא ּכנׁשה. לֹו תהיה לא ּתֹורה: ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹתעּׂשה
והֹול נֹוטר ׁשהּוא מּפני ּולטרדֹו, ּבּתֹובע לגער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹלּדּין
מּפני אּלא זֹו ּתּקנה הּגאֹונים ּתּקנּו ׁשּלא לּבֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבׁשרירּות

אם ּדרׁשהּו - אתֹו אחי ּדרׁש עד נאמר: והרי ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהרּמאין,
עני ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר רּמאי, אינֹו אֹו הּוא ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻרּמאי
ׁשּמי אֹומר: אני וכן להׁשּביעֹו. אסּור - רּמאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָוׁשאינֹו
הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו מקלקלין ּודרכיו רּמאי, ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻׁשהחזק
רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין וטען ממֹון, לֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָאמּוד
ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו. ראּוי ׁשאין - זֹו ּבתּקנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהּׁשבע
- ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע עד לעּׂשֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָּבּדּין
ּכללֹו מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד, ׁשהּוא מאחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיעּׂשה,
לרּדף וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעּׂשה ּכל ּדבר: ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשל
אחד על הּדין לעבר ולא לרדפֹו, ׁשּנצטּוינּו ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּצדק
והּוא ּׂשכר. ּומקּבל לעּׂשֹות, מרׁשה זה הרי - דינין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּבעלי

ׁשמים. לׁשם מעּׂשיו ְְֲִִֵֶַַָָׁשּיהיּו
והֹודה‰. ׁשעליו, חֹוב ׁשטר מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי

- לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלאחרים
קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, ׁשטרֹות ּבעלי אּלא הּיתר יּטלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

זה. ׁשל נכסיו על ּבהֹודאתֹו ְְֶֶֶַָָָָעֹוּׂשה
.Âמאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

לראּובן אין אם ,לפיכ לׁשמעֹון. ונֹותנין מּלוי מֹוציאין -ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ
אמנה ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָנכסים,
על מׁשּגיחין אין - ראּובן לֹו והֹודה הּוא, ּפרּוע ְְְִִֵֵַַַָָהּוא,
ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו לאּבד עֹוּׂשין הם קנּוניא ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהֹודאתֹו,
נפרע ׁשאינֹו טֹורף ּכל ּכדין מּלוי, ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאּלא
והֹודה חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּבׁשבּועה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם אחר, ּבחֹוב מעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלאחר
על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּלא ּבלבד, הּׁשטר ּבעל ּגֹובה - ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשניהם

זה. ׁשל ְֶֶָׁשטרֹו
.Êלתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור

- ּבׁשטר והּמלוה הּמׁשּכֹון. על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָחכם,
- עדים ּבלא הּמלוה וכל יֹותר. ולפנימׁשּבח מּׁשּום עֹובר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ

לעצמֹו. קללה וגֹורם מכׁשל, תּתן לא ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹעּור
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

עבד ּׁשּקנה מה ׁשּכל ּכלּום; עליו להן אין - ּגרׁשּה ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואחר
אּלא ּבעלּה, ּבחזקת - האּׁשה ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו, קנה -ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מּנדּוניתּה. ׁשהן ראיה הביאה ְְְִִִֵֵֶָָָָָאם

ה'תשע"ב תשרי כ"ד קודש שבת יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

אין‡. - עׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה
ּבׁשעת ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד תחבל ולא ׁשּנאמר: ּדין; ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין - חבל ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה.
נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. - ּתכּפר ואם ּתׁשּלם, - ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ֲִֶֶֶַֹקדם
ּבין·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין חברֹו, את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
ׁשל והערבֹות הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהם ׁשעֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים
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ּבהן; וכּיֹוצא ׁשחיטה ׁשל וסּכין ּבהם, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעץ,
ּכרחֹו. ּבעל מחזיר - חבל ואם חבל. הּוא נפׁש ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

לֹוקה. - ׁשּיחזיר קדם נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹואם
ויֹורה‚. ערבה ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחבל

ּכ ּכל על חּיב - ּכליםוסּכין ׁשני אפּלּו עצמֹו. ּבפני ּוכלי לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהן
- ורכב רחים יחבל לא ׁשּנאמר: ׁשניהם. על ׁשּתים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולֹוקה
ּכׁשם עצמֹו. ּבפני הרכב ועל עצמֹו ּבפני הרחים על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּיב
מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני ׁשהן מיחדין, והרחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהרכב
ּכל ּכ עצמֹו; ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על וחּיב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחת,
על חּיב - אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ּכלים, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשני
ּבקר צמד חבל אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּתים. לֹוקה - ְִֵֶַַהחֹורׁש
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשליח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
לביתֹו נכנס והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּכנס
ּבין מה ּכן, אם ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון; לֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹּומֹוציא
לּקח לֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּׁשליח ּדין? ּבית לׁשליח חֹוב ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַּבעל
אין - חֹוב ּובעל לּמלוה, ונֹותנֹו ּבזרֹוע הּלוה מּיד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַֹהּמׁשּכֹון
חֹוב ּבעל עבר מּדעּתֹו. הּלוה לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון לּקח ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹלֹו
ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשחטף אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונכנס
לֹו ּתׁשיב הׁשב ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשהרי לֹוקה; אינֹו -ֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכגֹון ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא ואם הּׁשמׁש. ּכבֹוא העבֹוט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאת
הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומחּׁשב לֹוקה. - נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשאבד

ּבּדין. הּׁשאר ְְִֵַַַָותֹובע
ּבידֹו,‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד

דבר ּומׁשּכנֹו הּוא עני איׁש אם הּלוה, מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע
ּבעת העבֹוט לֹו להחזיר מצּוה זה הרי - לֹו צרי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו: צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו; ּבּה לעּׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט. את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהׁשב
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּיֹום

א ועבֹוטֹו תׁשּכב לא - ּבעבטֹו לילה.תׁשּכב ּכסּות זֹו .צל ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹ
הּוא לֹובׁשן אֹו ּבּיֹום מלאכּתֹו ּבהן עֹוּׂשה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָּובכלים

הּיֹום. ּכל ׁשּיחזירֹו מלּמד, לֹו. ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא עד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאֹומר:
לֹו צרי ׁשהּוא ּבעת הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאם
ּכדי הּמׁשּכֹון? ּיֹועיל מה לֹו, צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָולֹוקח
אצל מּטלטלין יעּׂשה ולא ּבּׁשביעית, החֹוב יּׁשמט ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
למדּת, הא הּלוה. ׁשּמת אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבניו,
לֹו החזירֹו ולא לֹו צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהממׁשּכן
אל תבא לא מּׁשּום ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֶַָָֹֹּבזמּנֹו
תׁשּכב לא ּומּׁשּום העבֹוט, את לֹו ּתׁשיב הׁשב ּומּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּביתֹו,
ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹּבעבטֹו.
חּיב אינֹו - הלואתֹו ּבׁשעת מׁשּכנֹו אם אבל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהלואתֹו;

האּלּו. הּׁשמֹות מן ּבׁשם עֹובר ואינֹו ּכלל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָלהחזיר
.Âׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשליח

ּוכלי ׁשעליו ּבגד ּכגֹון מׁשּכֹון, אֹותם לּתן לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ּומּטה לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל
למׁשּכנֹו. לֹו יׁש - מאּלּו חּוץ בידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּומּפץ
לפניו היּו ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָויחזיר
חּיב הּוא מתי עד אחד. ּומחזיר אחד נֹוטל - ּכלים ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשני
מּדברים הּמׁשּכֹון היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלהחזיר
מּניחֹו זה הרי - לּלוה אֹותן מּניחין ואין להם צרי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
הּמׁשּכֹון מֹוכר ואיּל יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַאצלֹו
אחר הּלוה מת לבניו. מחזיר אינֹו - הּלוה מת ּדין. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבבית
ואינֹו ּבניו, מעל הּמלוה ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהׁשיב

ֲִַמחזיר.
.Êולּטל לביתֹו ּולהּכנס ּבזרֹוע למׁשּכנֹו מּתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהערב

לֹו ׁשּיׁש מי וכן זר. ערב ּכי ּבגדֹו לקח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשּכֹון;
וכליו ּבהמּתֹו ּׂשכר ּבין מלאכּתֹו ּׂשכר ּבין חברֹו, אצל ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּׂשכר
ּדין, ּבית ּפי על ׁשּלא למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ּׂשכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבין
הּׂשכר עליו זקף ואם ּבּׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָונכנס
מאּומה מּׁשאת ברע תּׁשה ּכי ׁשּנאמר: אסּור; - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבמלוה

ְוגֹו'.
.Áעל יתר ּׂשכרֹו היה אם עני, ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא [הּגדֹול] ּומּסר קרּדם ּכגֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּפחתֹו,
ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּבחֹובֹו; ּתמיד ּׂשכרֹו ּומנּכה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהּׂשּכירֹו,

ּבעלים. רׁשּות צרי ואין ְְְֲִִֵֵָָָאבדה,

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd ixyz c"kÎg"i -

ה'תשע"ב תשרי י"ח ראשון יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב תשרי י"ט שני יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניי"חֿי"טתשרי

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" h)ּבניֿיׂשראל ,hi xacna)ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תשע"ב תשרי כ' שלישי יום

ה'תשע"ב תשרי כ"א רביעי יום

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" h)ּבניֿיׂשראל ,hi xacna)ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תשע"ב תשרי כ"ב חמישי יום

ה'תשע"ב תשרי כ"ג שישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשכ'ֿכ"דתשרי

― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני dׁשּצּונּו in),d`f ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nhהמטהרים ,ְֲִַַ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

זֹו מצוה `dnec)ּבהלכֹות dxt zekld),ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות

― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת
לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן
ּכלֹומר: ּכּלֹו, זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻעדּיֹות.
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

ה'תשע"ב תשרי כ"ד קודש שבת יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nhהמטהרים ,ְֲִַַ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

זֹו מצוה `dnec)ּבהלכֹות dxt zekld),ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
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― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" h)ּבניֿיׂשראל ,hi xacna)ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תשע"ב תשרי כ' שלישי יום

ה'תשע"ב תשרי כ"א רביעי יום

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדּמה,
לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו מת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת

למׁשמרת" h)ּבניֿיׂשראל ,hi xacna)ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו

ּפרה. ֶֶַָָמּסכת

ה'תשע"ב תשרי כ"ב חמישי יום

ה'תשע"ב תשרי כ"ג שישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשכ'ֿכ"דתשרי

― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני dׁשּצּונּו in),d`f ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nhהמטהרים ,ְֲִַַ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

זֹו מצוה `dnec)ּבהלכֹות dxt zekld),ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות

― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת
לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן
ּכלֹומר: ּכּלֹו, זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻעדּיֹות.
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

ה'תשע"ב תשרי כ"ד קודש שבת יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nhהמטהרים ,ְֲִַַ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

זֹו מצוה `dnec)ּבהלכֹות dxt zekld),ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
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ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות
― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת
לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא

ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן
ּכלֹומר: ּכּלֹו, זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻעדּיֹות.
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ

ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתק(aiaqn)ההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי
יוםשבתקודשכ"דתשרי
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(·Ï).‰ÓÂ˘ ‰˙È‰ ÌÂÏ˘·‡ ÈÙ ÏÚשל בציויו

את להרוג עבדיו, על נישומת זו שימה היתה אבשלום

„Â„.(ËÏ)אמנון: ÏÎ˙Âותכל קצר, מקרא זה הרי

כמו דדוד, נפשא וחמידת יונתן: תרגם וכן דוד; נפש

ג) פד תאוה:(תהלים לשון כלתה, וגם נכספה :ÌÁ� ÈÎ
.ÔÂ�Ó‡ ÏÚ:תנחומין קבל

(·).‰ÚÂ˜˙ ·‡ÂÈ ÁÏ˘ÈÂרבותינו ב)אמרו פה :(מנחות

שם: מצויה חכמה לכך שם, מצוי זית שמן כי

cec zcevn
(ÁÎ).'Â‚Â ·ÂËÎ:נשמר יהיה לא ˆÈ˙ÈÂ.ואז ÈÎ�‡ ÈÎ ‡Ï‰

יבוקש: נפשו:Â˜ÊÁ.ומידי על יעמוד אולי ·„¯Í.(Ï)אם
העירה: באו לא שקר:ÚÂÓ˘‰Â‰.עד שמועת ‡Ï(Ï·)קול

.¯Ó‡È:יחשוב ˘ÓÂ‰.אל ‰˙È‰על הושמה ההיא הצואה
תמר: את אמנון ענות מיום אבשלום, מפי „·¯(Ï‚)עבדיו

.¯Ó‡Ï:'וגו בני כל האומרת ‡ÂÈ¯Á.(Ï„)השמועה Í¯„Óבדרך נסו והמה בה, שהלכו הדרך מול אל רואה היה הצופה כי
הצופה: אחורי מדרך לעיר ובאו ‰ÍÏÓ.(Ï‰)עקלתון, È�· שאמנון‰�‰ עבדך, כדבר כן אם והיה המה, המלך בני הבא העם

מת: ˙ÈÓÏ.(ÊÏ)לבדו Ï‡:אמו אבי היה הוא חייו:Ï·‡˙ÈÂ.כי ימי כל בנו, אמנון על התאבל ·¯Á(ÁÏ)המלך ÌÂÏ˘·‡Â
.'Â‚Â:שנים שלש שם ששהה לומר בא ועתה תלמי, אל שהלך אמר זה ואחר ממקומו, שברח אמר „Â„.(ËÏ)מתחלה ÏÎ˙Â

כמו הדבר, אל וחשק תאוה ענין והוא אבשלום, בעבור לצאת דוד נפש פא)כלתה קיט נפשי:(תהלים לתשועתך כלתה :.ÌÁ� ÈÎ
המתים על תנחומין לקבל ונגזר הוא, מת כי מה, תנחומין עליו קבל מקום מכל הימים, כל עליו שהתאבל סופרים:אף מסכת (סוף

כא) פד רבה ÂÈ‡·.(‡):בראשית Ú„ÈÂ:אבשלום על טוב לבו אשר בהמלך ÂÈ‡·.(·)הכיר ÁÏ˘ÈÂהמלך שלב ראה כי בעבור
אליו: להשיבו לבו לעורר מחשבות חשב לזה אבשלום, על ז"ל˙˜ÚÂ‰.טוב רבותינו ב)אמרו פה שם(מנחות רגילים שהיו לפי :

ביניהם: מצויה החכמה לזה זית, �‡.בשמן ÈÏ·‡˙‰:כאבלה עצמך Â‚Â'.עשי ‰˘‡Î ˙ÈÈ‰Âבקינות מרבה הוי לומר: רצה
המלך רחמי יכמרו למען היתה וכוונתו קינות. לומר לשונה שלמדה מתאבלת, רבים ימים זה אשר כאשה עצמך ועשי ויללות,

במשפטה: לצדקה ‰Ê‰.(‚)עליה, ¯·„Îולשיחשוב אמנון, עם אבשלום למקרה לומר: רצה הזה, כדבר דומה דבר אליו אמרי
הדבר: שאמת ‰„·¯ÌÈ.המלך והיה‡˙ המשל, דברי כל מלבו לה אמר הוא לומר: רוצה בפיה, שם למטה האמור המשל את

באמת: השיבה וכאשר המלך, דברי כל על בהשכל אמריה תשיב היא שאף בחכמתה, עוד בטוח

oeiv zcevn
(ËÎ).Â„¯Ù:והחמור הסוס מן הבא הוא‰ˆÙÂ‰.(Ï„)הוא

למרחוק: להביט גבוה במקום „Â„.(ËÏ)העומד ÏÎ˙Âתחסר
כאלו ידבר, הנפש שעל נקבה, בלשון אמר ולזה נפש, מלת

דוד: נפש ותכל תמשחי:˙ÈÎÂÒ.(·)אמר

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק, בשאלתו אשר בימים הקצרים בימי החורף מפני 

טרדתו במשרתו, ספק בידו אם יספיק ללמוד השיעור חומש וחק לישראל במשך היום, ושואל אם ילמד 

זה בלילה.

יודע  אם  הרי  תהלים,  לשיעור  בהנוגע  אשר  לי  והנראה  בזה,  שמעתי  לא  מפורשה  הוראה  והנה 

המזמורים בע"פ, יש לאומרם לאחרי חצות לילה או קודם צאת הכוכבים, אבל לא מצאת הכוכבים ועד 

לחצות לילה.

ובהנוגע להשיעור חומש וחק לישראל, יכול ללמדם לא בבת אחת, כי אם לחלקם פסקא פסקא 

במשך היום וכמובן שאפשר גם בחנות, ובאם גם ע"ז לא יהי' הפנאי, אזי ילמדם עם פירוש על כל פסוק 

זה כמה מקילים  ובפרט שבזמננו  נכלל בכלל תורה שבע"פ  יש להסביר שזהו  ופסוק אשר בשעת הדחק 

בהענין דלימוד מקרא בלילה, אף שמובא זה בכמה ספרים...
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:íéãâá éòø÷ íéávð åéãáò-ìëåáìúà éðãà øîàé-ìà øîàiå ãåã-éçà äòîL-ïa | áãðBé ïòiå §¨£¨¨¬¦¨¦−§ª¥¬§¨¦«©©¿©¨¨´¤¦§¨̧£¦¨¦¹©ÀŸ¤©Ÿ©³£Ÿ¦Æ¥´

úà Búpò íBiî äîeN äúéä íBìLáà ét-ìò-ék úî Bcáì ïBðîà-ék eúéîä Cìnä-éða íéøòpä-ìk̈©§¨¦³§¥©¤Æ¤Æ¥¦½¦©§¬§©−¥®¦©¦³©§¨Æ¨§¨´½̈¦Æ©Ÿ½¥−
:Búçà øîzâì"íà") íà-ék eúî Cìnä éða-ìk øîàì øác Baì-ìà Cìnä éðãà íNé-ìà äzòå ¨¨¬£Ÿ«§©¿̈©¨¥Á£Ÿ¦̧©¤³¤¤¦Æ¨¨´¥½Ÿ¨§¥¬©¤−¤¥®¦

(éø÷ àìå áéúëô:úî Bcáì ïBðîàãìåðéò-úà äôvä øòpä àOiå íBìLáà çøáiå(éø÷ åéðéò)äpäå àøiå ©§¬§©−¥«©¦§©−©§¨®©¦º̈©©³©©Ÿ¤Æ¤¥½̈¥½̈©©À§§¦¥̧
:øää ãvî åéøçà Cøcî íéëìä áø-íòäìEcáò øáãk eàa Cìnä-éðá äpä Cìnä-ìà áãðBé øîàiå ©©¹Ÿ§¦¬¦¤²¤©£−̈¦©¬¨¨«©³Ÿ¤¨¨Æ¤©¤½¤¦¥¬§¥©¤−¤¨®¦§©¬©§§−

:äéä ïkåìeëa åéãáò-ìëå Cìnä-íâå ekáiå íìB÷ eàNiå eàa Cìnä-éðá äpäå øaãì Búlëk | éäéå ¥¬¨¨«©§¦´§©Ÿ´§©¥À§¦¥³§¥©¤Æ¤Æ½̈©¦§¬−̈©¦§®§©©¤Æ¤Æ§¨£¨½̈¨¾
:ãàî ìBãb éëaæìøeçénò-ïa éîìz-ìà Cìiå çøa íBìLáàå(éø÷ ãeäénò)Bða-ìò ìaàúiå øeLb Cìî §¦−¨¬§«Ÿ§©§¨´¨©½©¥²¤¤©§©¬¤©¦−©¦−¤´¤§®©¦§©¥¬©§−

:íéîiä-ìkçììL íL-éäéå øeLb Cìiå çøa íBìLáàå:íéðL LèìíBìLáà-ìà úàöì Cìnä ãåc ìëzå ¨©¨¦«§©§¨¬¨©−©¥¤́§®©§¦−̈¨¬¨¦«©§©Æ¨¦´©¤½¤¨¥−¤©§¨®
ñ:úî-ék ïBðîà-ìò íçð-ék¦¦©¬©©§−¦¥«

ãéà:íBìLáà-ìò Cìnä áì-ék äéøö-ïa áàBé òãiåáäîëç äMà íMî çwiå äòB÷z áàBé çìLiå ©¥−©¨´¤§ª¨®¦¥¬©¤−¤©©§¨«©¦§©³¨Æ§½¨©¦©¬¦−̈¦¨´£¨¨®
úìaàúî íéaø íéîé äæ äMàk úééäå ïîL éëeñz-ìàå ìáà-éãâá àð-éLáìå àð-éìaàúä äéìà øîàiå©´Ÿ¤¥Â¤¨¦§©§¦º̈§¦§¦¨´¦§¥¥À¤§©¨Æ¦Æ¤½¤§¨¦¾§¦À̈³¤¨¦´©¦½¦§©¤−¤

ò:úî-ìâ:äéôa íéøácä-úà áàBé íNiå äfä øáck åéìà zøaãå Cìnä-ìà úàáe ©¥«¨Æ¤©¤½¤§¦©¬§§¥−̈©¨¨´©¤®©¨¯¤¨²¤©§¨¦−§¦«¨

i"yx

(·Ï).‰ÓÂ˘ ‰˙È‰ ÌÂÏ˘·‡ ÈÙ ÏÚשל בציויו

את להרוג עבדיו, על נישומת זו שימה היתה אבשלום

„Â„.(ËÏ)אמנון: ÏÎ˙Âותכל קצר, מקרא זה הרי

כמו דדוד, נפשא וחמידת יונתן: תרגם וכן דוד; נפש

ג) פד תאוה:(תהלים לשון כלתה, וגם נכספה :ÌÁ� ÈÎ
.ÔÂ�Ó‡ ÏÚ:תנחומין קבל

(·).‰ÚÂ˜˙ ·‡ÂÈ ÁÏ˘ÈÂרבותינו ב)אמרו פה :(מנחות

שם: מצויה חכמה לכך שם, מצוי זית שמן כי

cec zcevn
(ÁÎ).'Â‚Â ·ÂËÎ:נשמר יהיה לא ˆÈ˙ÈÂ.ואז ÈÎ�‡ ÈÎ ‡Ï‰

יבוקש: נפשו:Â˜ÊÁ.ומידי על יעמוד אולי ·„¯Í.(Ï)אם
העירה: באו לא שקר:ÚÂÓ˘‰Â‰.עד שמועת ‡Ï(Ï·)קול

.¯Ó‡È:יחשוב ˘ÓÂ‰.אל ‰˙È‰על הושמה ההיא הצואה
תמר: את אמנון ענות מיום אבשלום, מפי „·¯(Ï‚)עבדיו

.¯Ó‡Ï:'וגו בני כל האומרת ‡ÂÈ¯Á.(Ï„)השמועה Í¯„Óבדרך נסו והמה בה, שהלכו הדרך מול אל רואה היה הצופה כי
הצופה: אחורי מדרך לעיר ובאו ‰ÍÏÓ.(Ï‰)עקלתון, È�· שאמנון‰�‰ עבדך, כדבר כן אם והיה המה, המלך בני הבא העם

מת: ˙ÈÓÏ.(ÊÏ)לבדו Ï‡:אמו אבי היה הוא חייו:Ï·‡˙ÈÂ.כי ימי כל בנו, אמנון על התאבל ·¯Á(ÁÏ)המלך ÌÂÏ˘·‡Â
.'Â‚Â:שנים שלש שם ששהה לומר בא ועתה תלמי, אל שהלך אמר זה ואחר ממקומו, שברח אמר „Â„.(ËÏ)מתחלה ÏÎ˙Â

כמו הדבר, אל וחשק תאוה ענין והוא אבשלום, בעבור לצאת דוד נפש פא)כלתה קיט נפשי:(תהלים לתשועתך כלתה :.ÌÁ� ÈÎ
המתים על תנחומין לקבל ונגזר הוא, מת כי מה, תנחומין עליו קבל מקום מכל הימים, כל עליו שהתאבל סופרים:אף מסכת (סוף

כא) פד רבה ÂÈ‡·.(‡):בראשית Ú„ÈÂ:אבשלום על טוב לבו אשר בהמלך ÂÈ‡·.(·)הכיר ÁÏ˘ÈÂהמלך שלב ראה כי בעבור
אליו: להשיבו לבו לעורר מחשבות חשב לזה אבשלום, על ז"ל˙˜ÚÂ‰.טוב רבותינו ב)אמרו פה שם(מנחות רגילים שהיו לפי :

ביניהם: מצויה החכמה לזה זית, �‡.בשמן ÈÏ·‡˙‰:כאבלה עצמך Â‚Â'.עשי ‰˘‡Î ˙ÈÈ‰Âבקינות מרבה הוי לומר: רצה
המלך רחמי יכמרו למען היתה וכוונתו קינות. לומר לשונה שלמדה מתאבלת, רבים ימים זה אשר כאשה עצמך ועשי ויללות,

במשפטה: לצדקה ‰Ê‰.(‚)עליה, ¯·„Îולשיחשוב אמנון, עם אבשלום למקרה לומר: רצה הזה, כדבר דומה דבר אליו אמרי
הדבר: שאמת ‰„·¯ÌÈ.המלך והיה‡˙ המשל, דברי כל מלבו לה אמר הוא לומר: רוצה בפיה, שם למטה האמור המשל את

באמת: השיבה וכאשר המלך, דברי כל על בהשכל אמריה תשיב היא שאף בחכמתה, עוד בטוח

oeiv zcevn
(ËÎ).Â„¯Ù:והחמור הסוס מן הבא הוא‰ˆÙÂ‰.(Ï„)הוא

למרחוק: להביט גבוה במקום „Â„.(ËÏ)העומד ÏÎ˙Âתחסר
כאלו ידבר, הנפש שעל נקבה, בלשון אמר ולזה נפש, מלת

דוד: נפש ותכל תמשחי:˙ÈÎÂÒ.(·)אמר



dlקטז wxt mildz - miaezk
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.äìà:éîçì-úà íçì éáéøé-úà ýåýé äáéø | ãåãìá:éúøæòa äîe÷å äpöå ïâî ÷æçäâúéðç ÷øäå §¨¦̧¦¨´−§Ÿ̈¤§¦©®§¹©À¤«Ÿ£¨«©«£¥´¨¥´§¦¨®§¹À¨§¤§¨¦«§»̈¥³£¦´
:éðà CúòLé éLôðì øîà éôãø úàø÷ì øâñeãéáLç eøtçéå øBçà eâqé éLôð éL÷áî eîìkéå eLáé −§Ÿ¦§©´«Ÿ§¨®¡¬Ÿ§¹©§¦À§ª«¨¥¬¨«¦¥´Ÿ§¦¨«§»§©§¥¶©Å§¦¬¦´Ÿ¨´§©§§®«¹Ÿ§¥À

:éúòøä:äçBc ýåýé Càìîe çeø-éðôì õîk eéäéå:íôãø ýåýé Càìîe úwì÷ìçå CLç íkøã-éäé ¨«¨¦«¦«§À§¬Ÿ¦§¥®©©§©−§Ÿ̈´¤«§«¦©§À̈¬Ÿ¤©«£©§©®Ÿ©§©¬¹§Ÿ̈À«Ÿ§¨«
æ:éLôðì eøôç ípç ízLø úçL éì-eðîè ípç-ékçBãkìz ïîè-øLà BzLøå òãé-àì äàBL eäàBáz ¦«¦¨´¨«§−¦©´©¦§¨®¹¦À̈¨«§¬§©§¦«§¥´¨»Ÿ¥Å¨¬§¦§´£¤¨©´¦§§®

:da-ìté äàBLaè:BúòeLéa NéNz ýåýéa ìéâz éLôðåéìévî EBîë éî ýåýé äðøîàz | éúBîöò ìk §¹À̈¦¨¨«−§©§¦¨¦´©«Ÿ̈®¹̈¦À¦«¨«¨¬©§©̧Ÿ©§¨»§Ÿ̈À¦¬Å̈¬©¦´
:Bìæbî ïBéáàå éðòå epnî ÷æçî éðòàé:éðeìàLé ézòãé-àì øLà ñîç éãò ïeîe÷éáéäòø éðeîlLé −¨¦¥«¨¨´¦¤®§¨¦¬§¹¤§À¦«Ÿ§«−§¥¥´¨¨®£¤¬«Ÿ¹̈©À§¦¦§¨«¦§©§´¦−¨¨

:éLôðì ìBëL äáBè úçzâé:áeLú é÷éç-ìò éúlôúe éLôð íBvá éúépò ÷N éLeáì íúBìça | éðàå ©¬©¨®§´§©§¦«©«£¦³©«£¿̈§Ä¦À̈¦¥´¦©´©§¦®¹§¦¨¦À©¥¦¬¨«
ãé:éúBçL øã÷ íà-ìáàk ézëläúä éì çàk-òøk§¥©§¨´−¦¦§©¨®§¦©«£¤¥¹ÀŸ¥¬©«¦

i"yx

(‡).È·È¯È ˙‡ '‰ ‰·È¯אותם עם מריבה עשה

עמי: מריבה לוחמיÌÁÏ.שעושים וכן מלחמה לשון

עמו: הנלחמים עם È�Á˙.(‚)הלחם ˜¯‰Âכמו הזדיין

חרבי ט"ו)אריק חניכיו(שמות את וירק י"ד), ÒÂ‚¯:(בראשית
.ÈÙ„¯ ˙‡¯˜Ï:'כמחיצ וביניהם ביני È˘Ù�Ï.הגן

לנפשי שוחה כרו כמו בלע"ז, (ירמיהאימוימאימא"ש

Â˜Ï˜ÏÁÂ˙.(Â):י"ח) Í˘Áשיחליקו כדי יחד שניהם

מן להשמר מניחם אינו והחשך בחלקלקות רגליהם

כד"א כ"ג)החלקלקות להם(שם דרכם יהיה לכן

בה: ויפלו ידחו באפלה È˘Ù�Ï.(Ê)כחלקלקות Â¯ÙÁ
בה: ליפול ב˘Â‡‰.(Á)שוחה בלע"ז:חשך רואינ"ה

.ÔÓË ¯˘‡ Â˙˘¯Âבקש ולכסותו הרשת לטמון דרך כן

שנלכד עד עליה העובר בה ירגיש שלא כדי בעפר או

˙‚ÏÈ.(Ë)בה: È˘Ù�Â:במפלתם ÏÎ(È)כשאראה
.È˙ÂÓˆÚ:עתה כי כך על עליÔÂÓÂ˜È.(È‡)יקלסוך

וגו': חמס עדי ˙˘Â·.(È‚)תמיד È˜ÈÁ ÏÚ È˙ÏÙ˙Â
שיכבד לרעתם אלא נפשי עניתי לא יאמרו ואם כלומר

עלי: תשוב עליהם שהתפללתי תפלתי חליים עליהם

(„È).È˙ÎÏ‰˙‰ ÈÏ Á‡Î Ú¯Îורעי אחי לי היו כאילו

צרתם: על עליהם מיצר כבןÏ·‡Î.התהלכתי אם

בנה: על המתאבלת כאם או אמו על ˜Â„¯.המתאבל
שחרות: שפלות:˘È˙ÂÁלשון לשון .

cec zcevn
(‡).È·È¯È בעבורי:‡˙ אתה תריב עמדי המריבים עם
(·).˜ÊÁ‰הנוהג מלשון משל דרך והוא וגו' מגן בידך אחוז

ירדפוÂ‚ÒÂ¯.(‚)באדם: לבל לקראתם וסגור בדרך התיצב
לי:Â˘Â·È.(„)אחרי: יוכלו לא ıÓÎ.(‰)כאשר ÂÈ‰Èיהיו

הרוח: מפני הנד כמוץ למקום ממקום ונדים È‰È(Â)נעים
.Í˘ÂÁ ÌÎ¯„רגלם וימעדו חלק דרכם ויהי להשמר יראו לבל

נלכדים שיהיו לומר משל והוא המלאך כשירדפם ינוסו בעת
ו להנצל:בצרות יוכלו בכפי:Ì�Á.(Ê)לא חמס לא על
.È˘Ù�Ïנפשו באה ברזל וכן לגופי ק"ה)כמו :(לקמן

(Á).Â‰‡Â·˙:להזהר ידע שלא חשך עליו ÔÓË.תבוא ממנו:‡˘¯ להשמר נראה יהא לבל הרשת ולכסות להטמין הדרך הן כי
.Â„ÎÏ˙:אותה הפורש בה:·˘Â‡‰.את ויפול יראוהו לא עליו הבא החושך ה':·‰'.(Ë)בעבור ÍÂÓÎ.(È)בעזרת ÈÓמי

כמוך: Â�ÓÓ.מושיע ˜ÊÁÓ:ממנו החזק האויב לגזלו:ÂÏÊÂ‚Ó.מן שרוצה ושואליםÔÂÓÂ˜È.(È‡)ממי בי להעיד קמים רשע עדי
לידי: בא ולא מעולם ידעתי לא אשר דבר להחזיר ממני להם:˙Á˙.(È·)ומבקשים שעשיתי הטובה È˘Ù�Ï.במקום ÏÂÎ˘

המיתה: את עלי להביא בעבורם:·Ì˙ÂÏÁ.(È‚)חפצים בצום נפשי מענה והייתי שק לבושי היה חולים ר"לÈ˙ÏÙ˙Â.כשהיו
בי: ויקויים חיקי אל תשוב עליהם שהתפללתי מה ותפלתי אמר לזה עליהם החולי עוד יכבד למען היה שכ"ז יאמרו פן

(„È).Ú¯Î:ואחי רעי יהיו כאילו ומעונה כפוף ‡Ì.התהלכתי Ï·‡Î:שחוח בקדרות הלכתי כי בנה על המתאבלת כאם

oeiv zcevn
(‡).ÌÁÏ:מלחמה Âˆ�‰.(·)מל' Ô‚Óמלחמה כלי שמות

אריקÂ‰¯˜.(‚)להגן: וחרב כמו מתערה הדבר חליצת ענין
ה') ‡ÂÁ¯.(„):(יחזקאל Â‚ÂÒÈאחור נסוג לא וכן אחור יחזרו
מד) מחשבה:È·˘ÂÁ.:(לקמן פסולתıÂÓÎ.(‰)מל' היא
חלק:Â˜Ï˜ÏÁÂ˙.(Â)התבואה: ¯˘˙Ì.בור:˘Á˙.(Ê)מל'

יקוש: פח והוא ורשתם אמש˘Â‡‰.(Á)כמו כמו חושך
ל')שואה מיתה:˘ÏÂÎ.(È·):(איוב חושך˜Â„¯.(È„)ענין ענין

קדרו וירח שמש ב')כמו וכפיפה:˘È˙ÂÁ.:(יואל שחיה ענין

xe` ldi
זהכלי פסוק נאמר לא ל' ס"פ אמור רבות תאמרנה. עצמותי

אדם של לשדרו דומה לולב של השדרה לולב. בשביל אלא
סע"ב דרנ"ה פינחס ובזח"ג תאמרנה. עצמותי כל הוי כו'
לקבל כו' חוליין ח"י דביה השדרה לחוט דדמי צדיק דא לולב
דוד אמר ועלה גרמין כל קיום דביה כו' דצלותא ברכאן ח"י
און הביט לא בד"ה מזה ועמ"ש כו'. תאמרנה עצמותי כל
המקשר חוה"ש נגד הם דצלותא ברכאן שח"י בענין ביעקב

תאמרנה עצמותי כל איך מובן לפ"ז וא"כ העצמות. כל ומחבר
התפלה: לענין שייך

עדבירושלמי(ב) לשוח צריך שבמודים דברכות ספ"ק
והובא תאמרנה. עצמותי כל ע"ש חוליותיו כל שיתפקקו

ע"ש: א"ב קמ"ב תרומה זח"ב ט"ו. ססי' שם בהרא"ש
יוםתד"א(ג) בכל עמכם מקדימים שלי ורחמים ספ"ד ח"א

כו': ממנו מחזק עני מציל שנאמר תמיד

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ג במחלוקתדף תלויה הענן כיסוי בענין התנאים מחלוקת ומעתה

הּגליליזו, יֹוסי תורהרּבי מתן לאחר משה את הענן שכיסה סובר ְִִִֵַַ
ש משום להפרישו, ּבׁשּׁשהכדי ּדאמר קּמא ּכּתּנא לּה ְְְִַַַַָָָָָָסבר

הלּכְך ּתֹורה, ניּתנה שּבחֹודׁש להעמיד מעׂשהחייב היה זה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ
הּדּברֹות, עׂשרת ימיםאחר ששה הענן כיסוי ז'כלומר מיום היה ְֲִֶֶַַַ

הפסוק, מתפרש וכך בו, י"ב עד הרסיון על ה' ּכבֹוד ְְִַַַֹ'וּיׁשּכן
ימים' ׁשׁשת הענן ויכּסהּו שכסהוסיני, מתןלמׁשההיינו אחר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּׁשביעי'תורה, ּבּיֹום מׁשה אל י"ג'וּיקרא יום שהוא לפרישה ְְִִִֶֶַַַָֹ
ּדעּתְךבסיון סלקא ּדאי ּתֹורה, ׁשאר כדעתלקּבּולי לפרש ְְְְְִֵַַָָָָָ

ש עקיבא ה''רבי ּכבֹוד חֹודׁש,היה'וּיׁשּכן וממילאמראׁש ְְִֵֶַֹֹ
הענן' זהלהרפירושו'ויכּסהּו ולפי לעיל, אלכאמור 'וּיקרא ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשביעי' ּבּיֹום בסיוןמׁשה ז' ביום עׂשרתהיה לקּבּולי ְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ
ד,הּדּברֹות כן, לפרש אפשר להּואי קּבילּו הדברותהא אסּתלקדעודובסיון.מּׁשּׁשהלעשרת הא ְְְְִִִִִַַַַָָָ

ההרענן הענןמּׁשּׁשהמן מתוך למשה קרא שה' כתוב מדוע כן ואם תורה, מתן מעמד ורּביכשנגמר . ְִִִַָָָ
שעקיבא משום תורה, מתן קודם להר כיסה שהענן ּבׁשבעהסובר ּדאמר יֹוסי ּכרּבי לּה סבר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ליׂשראל, ּתֹורה ניּתנה שבוּבחדׁש בסיון ז' הוא השביעי' ביום משה אל ש'ויקרא לפרש יכול ולכך ְְְִִֵֶַָָָֹ
וישראל. למשה תורה ניתנה

במשנה ששנינו מה יתבאר כיצד אלו שיטות לפי הגמרא מבררת כו.)עתה בתמוז(תענית שבי"ז חולקין, ללא

הגמרא: שואלת הלוחות. את ושבר סיני מהר משה עקיבאירד לרּבי הופרשּבׁשלמא שלא הסובר ְְֲִִִַָָָ
תורה, מתן אחר מיד עלה אלא לּהמשה ּדמׁשּכחת שהיינּו ששנינו מה מבואר עׂשר- ּבׁשבעה ְְְְְִַַַַָָָָ

הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ישנםּבתּמּוז היום באמצע שעלה בסיון מז' וארּבעהשהרי ּדסיוןימיםעׂשרין ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ
החודש, סוף ימיםוׁשיּתסרעד עשרה שש הללוּדתּמּוז,- ּדהוהשבימים יֹומין ארּבעין להּו מלּו ְְְְְְֲִִִַַַַָָ

בתמוז,ּבהר, י"ז ביום בירידתו התאחר לכך בסיון, ז' ביום בעלייתו שנתאחר עשר]ּובׁשבסרוכיון [־שבעה ְְִַָָ
ואתא נחית העגל,ּבתּמּוז את עשו שישראל וראה למחנה ובא ההר מן ירד [־שבר]ותברינהּו- ְְְְְִִַַָָָ

כך.לּלּוחֹות ּדאמרמחמת הּגלילי יֹוסי לרּבי החלואּלא תורה מתן ּדפריׁשהשלאחר ׁשּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
סיון בי"ג שּדהרימיםארּבעיןנמנוווכלו נמצא הפרישה, ימי ּותלתאחרי עׂשרין ּבתּמּוז[־כ"ג]עד ְְְְְְְִִֶַַַַָ

ו ההר מן ירד לּוחֹות,לא אּתבּור הגמרא:לא משיבה הלוחות. נשתברו בתמוז שבי"ז ששנינו כפי לא וזה ְִֹ
ּדפריׁשה ׁשּׁשה ּבהדי ּדהר ארּבעין הּגלילי, יֹוסי רּבי לָך במצותאמר עמד שמשה הימים - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ביום הלוחות את ושבר ירד אכן זו לשיטה שאף ונמצא להר, עלייתו של יום ארבעים באותם נכללו פרישה
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קיז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ג במחלוקתדף תלויה הענן כיסוי בענין התנאים מחלוקת ומעתה

הּגליליזו, יֹוסי תורהרּבי מתן לאחר משה את הענן שכיסה סובר ְִִִֵַַ
ש משום להפרישו, ּבׁשּׁשהכדי ּדאמר קּמא ּכּתּנא לּה ְְְִַַַַָָָָָָסבר

הלּכְך ּתֹורה, ניּתנה שּבחֹודׁש להעמיד מעׂשהחייב היה זה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ
הּדּברֹות, עׂשרת ימיםאחר ששה הענן כיסוי ז'כלומר מיום היה ְֲִֶֶַַַ

הפסוק, מתפרש וכך בו, י"ב עד הרסיון על ה' ּכבֹוד ְְִַַַֹ'וּיׁשּכן
ימים' ׁשׁשת הענן ויכּסהּו שכסהוסיני, מתןלמׁשההיינו אחר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּׁשביעי'תורה, ּבּיֹום מׁשה אל י"ג'וּיקרא יום שהוא לפרישה ְְִִִֶֶַַַָֹ
ּדעּתְךבסיון סלקא ּדאי ּתֹורה, ׁשאר כדעתלקּבּולי לפרש ְְְְְִֵַַָָָָָ

ש עקיבא ה''רבי ּכבֹוד חֹודׁש,היה'וּיׁשּכן וממילאמראׁש ְְִֵֶַֹֹ
הענן' זהלהרפירושו'ויכּסהּו ולפי לעיל, אלכאמור 'וּיקרא ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשביעי' ּבּיֹום בסיוןמׁשה ז' ביום עׂשרתהיה לקּבּולי ְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ
ד,הּדּברֹות כן, לפרש אפשר להּואי קּבילּו הדברותהא אסּתלקדעודובסיון.מּׁשּׁשהלעשרת הא ְְְְִִִִִַַַַָָָ

ההרענן הענןמּׁשּׁשהמן מתוך למשה קרא שה' כתוב מדוע כן ואם תורה, מתן מעמד ורּביכשנגמר . ְִִִַָָָ
שעקיבא משום תורה, מתן קודם להר כיסה שהענן ּבׁשבעהסובר ּדאמר יֹוסי ּכרּבי לּה סבר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ליׂשראל, ּתֹורה ניּתנה שבוּבחדׁש בסיון ז' הוא השביעי' ביום משה אל ש'ויקרא לפרש יכול ולכך ְְְִִֵֶַָָָֹ
וישראל. למשה תורה ניתנה

במשנה ששנינו מה יתבאר כיצד אלו שיטות לפי הגמרא מבררת כו.)עתה בתמוז(תענית שבי"ז חולקין, ללא

הגמרא: שואלת הלוחות. את ושבר סיני מהר משה עקיבאירד לרּבי הופרשּבׁשלמא שלא הסובר ְְֲִִִַָָָ
תורה, מתן אחר מיד עלה אלא לּהמשה ּדמׁשּכחת שהיינּו ששנינו מה מבואר עׂשר- ּבׁשבעה ְְְְְִַַַַָָָָ

הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ישנםּבתּמּוז היום באמצע שעלה בסיון מז' וארּבעהשהרי ּדסיוןימיםעׂשרין ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ
החודש, סוף ימיםוׁשיּתסרעד עשרה שש הללוּדתּמּוז,- ּדהוהשבימים יֹומין ארּבעין להּו מלּו ְְְְְְֲִִִַַַַָָ

בתמוז,ּבהר, י"ז ביום בירידתו התאחר לכך בסיון, ז' ביום בעלייתו שנתאחר עשר]ּובׁשבסרוכיון [־שבעה ְְִַָָ
ואתא נחית העגל,ּבתּמּוז את עשו שישראל וראה למחנה ובא ההר מן ירד [־שבר]ותברינהּו- ְְְְְִִַַָָָ

כך.לּלּוחֹות ּדאמרמחמת הּגלילי יֹוסי לרּבי החלואּלא תורה מתן ּדפריׁשהשלאחר ׁשּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
סיון בי"ג שּדהרימיםארּבעיןנמנוווכלו נמצא הפרישה, ימי ּותלתאחרי עׂשרין ּבתּמּוז[־כ"ג]עד ְְְְְְְִִֶַַַַָ

ו ההר מן ירד לּוחֹות,לא אּתבּור הגמרא:לא משיבה הלוחות. נשתברו בתמוז שבי"ז ששנינו כפי לא וזה ְִֹ
ּדפריׁשה ׁשּׁשה ּבהדי ּדהר ארּבעין הּגלילי, יֹוסי רּבי לָך במצותאמר עמד שמשה הימים - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ביום הלוחות את ושבר ירד אכן זו לשיטה שאף ונמצא להר, עלייתו של יום ארבעים באותם נכללו פרישה
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc oileg(oey`x meil)

òìa déôøeç ábàc,xyad mrh z` rlea `ed ezetixg jezny ± §©©§¥¨©
ìáàef oikqa jzg m`úeMé÷rlea epi` ,wezn wxi `edy ,`eyiw - £¨¦

lre ,jzgd mewn lr zcner xyad zipepny la` ,xyad mrh z`
okdé÷ñt éáì øéøbjzgd mewn z` oikqa hrn xexbi ±ìéëàå± ¨¦§¥¦§¥§¨¦

.gzeka elke`l i`yx didi f`e
xya ly oikqa jzg m`eàzôéìc éçìé÷,ztl ly miglw ±éøL± ¦§¥§¦§¨¨¥

zipepny mrh oi`e wezn ztld mrhy iptn ,gzeka mlk`l xzen
miglw ef oikqa jzg m` la` .ea xkip xyadà÷ìéñc,oicxz ly ± §¦§¨

éøéñà,xya ly oikqa dkzgpy oepvk mpice ,gzeka mlk`l xeq` ± £¦¥
.mrh mda zpzep xyad zipepnyy iptnàzôéìc eäa Cút éàå± §¦¨©§§¦§¨

ztldn zg` dkizg jzgy ,oicxzd jezig zrya ztl mb axir m`e
,oicxzdn zg` dkizg dixg`eéîc øétLxzene ,xacd aeh ± ©¦¨¥

z` zlhan ztld zewizny iptn ,gzeka oicxzd z` s` lek`l
.oicxza mrh ozep epi` aeye ,oikqdn zipepnyd mrh

:gzekdn mipilaz wigxdl jxev yi m`d zxxan `xnbdàòa§¨
dépéîl`y -éab àçìîc àck éçepàì eäî ,ïîçð áøî éîéc áø ¦¥©¦¦¥©©§¨©§©¥©¨§¦§¨©¥

àkîëc àck,gzek ly ck cil gln ly ck gipdl xzen m`d ± ©¨§©§¨
`eaie ,ezrici ila glnd jezl gzek leti `ny miyyeg m`d

.xya ly dxcw df glna gelnldéì øîà,inic axl ongp ax ¨©¥
,øeñà,l`ye inic ax xfg .glnl gzek letiy miyyegy iptn ¨

éàî àlçcm`d ,gzek ly ck cil uneg ly ck gipdl oicd dn ± §©¨©
uneg eze`n zzl `eaie gzek ekezl leti `ny miyyeg dfa mb

.xya ly liyazadéì øîà,ongp axéøL,inic ax l`y .xzen ± ¨©¥¨¥
àðL éàîe`ny miyyeg glna recn ,glnn uneg dpey dnae ± ©§¨

,zegicaa ongp ax el aiyd .`l unegae gzek ekezl letiéëì'§¦
'àçìîc àøBk dìò ìeëézxkya gln ly xek il cecnz xy`k ± ¥£¨¨§¦§¨

,yxtl ongp ax siqede .jl aiy` f` ,ef dl`y lr jl aiy`yéàî©
àîòè,weligd mrh zn`a edn ±éàägzekd on ea leti m` ,gln ± ©§¨©

,eil` jenqddéðéòa àøeqéà déúéàiptn ,epira xeqi`l epyi ± ¦¥¦¨§¥¥
,lhazn epi`e glna xkipe ,ar `edyåeli`éàäm` s` ,uneg ± §©

,gzekd on ea letidéðéòa àøeqéà déúéì`l` ,epira xeqi`d oi` ± ¥¥¦¨§¥¥
ed okle ,unega ybxen epi` enrh mbe ,xkip epi`e unega qnp `ed`

.melk jka oi` xya ly liyazl epnn ozi m` s`e ixnbl lha
:gzeka xya zaexrz oipra dyrn zxtqn `xnbdàìæBb øa àeää©©§¨

cg` lfeb ly xyaa dyrn ±àkîëc àcëì ìôðc`ln ckl ltpy ± §¨©§©¨§©§¨
dl`yd dl`ype ,ielv e` lyean did `le opev did xyade ,gzek
gzekdy iptn gzekay algd mrhn xyad rlay yeygl yi m`d

.`l e` ,gelndééøLexizd ±î àáøc déøa àðpéç áø`xwpd mewn ©§¥©¦¨¨§¥§¨¨¦
àéðBøLt.dlik`aøîàjk lréàä ék éøLéîì íékç ïàî ,àáø ©§§¨¨©¨¨©©¦§¦§¥¦©

àðååb,dfky dxwn xizdl mkg in ±åàì éà`l m` ±àðpéç áø ©§¨¦©©¦¨¨
àéðBøLtî àáøc déøae lecb mkg `edyìàeîL øîà ék øáñ÷± §¥§¨¨¦©§§¨¨¨©¦¨©§¥

y l`eny xn` xy`ky oiadeéléî éðä ,çúBøk àeä éøä çéìî± ¨¦©£¥§¥©¨¥¦¥
`l` el` mixac xn` `lBçìî úîçî ìëàð Bðéàc àëéädxwna ± ¥¨§¥¤¡¨¥£©¦§

jk lk`dl ie`x epi` egln aex zngny cr jk lk geln gilndy
oirk ,ezegiln z` epnn bitdl mina edegicie edexyiy cr

,glna c`n miaxny jex` onfl eripvdl xya miglenyéàä ìáà£¨©
çzekà,df gzek ±Bçìî úîçî ìëàð éøägeln `edy it lr s` ± ¨¨£¥¤¡¨¥£©¦§

enrh z` rilane hlet epi` okle ,dgcd ila jk lk`p `ed ixd
.opeva

:yxtl `xnbd dtiqenéléî éðäå,xzen xyady ,el` mixace ± §¨¥¦¥
xyad didyk `l` mixen` mpi`,éç,ielv e` lyean epi`yìáà ©£¨

did m`äôéì÷ éòa ,éìörlapy iptn ,aiaq aiaq etlwl jixv ± ¨¦¨¥§¦¨

.dtilw ick cr oevigd ecivn alg mrh hrnéìét déa úéà éàå± §¦¦¥¦¥
,mirwa ea yi mbe ilv `ed m`eøeñà délek`le elek xq`p ± ¥¨

algd hytzd mirwad ici lry iptn ,exizdl dtilw dliren
.elekaåokïéìáúa ìaúî éàlaezn `edyk xyad lyazd m` ± §¦§©¥§©§¦

okle ,relal gep `ed dzrne oilazd ici lr jkxzd ixd ,oilaza
øeñà délekdliren oi`e algd mrhn rela eleky ,elek xq`p ± ¥¨

.exizdl dtilw
xyadn `veiy mec`d ldena mibdepd mipicd z` zyxtn `xnbd

:dilvd xg`løkk ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàmgläéìò CúçL ¨©©©§¨¨©§¥¦¨¤¨©¨¤¨
øNa,ilvd on dlry xg`ldìëàì øeñàon `veid ldend zngn ¨¨¨§¨§¨

.xkika rlape ,`ed mcy iptn ,xyad÷éîñàc éléî éðäåmixace ± §¨¥¦¥§©§¦
,mec` xyad didyk `l` exn`p `l el`déøáàc éléî éðäå± §¨¥¦¥§©§¥

df cvn xkikd lk z` mcd xaryk `l` exn`p `l el` mixace
,miccvd ipyn d`xpy cr ipyd cvldéëîñàc éléî éðäåmixace ± §¨¥¦¥§©§§¥

,dare jinq ldend eze` didyk `l` exn`p `l el`àzLéì÷ ìáà£¨§¦§¨
,lelv ldend did m` ±da ïì úéìiptn ,ezngn xeq`l epl oi` ± ¥¨¨

.mc epi`y
:xkik dze`a mi`xen`d ebdp cvik xtql `xnbd dkiynnìàeîL§¥
dilv xg`l xya eilr ekzgy mgl elv` oncfn didykdéì éãL̈¥¥

déaìëìj` .ealkl eze` jilyn did ±ì déì áéäé àðeä áødéònL §©§¥©¨¨¦¥§©¨¥
zl`ey .elke`l eynyl ozep did `l` ,envra elke` did `l ±

:`xnbdCLôp äîixdy ,`ed dyw xn`zy dn ±éøL éàmgl m` ± ©©§¨¦¨¥
,xzen dféøL àîìò éleëì`l recne ,mlekl xzen `ed ixd ± §¥¨§¨¨¥

e ,envra elk`øeñà éà,xeq` mgld m`e ±øeñà àîìò éleëì± ¦¨§¥¨§¨¨
:`xnbd zayiin .elke`l eynyl epzp cvike ,xeq` `ed mlekl ixd

àðeä áø éðàL,miyp` x`yn `ped ax `ed dpey ±dézòc àðéðàc ©¦©¨©£¦¨©§¥
it lr s`e ,qe`in ly xacn zxrhvn eytpe ,qiphqi` `edy ±
.qe`ind zngn dzlik`n rpnp ,ef zt zlik`a xeqi` oi` ezrcly

n:xtql `xnbd dkiyndéì ìéëà àáøz` envra lke` did ± ¨¨¨¦¥
,dilvd xg`l xya eilr ekzgy mgldøNa øîç déì éø÷ådide ± §¨¥¥£©¨¨

df lden ezrcly iptn ,'xyad oii' zta rlapy mec`d ldenl `xew
.mc epi`

:dilvd zrya xyad zgz ilk gipdl xzen cvik zyxtn `xnbd
úçz éìk ïéçéðî ïéà ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàdøNazrya ¨©©©§¨¨©§¥¥§¦¦§¦©©¨¨

,dilva xyadn afd oneyd z` ea seq`l ick eziilväìëiL ãò©¤¦§¤
xyadn,BaL úéîeîãà äàøî ìklk z` heltl miiqy ,xnelk ¨©§¥©§¦¤

mr dilva `veid mcd axrzi ,okl mcew ilk gipi m`y iptn ,enc
.xq`i oneyde ,ilka sq`ziy oneyd

:`xnbd zl`eyïðéòãé àðî.mcd lk hltp izn mircei ep` oipn ± §¨©§¦¨
:`xnbd zyxtnäìòzMî ,øîà àtt áøc déîMî àøèeæ øî©§¨¦§¥§©¨¨¨©¦¤©£¤

Búøîézz` heltl miiq xak i`cea oyr dlrn xyady dryn ± ¦§¨
.enc

:`xnbd dywné÷úîéMà áø dì ó,`tt ax ixac lràîìãå± ©§¦¨©©¦§¦§¨
,oyr dlrn xyady drya `nyeàèî àì äàléò ,àèî äàzz± ©¨¨¨¨¦¨¨Ÿ¨¨

zinenc` lk dlky xeriyl xak ribd milgbl jenqd oezgzd eciv
df xeriyl ribd mxh oeilrd eciv la` ,oyr dlrn `ed okle ,eay

.epnn af mc oiicre
:`xnbd dwiqnàzðwz déì úéì ,éMà áø øîà àlàxyal oi` ± ¤¨¨©©©¦¥¥©©§¨

dilv zrya eizgz ilk gipdl elkeiy dpwzézøz déa àcLî àlà¤¨¦§¨¥©§¥
àçìî éììbgln zekizg izy ea ekilyi m` `l` ±,xyad lr zg` , ©§¥¦§¨

mcd z` a`ey `edy glnd ly erahe ,eizgzy ilkd jeza dipyde
,mcn iwp x`yi oneyde ,ilkd ileya glnd l` mcd xxbi jke ,eil`
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oifge` mipy` cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay

úåùé÷mewn lr cnere sv zipepnyd `l` ,dkeza rlap epi`e ,`id dwezn Ð

s` Ð "lik`e" ,oikqa hrn xxeb jzg mewnl Ð "diwqt ial xixb" ,jkld .jzgd

mrh ozep oi`c xn`ck ,gzeka olke`l xzen Ð dxrwa elry mibc ,jkld .gzeka

oneyn dze` oigpwn dxrw mzqc .mrh ozepn `ad mrh ozep `l` ynnd on `ad

,oikql la` .qe`in meyn dilr yexwd

.xkip epi`e ,eilr yexw zipepnydy minrt

on `ad mrh ozep ied Ð oepva jzegyke

mibcn ith rla ditxeg meync :cere .ynnd

`pikq hilt `pikqc `wgec ab`e ,migzexd

.oepv rlaeéçì÷.miglw Ðàúôéìztl Ð

.ea xkip oney mrh oi`e wezn `l` sixg epi`

éøéñà à÷ìéñã.oda mrh ozepy itl Ðéàå
àúôéìã åäá êúô,okezg zra oaxr Ð

Ð oicxz ly zg`e ztl ly zg` jzgy

oi`e ,oikqd on zipepnyd mrh lhan ztld

.epnid mrh oilawn oicxzdàëîë.gzek Ð

`ede ,glna gzekd on leti `ny opiyiig in

xya zxcw epnn eglnie rci `léàî àìçã ?
opiyiig in .liyazd jezl uneg zzl jxc Ð

ozie xefgie ,unega gzekd on leti `ny

liyazl epnnìåëéú éëì ?il cecnzyk" Ð

enrh jl xne` ,ixkya gln ly xek dilr

."xac lyéàäd`xp ,glna ltepd gzek Ð

gzek la` .liha `le ar `edy iptn ,xkipe

`l inp `nrhe ,dipira dizil unega ltepd

.unega gzek aidiàððéç áø äééøùs` Ð

.`ed giln gzekdy it lrìëàð åðéàã
åçìî úîçîgln aexn lk`il gep epi` Ð

oirk ,mina eze` oigicne oixeyy cr ,eay

.ripvdl xya zgilnåçìî úîçî ìëàð
àåä.`ed eglna lk`p ,xnelk Ðäôéì÷Ð

.aiaq dlrnlnéìéô äéá úéà éàåmirwa Ð

itl ,dtilwa dil `ibq `l Ð ilv `ede

.xeq` eleke ,miawpd jxc rleayìáúî éàå
ïéìáúáoikkxn enr elyazpy oilazd Ð

`nv did gzekl ltpyke ,relal gepe eze`

.rlae ,relaløùá äéìò êúçù`edyk Ð

.ilvd on jzegäìëàì øåñàmcdy iptn Ð

.ea rlape `vei÷éîñàã éìéî éðäådidy Ð

.`"cexhwpy* mec` xyadéìéî éðäå
äéøáàã.oiccv ipyn d`xpy cr ,ecvl ecvn xar ,xnelk .xkkd z` mcd awpy Ð

:opiqxb ikdäéëîñàã éìéî éðäåla` ,dar xyad on `veid lden eze` didy Ð

.`ed mc e`l Ð lelväéáìëì äéì éãù.xkk `eddl Ðêùôð äî`l edi`c Ð

`xeqi` dil itq dirnyle dilkinl iraäéúòã àðéðàã ?dil lik` `lc i`d Ð

.`xeqi` meyn e`le ,ded qiphqi`c meyn Ðøùá øîç.xyad oii Ðïéçéðî ïéà
éìë.(a,`iw) lirlc "ibec ia" Ðäìëéù ãò.epnn hltp xak enc lk `diy Ð

åúøîéú äìòúùîpyil .oyr dlrn xyady Ðoilrn milgbd ediy :`pixg` `

,shep oneydyk la` .miklede oiak `l` opi` ,odilr zzey mcdy onf lky .oyr

.ixen oeyl .oyr oilrn odàèî äàúú àîìéãå,dlvp milgb cv ly oezgzd cv Ð

dlvp `l oeilrdeàçìîã éììâ éøú ?xxbp mcde ,ilkd jeza oiae xyad lr oia Ð

.miileyl glnd lv`
äééôùîå
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ztd lk ,yh m`e .dil`a xepzd oiyh oi` :(a,l migqt) "dry lk" wxt opixn`c `de

aiyg `lcn ,xeq` lyazpc myn di`x oi` Ð gepwa ibq `le ,xepzd wqeiy cr ,dxeq`

dti gpwzdl xepzl xyt` i`c :mz epiax xne`c .mrh ozep xa mrh ozep gepwa dil

opixn`ck ,ixy Ð elyazp elit`c :wcwcl yie .wqeiy cr oira iede ,zipepnyd ea wacpyk

meie mei lkc (`,fv migaf) "z`hg mc" wxt

minly lyal xzene ,exiagl lerib dyrp

`lc .lenz` minly da lyay dxcwa `pci`d

,`pci`dc minly zlik`a hrnn `wc opixn`

icil `aiy mcew lhazpe `ed ipy mrhc meyn

,iyily mrh iedc mzd ip`yc :xnel oi`e !xeqi`

inp eidi df mrhn Ð dxcwa min yiy itl

:cere !dxcwa mina elyazpy mixzen miviad

dcear zkqn seqa iziin dlkq`e cety iabc

lerib dyrp meie mei lkc `idd (`,er) dxf

`dc ,myn di`x oi` jgxk lr edine .exiagl

dze`a lyal ixy Ð z`hg da lya elit`

.(my) dxf dcear zkqn seqa ,minly dxcw

miyple mixfl ixqznc ,dzlik`a hrnn ixde

mbe .dpedk ixkfl `l` zlk`p oi`c ,micarle

jigxk lre .xeqi`a ipy mrh iedc ,`veia ilqtn

`ziixe`cn epina oinc meyn `nrh ied mzd

.`ziixe`c` denwe` ycwn ilkae ,aexa lha

zagna egcedy ,xya oda oiynzyny zexrwe

yi Ð onei ipa mdipye ,oey`x ilka alg ly

`l` elr `wec e`l xn`p m` elit` ,xeq`l

.zexrwd lr oira zipepnyd m` ,elyazp elit`

oeyll qxhpewa xq`c ,gpwzp `ly oikqk iedc

,xeq` Ð oira zipepny oi` elit`e .xg`

,dfl dfn mrh hltpe ,zagna zerbep zexrwdc

mibcl llk inc `lc :cere .xeqi`a ipy mrh iede

lye xya ly ipy mrhdyk `dc ,dxrwa elry

oixfege ,mind exq`p cin Ð mina qpkp alg

oa epi` cg`d m`e .zagnde zexrwd oixqe`e

.xzen enei oa `edy eze` f` ,eneiáâàditxeg

oiyixk oiney jezgl `ly xdfil yi Ð rla

.`aeh itixgc meyn ,zaleg oikqa milvae

Ð zgzex min d`ln dxcwa opzpe jzgc `kide

on hltpe wxia relad mrh lhal ,miyya xzen

wxid dyrp Ð ieb ly oikqa ekzg la` .oikqd

oeir jixve .wxid lhal miyy jixve ,dlap elek

oi`" wxt zizlg iab xn`ck ,gayl `ilgn edcic `txeg i` ,enei oa oi`e gpewn oikqd m`

.(`,hl dxf dcear) "oicinrn

åäîdf mrhn xeq`l oi` Ð xeq` dil xn` `knkc `ck icda `glnc `ck igep`l

leti `ly dti xdfp mzdc Ð alg ly ck lv` xya ly ck zg` daza gipdl

,rci `le ,glna gzekd on leti `ly xdfil ediizrc` iwqn `l Ð `kd la` ,df lr dfn

gzekd on leti `ny opiyiige ,liyaza uneg zzl jxc ik ,`lgc oke .xya epnn glnie

.liyazd jezl ozie xefgie ekezléðäawri epiax axd Ð egln zngn lk`p epi`c ilin

aiyg `lc xn`e ,dlap zkizg mr dti dglnpy xya d`ln zibib zg` mrt xizd l`xyi

:(a,dr zay) "lecb llk" wxt xn`ck ,cear oirk glnp ok m` `l` egln zngn lk`p epi`

`zial la` ,`gxe`l irac :dl iwene ,carn meyn aiig Ð zaya `xyia glnc o`n i`d

edxeyy cr ,eay gln aexn lk`p epi` :yxit inp qxhpewae .ur dilkin yipi` ieyn `l Ð

`zdnh` edpd eh`c :mz epiaxl `iywe .ripvdl migleny xya oirk ,mina egicne

lek`l xeq` xya da glnpy dxrw (a,`iw oileg) oke ?`gxe`l eglnp ike ,"gzexk `ed ixd giln" dlr iziinc ,(a,fv oileg) "dypd cib" wxta ,`zelb yix ia `iypc `ciba egilni`c

lkc :mz epiax xne`e ?qxhpewd yexitk ripvdl e` `gxe`l eed ipd lk eh` Ð jenqa dtxh icda dhegy xya dil glni`c ixn ax oke ,in` iax ia dedc `kpit `idde ,gzex da

"dax unewd"a rnyn oke .ilvc gzexk `ed ixd gilnc meyn ,diilv xeriyk dgiln xeriyc zelecb zeklda yxitcn ,ogln zngn oilk`p oi` iaiyg Ð dxcwl oiyer ep`y zegiln

miycw zgiln ,`nl` !eilr xaer epi` Ð eglny mc :dcedi ax xn`c .mc zxezn dil wtp `de ,gln irail mc [`pin` ded] ikd e`l `d ,`xw dihrnc `nrh :xn`wc (`,`k zegpn)

`ly jixv zexcw zgilnl ,`nl` Ð dxcwl oke :miycw zgiln lr dax mzd xn`we .eilr xaer oi`c mzd opixn`c ,elyay mc enk eglny mc xhtcn ,egln zngn lk`p oi` ied

.ogln zngn milk`p edi

éøú,xyad on oneyd shepyk cin :opixn` `le .o`k xizdl yi Ð xeq` ehgeql xyt` (a,gw oileg) xn`c o`nl elit`e .mileya glnd lv` xxbp mcdy Ð diityne `glnc illb

inc `le .xzend xaca oi`iwa eid jkc .edyn elit`e ,mrh ea x`yp oi` ,ixnbl epnn yxtp mcdy oeikc Ð `glnc illb ixz el lirei `l aeye ,ea axernd mc zngn xq`p

daxd la` ,illb ixz hwp `wecc zelecb zeklda yxity dn itl ,`glnc illb ixz ici lr xizdl oi` eiykre .lhazny `l` ixnbl `vei xeqi`d oi` mzdc Ð lirlc ehgeql xyt`l

.hrnl `lye zeaxdl `ly ,xaca oi`iwa ep` oi`e ,mcd gk wqet Ð gln

mibc
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úeMé÷ ìáà ,òìa déôøeç áâàc¯dé÷ñt éáì øéøb ©£©§¥¨©£¨¦¨¥§¥§¨¥
àzôéìc éçìé÷ .ìéëàå¯à÷ìéñc ,éøL¯Cút éàå .éøéñà §¨¥¦§¥§¦§¨¨¥§¦§¨£¦¦§¦¨©

àzôéìc eäa¯áøî éîéc áø dépéî àòa .éîc øétL §§¦§¨©¦¨¦§¨¦¥©¦¦¥©
eäî :ïîçðéçepàìøîà ?àkîëc àck éab àçìîc àck ©§¨©§©¥©¨§¦§¨©¥©¨§©§¨£©
.øeñà :déì¯.éøL :déì øîà ?éàî àlçc¯?àðL éàîe ¥¨§©¨©£©¥¨¥©§¨

¯àîòè éàî !àçìîc àøBk dìò ìeëéz éëì¯éàä §¦¥£¨¨§¦§¨©©£¨©
.déðéòa àøeqéà déúéì éàäå ,déðéòa àøeqéà déúéà¦¥¦¨§¥¥§©¥¥¦¨§¥¥

øa àeääàìæBbìôðcàcëìàðpéç áø dééøL ,àkîëc ©©§¨¦§©§©¨§©§¨¨§¨©¦¨¨
éøLéîì íékç ïàî :àáø øîà .àéðBøLtî àáøc déøa§¥§¨¨¦©§§¨£©¨¨©©¦§¦§¥

àðpéç áø åàì éà ,àðååb éàä ék!àéðBøLtî àáøc déøa ¦©©§¨¦¨©¦¨¨§¥§¨¨¦©§§¨
éléî éðä ,çúBøk àeä éøä çéìî ìàeîL øîà ék :øáñ÷̈¨©¦£©§¥¨¦©£¥§¥©¨¥¦¥

¯àçúek éàä ìáà ,Bçìî úîçî ìëàð Bðéàc àëéä¯ ¥¨§¥¤¡¨¥£©¦§£¨©§¨
éléî éðäå .Bçìî úîçî ìëàð éøä¯éìö ìáà ,éç¯éòa £¥¤¡¨¥£©¦§§¨¥¦¥©£¨¨¦§©

éìét déa úéà éàå .äôéì÷¯ìaúî éàå ,øeñà délek §¦¨§¦¦¥¦¥¥¨§¦§©¥
ïéìáúa¯økk :ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîà .øeñà délek §©§¦¥¨£©©©§¨¨©§¥¦¨

øNa äéìò CúçL¯éléî éðäå .dìëàì øeñà¯,÷éîñàc ¤¨©¨¤¨¨¨¨§¨§¨§¨¥¦¥§©§¦
éléî éðäå¯déøáàcéléî éðäå ,¯déëîñàcìáà , §¨¥¦¥§©§¥§¨¥¦¥§©§§¥£¨
àzLéì÷¯déì éãL ìàeîL .da ïì úéìdéaìëìáø , §¦§¨¥¨¨§¥§¦¥§©§¥©

ì déì áéäé àðeä.déònL¯éøL éà ,CLôp äî¯éleëì ¨¨¥¥§©¨¥©©§¨¦¨¥§¥
øeñà éà ,éøL àîìò¯!øeñà àîìò éleëì¯áø éðàL ¨§¨¨¥¦¨§¥¨§¨¨¨¥©

àðeä¯øîç" déì éø÷å ,déì ìéëà àáø .dézòc àðéðàc ¨©£¦¨©§¥¨¨¨¥¥§¨¥¥£©
."øNaéìk ïéçépî ïéà :ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîà ¨¨¨©©©§¨¨©§¥¥©¦¦§¦

.BaL úéîeîãà äàøî ìk äìëiL ãò ,øNa úçz¯ ©©¨¨©¤¦§¤¨©§¥©§¦¤
:øîà àtt áøc déîMî àøèeæ øî ?ïðéòãé àðî§¨¨§¦©¨§¨¦§¥§©©¨£©

äìòzMîé÷úî .Búøîéz,àîìãå :éLà áø dì ó ¦¤©£¤¦§¨©§¦¨©©¦§¦§¨
äàzzúéì :éLà áø øîà àlà ?àèî àì äàléò ,àèî ©¨¨§¨¦¨¨¨§¨¤¨£©©©¦¥
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קיט oifge` mipy` cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay

úåùé÷mewn lr cnere sv zipepnyd `l` ,dkeza rlap epi`e ,`id dwezn Ð

s` Ð "lik`e" ,oikqa hrn xxeb jzg mewnl Ð "diwqt ial xixb" ,jkld .jzgd

mrh ozep oi`c xn`ck ,gzeka olke`l xzen Ð dxrwa elry mibc ,jkld .gzeka

oneyn dze` oigpwn dxrw mzqc .mrh ozepn `ad mrh ozep `l` ynnd on `ad

,oikql la` .qe`in meyn dilr yexwd

.xkip epi`e ,eilr yexw zipepnydy minrt

on `ad mrh ozep ied Ð oepva jzegyke

mibcn ith rla ditxeg meync :cere .ynnd

`pikq hilt `pikqc `wgec ab`e ,migzexd

.oepv rlaeéçì÷.miglw Ðàúôéìztl Ð

.ea xkip oney mrh oi`e wezn `l` sixg epi`

éøéñà à÷ìéñã.oda mrh ozepy itl Ðéàå
àúôéìã åäá êúô,okezg zra oaxr Ð

Ð oicxz ly zg`e ztl ly zg` jzgy

oi`e ,oikqd on zipepnyd mrh lhan ztld

.epnid mrh oilawn oicxzdàëîë.gzek Ð

`ede ,glna gzekd on leti `ny opiyiig in

xya zxcw epnn eglnie rci `léàî àìçã ?
opiyiig in .liyazd jezl uneg zzl jxc Ð

ozie xefgie ,unega gzekd on leti `ny

liyazl epnnìåëéú éëì ?il cecnzyk" Ð

enrh jl xne` ,ixkya gln ly xek dilr

."xac lyéàäd`xp ,glna ltepd gzek Ð

gzek la` .liha `le ar `edy iptn ,xkipe

`l inp `nrhe ,dipira dizil unega ltepd

.unega gzek aidiàððéç áø äééøùs` Ð

.`ed giln gzekdy it lrìëàð åðéàã
åçìî úîçîgln aexn lk`il gep epi` Ð

oirk ,mina eze` oigicne oixeyy cr ,eay

.ripvdl xya zgilnåçìî úîçî ìëàð
àåä.`ed eglna lk`p ,xnelk Ðäôéì÷Ð

.aiaq dlrnlnéìéô äéá úéà éàåmirwa Ð

itl ,dtilwa dil `ibq `l Ð ilv `ede

.xeq` eleke ,miawpd jxc rleayìáúî éàå
ïéìáúáoikkxn enr elyazpy oilazd Ð

`nv did gzekl ltpyke ,relal gepe eze`

.rlae ,relaløùá äéìò êúçù`edyk Ð

.ilvd on jzegäìëàì øåñàmcdy iptn Ð

.ea rlape `vei÷éîñàã éìéî éðäådidy Ð

.`"cexhwpy* mec` xyadéìéî éðäå
äéøáàã.oiccv ipyn d`xpy cr ,ecvl ecvn xar ,xnelk .xkkd z` mcd awpy Ð

:opiqxb ikdäéëîñàã éìéî éðäåla` ,dar xyad on `veid lden eze` didy Ð

.`ed mc e`l Ð lelväéáìëì äéì éãù.xkk `eddl Ðêùôð äî`l edi`c Ð

`xeqi` dil itq dirnyle dilkinl iraäéúòã àðéðàã ?dil lik` `lc i`d Ð

.`xeqi` meyn e`le ,ded qiphqi`c meyn Ðøùá øîç.xyad oii Ðïéçéðî ïéà
éìë.(a,`iw) lirlc "ibec ia" Ðäìëéù ãò.epnn hltp xak enc lk `diy Ð

åúøîéú äìòúùîpyil .oyr dlrn xyady Ðoilrn milgbd ediy :`pixg` `

,shep oneydyk la` .miklede oiak `l` opi` ,odilr zzey mcdy onf lky .oyr

.ixen oeyl .oyr oilrn odàèî äàúú àîìéãå,dlvp milgb cv ly oezgzd cv Ð

dlvp `l oeilrdeàçìîã éììâ éøú ?xxbp mcde ,ilkd jeza oiae xyad lr oia Ð

.miileyl glnd lv`
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ztd lk ,yh m`e .dil`a xepzd oiyh oi` :(a,l migqt) "dry lk" wxt opixn`c `de

aiyg `lcn ,xeq` lyazpc myn di`x oi` Ð gepwa ibq `le ,xepzd wqeiy cr ,dxeq`

dti gpwzdl xepzl xyt` i`c :mz epiax xne`c .mrh ozep xa mrh ozep gepwa dil

opixn`ck ,ixy Ð elyazp elit`c :wcwcl yie .wqeiy cr oira iede ,zipepnyd ea wacpyk

meie mei lkc (`,fv migaf) "z`hg mc" wxt

minly lyal xzene ,exiagl lerib dyrp

`lc .lenz` minly da lyay dxcwa `pci`d

,`pci`dc minly zlik`a hrnn `wc opixn`

icil `aiy mcew lhazpe `ed ipy mrhc meyn

,iyily mrh iedc mzd ip`yc :xnel oi`e !xeqi`

inp eidi df mrhn Ð dxcwa min yiy itl

:cere !dxcwa mina elyazpy mixzen miviad

dcear zkqn seqa iziin dlkq`e cety iabc

lerib dyrp meie mei lkc `idd (`,er) dxf

`dc ,myn di`x oi` jgxk lr edine .exiagl

dze`a lyal ixy Ð z`hg da lya elit`

.(my) dxf dcear zkqn seqa ,minly dxcw

miyple mixfl ixqznc ,dzlik`a hrnn ixde

mbe .dpedk ixkfl `l` zlk`p oi`c ,micarle

jigxk lre .xeqi`a ipy mrh iedc ,`veia ilqtn

`ziixe`cn epina oinc meyn `nrh ied mzd

.`ziixe`c` denwe` ycwn ilkae ,aexa lha

zagna egcedy ,xya oda oiynzyny zexrwe

yi Ð onei ipa mdipye ,oey`x ilka alg ly

`l` elr `wec e`l xn`p m` elit` ,xeq`l

.zexrwd lr oira zipepnyd m` ,elyazp elit`

oeyll qxhpewa xq`c ,gpwzp `ly oikqk iedc

,xeq` Ð oira zipepny oi` elit`e .xg`

,dfl dfn mrh hltpe ,zagna zerbep zexrwdc

mibcl llk inc `lc :cere .xeqi`a ipy mrh iede

lye xya ly ipy mrhdyk `dc ,dxrwa elry

oixfege ,mind exq`p cin Ð mina qpkp alg

oa epi` cg`d m`e .zagnde zexrwd oixqe`e

.xzen enei oa `edy eze` f` ,eneiáâàditxeg

oiyixk oiney jezgl `ly xdfil yi Ð rla

.`aeh itixgc meyn ,zaleg oikqa milvae

Ð zgzex min d`ln dxcwa opzpe jzgc `kide

on hltpe wxia relad mrh lhal ,miyya xzen

wxid dyrp Ð ieb ly oikqa ekzg la` .oikqd

oeir jixve .wxid lhal miyy jixve ,dlap elek

oi`" wxt zizlg iab xn`ck ,gayl `ilgn edcic `txeg i` ,enei oa oi`e gpewn oikqd m`

.(`,hl dxf dcear) "oicinrn

åäîdf mrhn xeq`l oi` Ð xeq` dil xn` `knkc `ck icda `glnc `ck igep`l

leti `ly dti xdfp mzdc Ð alg ly ck lv` xya ly ck zg` daza gipdl

,rci `le ,glna gzekd on leti `ly xdfil ediizrc` iwqn `l Ð `kd la` ,df lr dfn

gzekd on leti `ny opiyiige ,liyaza uneg zzl jxc ik ,`lgc oke .xya epnn glnie

.liyazd jezl ozie xefgie ekezléðäawri epiax axd Ð egln zngn lk`p epi`c ilin

aiyg `lc xn`e ,dlap zkizg mr dti dglnpy xya d`ln zibib zg` mrt xizd l`xyi

:(a,dr zay) "lecb llk" wxt xn`ck ,cear oirk glnp ok m` `l` egln zngn lk`p epi`

`zial la` ,`gxe`l irac :dl iwene ,carn meyn aiig Ð zaya `xyia glnc o`n i`d

edxeyy cr ,eay gln aexn lk`p epi` :yxit inp qxhpewae .ur dilkin yipi` ieyn `l Ð

`zdnh` edpd eh`c :mz epiaxl `iywe .ripvdl migleny xya oirk ,mina egicne

lek`l xeq` xya da glnpy dxrw (a,`iw oileg) oke ?`gxe`l eglnp ike ,"gzexk `ed ixd giln" dlr iziinc ,(a,fv oileg) "dypd cib" wxta ,`zelb yix ia `iypc `ciba egilni`c

lkc :mz epiax xne`e ?qxhpewd yexitk ripvdl e` `gxe`l eed ipd lk eh` Ð jenqa dtxh icda dhegy xya dil glni`c ixn ax oke ,in` iax ia dedc `kpit `idde ,gzex da

"dax unewd"a rnyn oke .ilvc gzexk `ed ixd gilnc meyn ,diilv xeriyk dgiln xeriyc zelecb zeklda yxitcn ,ogln zngn oilk`p oi` iaiyg Ð dxcwl oiyer ep`y zegiln

miycw zgiln ,`nl` !eilr xaer epi` Ð eglny mc :dcedi ax xn`c .mc zxezn dil wtp `de ,gln irail mc [`pin` ded] ikd e`l `d ,`xw dihrnc `nrh :xn`wc (`,`k zegpn)

`ly jixv zexcw zgilnl ,`nl` Ð dxcwl oke :miycw zgiln lr dax mzd xn`we .eilr xaer oi`c mzd opixn`c ,elyay mc enk eglny mc xhtcn ,egln zngn lk`p oi` ied

.ogln zngn milk`p edi

éøú,xyad on oneyd shepyk cin :opixn` `le .o`k xizdl yi Ð xeq` ehgeql xyt` (a,gw oileg) xn`c o`nl elit`e .mileya glnd lv` xxbp mcdy Ð diityne `glnc illb

inc `le .xzend xaca oi`iwa eid jkc .edyn elit`e ,mrh ea x`yp oi` ,ixnbl epnn yxtp mcdy oeikc Ð `glnc illb ixz el lirei `l aeye ,ea axernd mc zngn xq`p

daxd la` ,illb ixz hwp `wecc zelecb zeklda yxity dn itl ,`glnc illb ixz ici lr xizdl oi` eiykre .lhazny `l` ixnbl `vei xeqi`d oi` mzdc Ð lirlc ehgeql xyt`l

.hrnl `lye zeaxdl `ly ,xaca oi`iwa ep` oi`e ,mcd gk wqet Ð gln
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`oifgeקכ mipya cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay

äééôùîådxri ,xnelk .x"ilew* ,exiagl oii dteyd :(`,q `rivn `aa) enk Ð

zelecb zeklda izi`xe .ea mcd axrzi `ly ick ,ilk l` ilkn zgpa oeilrd oneyd

edyere ,mcd gk wqet daxd gln la` .gln hrn ,xnelk .illb ixz hwp `wecc

.oneyd mr axrzne xkrp `ede ,minkéëä ìàåîù øîà éîålk dlkiy xg`lc Ð

xzen eay zinenc` d`xnìàåîù øîàäå ?
'åë.dlvp xak xya i`de Ðíúä éðàù

èéìô àðéëñã à÷çåã áâàãmlerl Ð

ici lr epnn `vei mcd oi` ezxnz dlrzyk

ekzegyk la` .xzene ,`ed zipepnye ,xe`d

m`e ,ewgec `ed ,oikqd z` eilr yaeke

.`vei `ede ewgec Ð mc ea x`ypíéâã
úåôåòåxya oky lkc ,zeter `weec e`l Ð

.zeter xyan dyw `edy itl ,xg`ïéøåñà
xyad on `vei mcdy ,[ocal mibcd] Ð

.mibca rlape[éîð] úåôåòå úåôåò åìéôà
éøéñàoiglen oi` :(`,biw) onwl opixn`ck Ð

mcdy itl ,awepn ilk iab lr `l` xya

.xyaa rlape xfege ,ilka x`yp `veid

éøù [éîð] íéâãå úåôåò åìéôàmcd ixdy Ð

izy x`y il dne ,mibc il dnc .`vei

ab lr s`y ,ef ab lr ef zeglnpd zekizg

oi` Ð dpezgzl dpeilrn `vei mcdy

.awepn ilkd m` oixq`pá÷åðî éìëá íìåòì.oixeq` mibcc `nrh epiide Ðíåùî
åäééîø÷ åôø íéâãã.jx odly mexw Ðéèìôå éîã÷å.odly xiv heltl oixdnn Ð

éèéî÷ úåôåòåpixhy`** ,oiznev Ðmibcd egp xake ,heltl oixdnn oi` ,xnelk .h"

dfy dnk Ð xyae xya la` .mibc irla ,jkld .oihlet zeter oiicre ,heltln

cexh oezgzdy onf lke .cgi oihlet mdipye ,heltl ddey df jk ,heltl ddey

.rlea epi` ,dhiltaäìáð øùá éãäá äèåçù øùá äéì çìîéà,awepn ilkae Ð

opiyiig `l mc iabc ikid ik opixn` in :dil `irainwe .xya miglend htynk

oirlea opi` ,dhilta micexhy onf lk :opixn`c ,oezgz rlae oeilr hlt `nlcl

`l e` ,`py `l inp ikd .ozhiltn cgi oigp mdipyeíéàîèä äéì øîà ?`"d Ð

.(`i `xwie) "uxyd lka mkl mi`nhd" iabc `xiziäôé÷å ïáèåøå ïøéö øåñàìÐ

hegyd xyad xqzin ,xeq` oxivc oeike .dxicwd ileya dtwpd oilaze xya ,`nxit

.mcd on rlail gep `edy ,dtxhd xiv zngn
éðä
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íéâã,ok m`c :l`eny epiax dywde .ocal mibcd Ð oixeq` df mr df oglny zetere

rnyn ded ,ok m`c :xnel yie !"oixeq` zeter mr oglny mibc" xninl dil ded

ixiinc ,jenqac `nh bc mr eglny xedh bc enk ,migeln mibcde ltz zeterd elit`

zeterd oi`c d`xpe .oixeq` mibcd eid `l df oipra ik ,epi` dfe Ð ltz `nhe giln xedha

yexit eze`l elit` ,exq`py mibcdn mixq`p

ziyrp dnvr dkizg opixn` oixeqi` lkay

xn`pe ,hytzne jled envr xeqi`d m` dlap

xiv mr zvwn hltp mibca rlapy mcd on mby

oi` dleky it lr s` zetera rlape mibcd

exnb xakc oeik ok ici lr oixzen zeidl oihlet

xeq`l `xaq oi` mewn lknc Ð ozhilt

.dilva enk dgilna wixy wxyn mcc ,zeterd

`lc lirl xn`c `ed ,ediinxw etxc ,mibcae

.ediipin zeter mc wixyíéâãåediinxw etx

la` :qxhpewa yxit Ð ihinw zetere ihlte

ddey df jk ,heltl ddey dfy enk ,xyae xya

oezgzy onf lke .cgi oihlet mdipye ,heltl

jenqa yxit ok enke .rlea epi` Ð heltl cexh

,`nxb `nxb glnc zyy ax iab (`,biw oileg)

,`py `l :qxhpewa yxite .`py `l `l` :wiqnc

opi` Ð heltl micexhy onf lkc .xzene

:dniz eyexitle .df gp xak ,df gpyke ,mirlea

oke ziyily oke dpey`xd lr dipy oigipne ,ef xg` ef cgi zekizg daxd oiglenyk

dihyte .dlgz dzhilt zxneb dpey`xdy it lr s` ,zekizg dnk yi elit` ,ziriax

epiax yxtn oke .envr ipta cg`e cg` lk gelnl xzeny) :rnyn (inp) "`py `l `l`"c

oeik ?xzen dnle .xq`p epi` Ð dlgz hlet oezgzdy it lr s`y Ð ("`py `l `l`" :mz

enk dgilna wixy wxyin mcc meyn :`nrh epiidc d`xpe .zncew oezgzd zhilty

dlgz dlky it lr s` ,dlgzkl elit` `xya ielr `xya ilva ixyc ikid ike .dilva

ixyc dgilna inp oicd `ed ,wixy wxync meyn y`d cv ly oezgzd cva dzhilt

,okeza mcd rlape ikikxc meyn Ð ixiq` ediinxw etxc meyn `wec mibce .`peeb i`dk

,wixy ivn `lc ,zepezgz ly oeilr cva zeneb `ki`c `kid edine .ediipin wixy `le

ze`ln zepezgzd [zekizga] zeneb oi`veny mei lka miyrnc ?oixzen `di dnl :dyw

,mcd zhilt xg` daxd zkyen xiv zhiltc meyn :miyxtn yie .xzid xaca oibdepe ,xiv

dne .onc zhilt xg` zepeilrd on zerleay dn zehlet ,xivd zhilt jyeny onf lke

ok xnel oi` mibca la` .mc `le ,`ed xiv Ð zeneba `vnpyzeterd mc zhilty itl Ð

xya la` .zeterd on oirleay dn cer oihlet opi` jkl ,zeterd zhilt zlgzd mcew xnbp mibcd zhilty itl :xne` did y"pilxe`n sqei epiax axde .mibcd xiv zhilt xg` zkyen

egln m` oke .dilry dkizgd zhilt xnb cr mzqi `l Ð heltl gezte li`edc .znzqp dzhilt jxc oi` Ð oeilrd on dzrila zlgzd mcew oezgz mc zhilt xnbp `ly oeik ,xyae

:xn`z m`e .zg` rbx dgp `ly oeik ,heltze rlaz dilr epziy dn lk mlerl oke .dzhilt ziyilyd xenbzy cr zhlet dpezgzd Ð dzhilt xnb mcew zepeilrd lr epzpe ziyily

mcd lk zhilt xg` zenebay xiva dgnpy dkizgl dkizg oiay glna relad mc zngn xeq`p mewn lkn ,dpeilrd dkizg zhilt zngn xeq`l oi` el`d minrhd ipy itlc idp

`nebay xiva glnd dgnpy o`k la` .llk myn fefl cer leki epi`e ,glna relad mcd `ed hreny itl Ð dxqe` dilry glnd oi` ,`nlrc dgeln dkizg lka `nlyac .xivde

zngn glnd gk wqtc ,gzexk aiyg `l Ð dhilt xnb xg` la` ,dhilt zrya `l` gzexk `ed ixd giln opixn` `l `nye !dtilw ick xeq`l df mcl el did Ð lelv dyrpe

xiv zhlet dpezgzdy onf lkc ,izyxity minrh ipyd oze` itle .xyaa qpkiln dfd mcd akrn xyad lry glndy :xnel yi inp i` .mcd mr glnd gk `veie ,xyad z` hiltdy

dpezgzd oi` dry dze` cry ,dilv xeriy dpeilrd ddyzy cr dpezgzl oizndl jixv Ð zhlete zrlea heltl dgezty onf lk f` ,dly xiv mr zepeilrd mc zhlete zrlea

oebk ,xivd jezay xya mewn lkne .dxdn jk lk dlk epi` xivd zhilt onfe ,mc rlea oi` Ð xiv heltl cexh xyady onf lkc :xg` mrh xnel yi oiicr edine .dnc icin z`vei

Ð awepn ilka `l` oiglen oi` :(`,biw) onwl xn`c l`enyc `nrh epiide .rleae xivd jeza rewy `edy zngn ,heltl gk my el oi`c Ð df mrhn xizdl oi` ,awepn epi`y ilka

cib" wxta lirl ziyixtck ,xzen uegay dne ,xeq` ekezay dn Ð uega divge xivd jeza dkizg ly divgc `kide .ziyixtck ,rlea ,enc zhilt xyad xnb `l oiicrc ab lr s`c

jk xg`e .dlild lk my ddye zibiba myed jk xg`e ,cg` lr dilv xeriyk glna xyad ddyy `kide .ealga e`lvy icb iab (a,ev) "dypd`viy gilnd on uin `ln ilkd `vnp

rcze .d`xp oke .`nlra lgen `l` ,mc oin ilka mi`vnpd mind oi` Ð ilka myedy mcew ,xeriy ick glna xyad ddyy xg`nc :aiyde ,i"yx ly eziaa dyrn rxi` .xyad on

lry glnd zngn lgend inp xeq`l oi`e .jk xg` `veid lgend epnn hltp `ly it lr s` ,dxcwa elyale egicdl xzen `ed dilv xeriy ddyyk cin ,xzid `ed lgend eze`y

mrhn mb ok m` .xyad z` xqe`e gzexk aygil egln zngn lk`p oi`e ,xyad lry gln aex ea yiy itl ,lgen eze`a ltepd xya xeq`l ep`a df gkn m`c Ð ekeza dgnpy xyad

glnay mcdy :xnel jixv `l` !xzid ly mdipyc oeik ,lgen il dn min il dnc .mina xyad lry glnd dgnpy ,egicdl ilkd jeza eze` oigipnyk ,mleray xyad lk xq`i df

jeza xyad lk il dne xiv d`ln `neb il dnc ,xyaay zeneb oze` iab izyxity enk .lgen eze` jeza dgnpy it lr s` ,enewna cner `l` xyaa rlail gk ea oi`e ,ea yaiizn

.xeqi` mrd ebdp xaky ,lwdl oi` mewn lkne .lirl ziyixtck ,gzexk aiyg `le ,xyad hiltdy zngn ,glnd gk wqty mrhn e` .xivdíéàîèädxenb dyxc Ð oxiv xeq`l

."`ed `nlra drifc ,xiv ip`y" iab (a,hv oileg) "dypd cib" wxta ziyixtck ,mibc iabn ueg ,dndae mivxy iab `id

ïáèåøåjixhvi` `l dyxc xwirc :xnel yie !(a,cn migqt) "oixaer el`" wxt `zi`ck ,dxezd lkl oc dz` mync .xwirk mrh ozil "zxyn"n dil wetize :xn`z m`e Ð odly dtiwe

,dtiwe oahexl inp jixhvi` :inp i` .eceak itl epi`e owfl `xw xwirc "znlrzde" iab (a,l `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxt xn`ck .`nlra `zknq` eed x`ye ,oxivl `l`

dl iziinc (`,kw oileg) "ahexde xerd"a `zi` ikde .dia `aizk dlik`c oeik ,aiigin `l dizyac jzrc `wlqc .dlik`k iedc ,ernbe uxyd dgnd m` .ynnk iegnc opirny`e

opirny ded `l diteb xivne .md milewyc :xnel yie ?ikdl jixhvi`c oeik ,xeq` oxivc dpin yixc ikid ,ok m` :xn`z m`e ."ernbe algd z` dgnd"`iedc ,dlik`k dizy iedlc

.elk`e edtwdyk inewe`l opivnäôé÷åleki dide .oilaz ?"dtiw" i`n `l` !oilke` z`neh `nhil envr `ed :jixte .`nxit Ð "dtiw" :yxtn (my df mb) "ahexde xerd"a Ð odly

."dtwpd" xnel el did `l edine .dxcwd ileya dtwpd oilaze xya Ð "`nxit" :qxhpewa yxit oke .dzlik`k dziizyc opireny`l `z`c ,oilaz oia `nxit oia zeidl
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déétLîe:éLà áøì à÷éà áøc déøa àçà áø déì øîà . §©§¥£©¥©©¨§¥§©¦¨§©©¦
äéìò CúçL økë ìàeîL øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe¦£©§¥¨¦§¨£©§¥¦¨¤¨©¨¤¨

øNa¯!dìëàì øeñà¯à÷çec áâàc ,íúä éðàL ¨¨¨§¨§¨¨¥¨¨©£©£¨
.èéìt àðékñãúBôBòå íéâc :ïîçð áø øîàïçìnL §©¦¨¨¥¨©©©§¨¨¦§¤§¨¨
äæ íò äæ¯.ïéøeñà¯éìëa éà ?éîc éëéäBðéàL ¤¦¤£¦¥¦¨¦¦¦§¦¤¥

áweðî¯éìëa éà !éøéñà éîð úBôBòå úBôBò eléôà §¨£¦§©¦£¦¦¦¦§¦
áweðî¯!éøL éîð úBôBòå íéâc eléôà¯íìBòì¯ §¨£¦¨¦§©¦¨¥§¨

íeMî íéâãå ,áweðî éìëaeôøceäééîø÷éîã÷éèìôe, ¦§¦§¨§¨¦¦§¨§¨©§¨§¥¨§¥
úBôBòåéèéî÷,íéâc éçéðc øúaéèéìtøãäå ,úBôBò §§¦¦¨©§©§¦¨¦§¦¦©£©

ìçø øa éøî áø .dépéî éòìaçìîéàäèeçL øNa déì ¨§¦¦¥©¨¦©¨¥¦§©¥¨¨§¨
:déì øîà ,àáøc dén÷ì àúà ,äôøè øNa éãäa©£¥§©§¥¨£¨§©¥§¨¨£©¥

"íéàîhä"¯ïøéö øBñàìïáèBøåäôé÷å,ïälL ©§¥¦¤¡¦¨§§¨§¦¨¤¨¤
àîéìå
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חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קיב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc oileg(oey`x meil)

déétLîexg` ilkl zgpa oneyd z` dxri dilvd xnb xg`le ± ¦§§¥
.oey`xd ilka xi`yi mcd z`e

:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©
éëä ìàeîL øîà éîe ,éMà áøì à÷éàxn` l`enyy xyt` m`d ± ¦¨§©©¦¦¨©§¥¨¦

d`xn lk dlkiy cr `l` xyadn mc zaifl miyyeg oi`y ,jk
,eay zinenc`ìàeîL øîàäåy xn` envr l`eny ixde ±økk §¨¨©§¥¦¨

øNa äéìò CúçLdilvd xnb xg`ldìëàì øeñàda rlapy iptn ¤¨©¨¤¨¨¨¨§¨§¨
xg`l mb xyad on `veid mcl miyyegy ixd ,xyadn `veid mc
:`xnbd zvxzn .dilvd xg`l elit`e ,zeninc`d d`xn dlky
dlky xg`l dilvd ici lr mc cer `vi `ny yegl oi` mlerl

e ,zeninc`d d`xníúä éðàLlr xya jzega ,my xacd dpey ± ©¦¨¨
,xkk iabèéìt àðékñc à÷çec ábàcwgec oikqdy jezny ± §©©§¨§©¦¨¨¦

.ea x`ypy mcd z` xyad hlet ,xyaa
:zeter mr eglnpy mibc ly mpic dn zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

äæ íò äæ ïçìnL úBôBòå íéâc ,ïîçðmr mibc cg` ilka glend ± ©§¨¨¦§¤§¨¨¤¦¤
elld mibcd ixd ,mnc z` `ivedl ick zeterïéøeñàiptn ,dlik`a £¦

zeterdn hltpy mcdn erlay.
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±éàmglny xaecn m` ± ¥¦¨¥¦

,áweðî BðéàL éìëaok m`eléôàgln m`úBôBòå úBôBòilka ¦§¦¤¥§¨£¦§
cg`éøéñà énðxfege ilka x`yp mcdy iptn ,mixeq` md ok mb ± ©¦£¦¥

e .zetere mibc ongp ax hwp recne ,mda rlapeéàxaecn m`e ± ¦
mglny,áweðî éìëaok m` ,ilkl uegn `vei mdn hltpd mcdy ¦§¦§¨
eléôàglnykúBôBòå íéâccgiaéøL énð,xizdl ie`x ok mb ± £¦¨¦§©¦¨¥

ax xq` recne ,mdn `veid mcd z` mirleae mixfeg mpi` ixdy
.ongp

:`xnbd zyxtníìBòìmglnyk xaecnå ,áweðî éìëait lr s` §¨¦§¦§¨§

a ongp ax xq` okeäééîø÷ eôøc íeMî íéâãmdly mexwdy iptn ± ¨¦¦§¨§¨©§
e jxéèìôe éîã÷,mnc z` heltl minicwn md ±åeli`úBôBò ¨§¥¨§¥§

éèéî÷okle ,dxdna `vei mnc oi`e miveekne miyw ±éçéðc øúa §¦¥¨©§¨§¥
íéâc,mzhiltn migp mibcdy xg`l ±úBôBò éèéìtmihlet - ¨¦§¦¥

d,mnc z` zeterdépéî éòìa øãäåmcdn mirleae mibcd mixfege ± ©£©¨§¥¦¥
eicgi xya zekizg izy glen xy`k ok oi`y dn .zeterdn hltpd
dgp zg`d day dry oi`e ,cgia zehlet odizy ,awepn ilka
opi` dry dze` lka heltl zecexh ody jezne ,zhlet dzxiage

.efn ef zerlea
:xzen xya mr xeq` xya zgiln oipra dyrn d`ian `xnbd

a dyrnìçø øa éøî áøcdéì çìnéàel glnpy ±øNadnda ©¨¦©¨¥¦§©¥§©
éãäa äèeçLmr cgia ±äôøè øNa,awepn ilkadén÷ì àúà §¨©£¥§©§¥¨¨¨§©¥

àáøce` xzen dhegyd xya m` le`yl `ax iptl ixn ax `a ± §¨¨
lk `ny e` ,dtixhd on xykd xyad rla glnd ici lr m`d ,`l
heltl xneby xg`le ,rlea epi` enc z` heltl cexh xykdy onf

.dhegyd xya xq`p `le heltl xnb dtixhd xya mbdéì øîà̈©¥
mi`nhd mivxyd oica xn`p ,`ax(`l `i `xwie)mkl mi`nHd dN`'¥¤©§¥¦¨¤

zaiza dxizid `"d ze`dny `ziixaa eyxce ,'uxXd lkA§¨©¨¤
'íéàîhä'cenll yiøBñàìz` s` dlik`aïøéö`veid xivd ± ©§¥¦¤¡¦¨

,dgiln ici lr mixeq` mixacnïaèBøåmd eay ahexd z`e ± §§¨
,elyazdïälL äté÷åileya dtwpy oilazde xyad z`e ± §¦¨¤¨¤

ixde ,xeq` mdn `veid xivdy xg`ne .elyazd md day dxicwd
glnpy dhegyd xya okl ,mc xy`n xzei xyaa rladl gep xivd
z` j` ,dgilnd zrya mc rlea epi`y it lr s` dtixhd xya mr

.xq`pe rla i`cea xivd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc oileg(iying meil)

a zwleg drc d`ian `xnbd:opgei iax myøa ìàeîL áø àúà ék¦¨¨©§¥©
÷çöé áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaïðçBé éaø,jtidl ©¦§¨¨©©¦¨¨
ïéãéîòîdpiab,äìáð úá÷a ïéaeúá÷a ïéadhgypy dnda ©£¦¦¥§¥©§¥¨¥§¥©

aíéáëBk ãáBò úèéçLdpiabd mipte`d ipyae ,dlapk dpicy §¦©¥¨¦
`ed yecigde ,dxiykàlLjixv,øæòéìà éaø éøáãì Leçìxaeqd ¤Ÿ¨§¦§¥©¦¡¦¤¤

.miakek zcearl ixkp zaygn mzqy
:dpiab cinrdl xzen mipte` dfi`a ,dkldl dwiqn `xnbd

ïéãéîòî ïéà ,àúëìäådpiabøBòa[xyaa-],äìáð úá÷m`e §¦§§¨¥©£¦¦§¥©§¥¨
,dxeq` `id dpiab ea ecinrdïéãéîòî ìáàdpiabäìáð úá÷a- £¨©£¦¦§¥©§¥¨

,dlap zaiwa `vnpy algaúá÷áea dhgypy dndaãáBò úèéçL §¥©§¦©¥
,íéáëBk,dlapk dpicyäôøhä ïî ä÷ðiL äøLk úá÷áe)iptl ¨¦§¥©§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨

,dhgypyïkL ìëå`vnpy alga cinrdl xyt`yúá÷adnda §¨¤¥§¥©

ä÷ðiL ,äôøèeze`,äøLkä ïî.`ed dxyk dnda alg ixdy §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨
:`xnbd zx`anàîòè éàî`vnpy alga cinrdl xzen recn - ©©§¨

y meyn ,el` zeaiwaeënä áìçda ñpzaiwa `vnpy alg - ¨¨©§¨¨
,dndadàeä àîìòa àLøétoi`e ,dndad ly ztepih enk `ed - ¦§¨§¨§¨

alg my eilr.(

äðùî
zxk aiig mc e` alg lke`d(fk-bk f `xwie)dfi`a x`az dpynde ,

.mixg` mixeqi` mdilr milg m`de ,el` mixeqi` mibdep ote`
áìçaî íãa øîBçå ,íãaî áìça øîBçxzei alga zexneg yi ± ¤§¥¤¦§¨§¤§¨¦§¥¤

:dpynd zx`an .algan xzei mca zexneg yie ,mcanáìça øîBç¤§¥¤
,`id mcan xzei alga `xnegd ±áìçäL¤©¥¤
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קכי oifge` mipya cenr aiw sc ± oey`x wxtzereay

äééôùîådxri ,xnelk .x"ilew* ,exiagl oii dteyd :(`,q `rivn `aa) enk Ð

zelecb zeklda izi`xe .ea mcd axrzi `ly ick ,ilk l` ilkn zgpa oeilrd oneyd

edyere ,mcd gk wqet daxd gln la` .gln hrn ,xnelk .illb ixz hwp `wecc

.oneyd mr axrzne xkrp `ede ,minkéëä ìàåîù øîà éîålk dlkiy xg`lc Ð

xzen eay zinenc` d`xnìàåîù øîàäå ?
'åë.dlvp xak xya i`de Ðíúä éðàù

èéìô àðéëñã à÷çåã áâàãmlerl Ð

ici lr epnn `vei mcd oi` ezxnz dlrzyk

ekzegyk la` .xzene ,`ed zipepnye ,xe`d

m`e ,ewgec `ed ,oikqd z` eilr yaeke

.`vei `ede ewgec Ð mc ea x`ypíéâã
úåôåòåxya oky lkc ,zeter `weec e`l Ð

.zeter xyan dyw `edy itl ,xg`ïéøåñà
xyad on `vei mcdy ,[ocal mibcd] Ð

.mibca rlape[éîð] úåôåòå úåôåò åìéôà
éøéñàoiglen oi` :(`,biw) onwl opixn`ck Ð

mcdy itl ,awepn ilk iab lr `l` xya

.xyaa rlape xfege ,ilka x`yp `veid

éøù [éîð] íéâãå úåôåò åìéôàmcd ixdy Ð

izy x`y il dne ,mibc il dnc .`vei

ab lr s`y ,ef ab lr ef zeglnpd zekizg

oi` Ð dpezgzl dpeilrn `vei mcdy

.awepn ilkd m` oixq`pá÷åðî éìëá íìåòì.oixeq` mibcc `nrh epiide Ðíåùî
åäééîø÷ åôø íéâãã.jx odly mexw Ðéèìôå éîã÷å.odly xiv heltl oixdnn Ð

éèéî÷ úåôåòåpixhy`** ,oiznev Ðmibcd egp xake ,heltl oixdnn oi` ,xnelk .h"

dfy dnk Ð xyae xya la` .mibc irla ,jkld .oihlet zeter oiicre ,heltln

cexh oezgzdy onf lke .cgi oihlet mdipye ,heltl ddey df jk ,heltl ddey

.rlea epi` ,dhiltaäìáð øùá éãäá äèåçù øùá äéì çìîéà,awepn ilkae Ð

opiyiig `l mc iabc ikid ik opixn` in :dil `irainwe .xya miglend htynk

oirlea opi` ,dhilta micexhy onf lk :opixn`c ,oezgz rlae oeilr hlt `nlcl

`l e` ,`py `l inp ikd .ozhiltn cgi oigp mdipyeíéàîèä äéì øîà ?`"d Ð

.(`i `xwie) "uxyd lka mkl mi`nhd" iabc `xiziäôé÷å ïáèåøå ïøéö øåñàìÐ

hegyd xyad xqzin ,xeq` oxivc oeike .dxicwd ileya dtwpd oilaze xya ,`nxit

.mcd on rlail gep `edy ,dtxhd xiv zngn
éðä
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íéâã,ok m`c :l`eny epiax dywde .ocal mibcd Ð oixeq` df mr df oglny zetere

rnyn ded ,ok m`c :xnel yie !"oixeq` zeter mr oglny mibc" xninl dil ded

ixiinc ,jenqac `nh bc mr eglny xedh bc enk ,migeln mibcde ltz zeterd elit`

zeterd oi`c d`xpe .oixeq` mibcd eid `l df oipra ik ,epi` dfe Ð ltz `nhe giln xedha

yexit eze`l elit` ,exq`py mibcdn mixq`p

ziyrp dnvr dkizg opixn` oixeqi` lkay

xn`pe ,hytzne jled envr xeqi`d m` dlap

xiv mr zvwn hltp mibca rlapy mcd on mby

oi` dleky it lr s` zetera rlape mibcd

exnb xakc oeik ok ici lr oixzen zeidl oihlet

xeq`l `xaq oi` mewn lknc Ð ozhilt

.dilva enk dgilna wixy wxyn mcc ,zeterd

`lc lirl xn`c `ed ,ediinxw etxc ,mibcae

.ediipin zeter mc wixyíéâãåediinxw etx

la` :qxhpewa yxit Ð ihinw zetere ihlte

ddey df jk ,heltl ddey dfy enk ,xyae xya

oezgzy onf lke .cgi oihlet mdipye ,heltl

jenqa yxit ok enke .rlea epi` Ð heltl cexh

,`nxb `nxb glnc zyy ax iab (`,biw oileg)

,`py `l :qxhpewa yxite .`py `l `l` :wiqnc

opi` Ð heltl micexhy onf lkc .xzene

:dniz eyexitle .df gp xak ,df gpyke ,mirlea

oke ziyily oke dpey`xd lr dipy oigipne ,ef xg` ef cgi zekizg daxd oiglenyk

dihyte .dlgz dzhilt zxneb dpey`xdy it lr s` ,zekizg dnk yi elit` ,ziriax

epiax yxtn oke .envr ipta cg`e cg` lk gelnl xzeny) :rnyn (inp) "`py `l `l`"c

oeik ?xzen dnle .xq`p epi` Ð dlgz hlet oezgzdy it lr s`y Ð ("`py `l `l`" :mz

enk dgilna wixy wxyin mcc meyn :`nrh epiidc d`xpe .zncew oezgzd zhilty

dlgz dlky it lr s` ,dlgzkl elit` `xya ielr `xya ilva ixyc ikid ike .dilva

ixyc dgilna inp oicd `ed ,wixy wxync meyn y`d cv ly oezgzd cva dzhilt

,okeza mcd rlape ikikxc meyn Ð ixiq` ediinxw etxc meyn `wec mibce .`peeb i`dk

,wixy ivn `lc ,zepezgz ly oeilr cva zeneb `ki`c `kid edine .ediipin wixy `le

ze`ln zepezgzd [zekizga] zeneb oi`veny mei lka miyrnc ?oixzen `di dnl :dyw

,mcd zhilt xg` daxd zkyen xiv zhiltc meyn :miyxtn yie .xzid xaca oibdepe ,xiv

dne .onc zhilt xg` zepeilrd on zerleay dn zehlet ,xivd zhilt jyeny onf lke

ok xnel oi` mibca la` .mc `le ,`ed xiv Ð zeneba `vnpyzeterd mc zhilty itl Ð

xya la` .zeterd on oirleay dn cer oihlet opi` jkl ,zeterd zhilt zlgzd mcew xnbp mibcd zhilty itl :xne` did y"pilxe`n sqei epiax axde .mibcd xiv zhilt xg` zkyen

egln m` oke .dilry dkizgd zhilt xnb cr mzqi `l Ð heltl gezte li`edc .znzqp dzhilt jxc oi` Ð oeilrd on dzrila zlgzd mcew oezgz mc zhilt xnbp `ly oeik ,xyae

:xn`z m`e .zg` rbx dgp `ly oeik ,heltze rlaz dilr epziy dn lk mlerl oke .dzhilt ziyilyd xenbzy cr zhlet dpezgzd Ð dzhilt xnb mcew zepeilrd lr epzpe ziyily

mcd lk zhilt xg` zenebay xiva dgnpy dkizgl dkizg oiay glna relad mc zngn xeq`p mewn lkn ,dpeilrd dkizg zhilt zngn xeq`l oi` el`d minrhd ipy itlc idp

`nebay xiva glnd dgnpy o`k la` .llk myn fefl cer leki epi`e ,glna relad mcd `ed hreny itl Ð dxqe` dilry glnd oi` ,`nlrc dgeln dkizg lka `nlyac .xivde

zngn glnd gk wqtc ,gzexk aiyg `l Ð dhilt xnb xg` la` ,dhilt zrya `l` gzexk `ed ixd giln opixn` `l `nye !dtilw ick xeq`l df mcl el did Ð lelv dyrpe

xiv zhlet dpezgzdy onf lkc ,izyxity minrh ipyd oze` itle .xyaa qpkiln dfd mcd akrn xyad lry glndy :xnel yi inp i` .mcd mr glnd gk `veie ,xyad z` hiltdy

dpezgzd oi` dry dze` cry ,dilv xeriy dpeilrd ddyzy cr dpezgzl oizndl jixv Ð zhlete zrlea heltl dgezty onf lk f` ,dly xiv mr zepeilrd mc zhlete zrlea

oebk ,xivd jezay xya mewn lkne .dxdn jk lk dlk epi` xivd zhilt onfe ,mc rlea oi` Ð xiv heltl cexh xyady onf lkc :xg` mrh xnel yi oiicr edine .dnc icin z`vei

Ð awepn ilka `l` oiglen oi` :(`,biw) onwl xn`c l`enyc `nrh epiide .rleae xivd jeza rewy `edy zngn ,heltl gk my el oi`c Ð df mrhn xizdl oi` ,awepn epi`y ilka

cib" wxta lirl ziyixtck ,xzen uegay dne ,xeq` ekezay dn Ð uega divge xivd jeza dkizg ly divgc `kide .ziyixtck ,rlea ,enc zhilt xyad xnb `l oiicrc ab lr s`c

jk xg`e .dlild lk my ddye zibiba myed jk xg`e ,cg` lr dilv xeriyk glna xyad ddyy `kide .ealga e`lvy icb iab (a,ev) "dypd`viy gilnd on uin `ln ilkd `vnp

rcze .d`xp oke .`nlra lgen `l` ,mc oin ilka mi`vnpd mind oi` Ð ilka myedy mcew ,xeriy ick glna xyad ddyy xg`nc :aiyde ,i"yx ly eziaa dyrn rxi` .xyad on

lry glnd zngn lgend inp xeq`l oi`e .jk xg` `veid lgend epnn hltp `ly it lr s` ,dxcwa elyale egicdl xzen `ed dilv xeriy ddyyk cin ,xzid `ed lgend eze`y

mrhn mb ok m` .xyad z` xqe`e gzexk aygil egln zngn lk`p oi`e ,xyad lry gln aex ea yiy itl ,lgen eze`a ltepd xya xeq`l ep`a df gkn m`c Ð ekeza dgnpy xyad

glnay mcdy :xnel jixv `l` !xzid ly mdipyc oeik ,lgen il dn min il dnc .mina xyad lry glnd dgnpy ,egicdl ilkd jeza eze` oigipnyk ,mleray xyad lk xq`i df

jeza xyad lk il dne xiv d`ln `neb il dnc ,xyaay zeneb oze` iab izyxity enk .lgen eze` jeza dgnpy it lr s` ,enewna cner `l` xyaa rlail gk ea oi`e ,ea yaiizn

.xeqi` mrd ebdp xaky ,lwdl oi` mewn lkne .lirl ziyixtck ,gzexk aiyg `le ,xyad hiltdy zngn ,glnd gk wqty mrhn e` .xivdíéàîèädxenb dyxc Ð oxiv xeq`l

."`ed `nlra drifc ,xiv ip`y" iab (a,hv oileg) "dypd cib" wxta ziyixtck ,mibc iabn ueg ,dndae mivxy iab `id

ïáèåøåjixhvi` `l dyxc xwirc :xnel yie !(a,cn migqt) "oixaer el`" wxt `zi`ck ,dxezd lkl oc dz` mync .xwirk mrh ozil "zxyn"n dil wetize :xn`z m`e Ð odly dtiwe

,dtiwe oahexl inp jixhvi` :inp i` .eceak itl epi`e owfl `xw xwirc "znlrzde" iab (a,l `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxt xn`ck .`nlra `zknq` eed x`ye ,oxivl `l`

dl iziinc (`,kw oileg) "ahexde xerd"a `zi` ikde .dia `aizk dlik`c oeik ,aiigin `l dizyac jzrc `wlqc .dlik`k iedc ,ernbe uxyd dgnd m` .ynnk iegnc opirny`e

opirny ded `l diteb xivne .md milewyc :xnel yie ?ikdl jixhvi`c oeik ,xeq` oxivc dpin yixc ikid ,ok m` :xn`z m`e ."ernbe algd z` dgnd"`iedc ,dlik`k dizy iedlc

.elk`e edtwdyk inewe`l opivnäôé÷åleki dide .oilaz ?"dtiw" i`n `l` !oilke` z`neh `nhil envr `ed :jixte .`nxit Ð "dtiw" :yxtn (my df mb) "ahexde xerd"a Ð odly

."dtwpd" xnel el did `l edine .dxcwd ileya dtwpd oilaze xya Ð "`nxit" :qxhpewa yxit oke .dzlik`k dziizyc opireny`l `z`c ,oilaz oia `nxit oia zeidl
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déétLîe:éLà áøì à÷éà áøc déøa àçà áø déì øîà . §©§¥£©¥©©¨§¥§©¦¨§©©¦
äéìò CúçL økë ìàeîL øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe¦£©§¥¨¦§¨£©§¥¦¨¤¨©¨¤¨

øNa¯!dìëàì øeñà¯à÷çec áâàc ,íúä éðàL ¨¨¨§¨§¨¨¥¨¨©£©£¨
.èéìt àðékñãúBôBòå íéâc :ïîçð áø øîàïçìnL §©¦¨¨¥¨©©©§¨¨¦§¤§¨¨
äæ íò äæ¯.ïéøeñà¯éìëa éà ?éîc éëéäBðéàL ¤¦¤£¦¥¦¨¦¦¦§¦¤¥

áweðî¯éìëa éà !éøéñà éîð úBôBòå úBôBò eléôà §¨£¦§©¦£¦¦¦¦§¦
áweðî¯!éøL éîð úBôBòå íéâc eléôà¯íìBòì¯ §¨£¦¨¦§©¦¨¥§¨

íeMî íéâãå ,áweðî éìëaeôøceäééîø÷éîã÷éèìôe, ¦§¦§¨§¨¦¦§¨§¨©§¨§¥¨§¥
úBôBòåéèéî÷,íéâc éçéðc øúaéèéìtøãäå ,úBôBò §§¦¦¨©§©§¦¨¦§¦¦©£©

ìçø øa éøî áø .dépéî éòìaçìîéàäèeçL øNa déì ¨§¦¦¥©¨¦©¨¥¦§©¥¨¨§¨
:déì øîà ,àáøc dén÷ì àúà ,äôøè øNa éãäa©£¥§©§¥¨£¨§©¥§¨¨£©¥

"íéàîhä"¯ïøéö øBñàìïáèBøåäôé÷å,ïälL ©§¥¦¤¡¦¨§§¨§¦¨¤¨¤
àîéìå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc oileg(oey`x meil)

déétLîexg` ilkl zgpa oneyd z` dxri dilvd xnb xg`le ± ¦§§¥
.oey`xd ilka xi`yi mcd z`e

:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©
éëä ìàeîL øîà éîe ,éMà áøì à÷éàxn` l`enyy xyt` m`d ± ¦¨§©©¦¦¨©§¥¨¦

d`xn lk dlkiy cr `l` xyadn mc zaifl miyyeg oi`y ,jk
,eay zinenc`ìàeîL øîàäåy xn` envr l`eny ixde ±økk §¨¨©§¥¦¨

øNa äéìò CúçLdilvd xnb xg`ldìëàì øeñàda rlapy iptn ¤¨©¨¤¨¨¨¨§¨§¨
xg`l mb xyad on `veid mcl miyyegy ixd ,xyadn `veid mc
:`xnbd zvxzn .dilvd xg`l elit`e ,zeninc`d d`xn dlky
dlky xg`l dilvd ici lr mc cer `vi `ny yegl oi` mlerl

e ,zeninc`d d`xníúä éðàLlr xya jzega ,my xacd dpey ± ©¦¨¨
,xkk iabèéìt àðékñc à÷çec ábàcwgec oikqdy jezny ± §©©§¨§©¦¨¨¦

.ea x`ypy mcd z` xyad hlet ,xyaa
:zeter mr eglnpy mibc ly mpic dn zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

äæ íò äæ ïçìnL úBôBòå íéâc ,ïîçðmr mibc cg` ilka glend ± ©§¨¨¦§¤§¨¨¤¦¤
elld mibcd ixd ,mnc z` `ivedl ick zeterïéøeñàiptn ,dlik`a £¦

zeterdn hltpy mcdn erlay.
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±éàmglny xaecn m` ± ¥¦¨¥¦

,áweðî BðéàL éìëaok m`eléôàgln m`úBôBòå úBôBòilka ¦§¦¤¥§¨£¦§
cg`éøéñà énðxfege ilka x`yp mcdy iptn ,mixeq` md ok mb ± ©¦£¦¥

e .zetere mibc ongp ax hwp recne ,mda rlapeéàxaecn m`e ± ¦
mglny,áweðî éìëaok m` ,ilkl uegn `vei mdn hltpd mcdy ¦§¦§¨
eléôàglnykúBôBòå íéâccgiaéøL énð,xizdl ie`x ok mb ± £¦¨¦§©¦¨¥

ax xq` recne ,mdn `veid mcd z` mirleae mixfeg mpi` ixdy
.ongp

:`xnbd zyxtníìBòìmglnyk xaecnå ,áweðî éìëait lr s` §¨¦§¦§¨§

a ongp ax xq` okeäééîø÷ eôøc íeMî íéâãmdly mexwdy iptn ± ¨¦¦§¨§¨©§
e jxéèìôe éîã÷,mnc z` heltl minicwn md ±åeli`úBôBò ¨§¥¨§¥§

éèéî÷okle ,dxdna `vei mnc oi`e miveekne miyw ±éçéðc øúa §¦¥¨©§¨§¥
íéâc,mzhiltn migp mibcdy xg`l ±úBôBò éèéìtmihlet - ¨¦§¦¥

d,mnc z` zeterdépéî éòìa øãäåmcdn mirleae mibcd mixfege ± ©£©¨§¥¦¥
eicgi xya zekizg izy glen xy`k ok oi`y dn .zeterdn hltpd
dgp zg`d day dry oi`e ,cgia zehlet odizy ,awepn ilka
opi` dry dze` lka heltl zecexh ody jezne ,zhlet dzxiage

.efn ef zerlea
:xzen xya mr xeq` xya zgiln oipra dyrn d`ian `xnbd

a dyrnìçø øa éøî áøcdéì çìnéàel glnpy ±øNadnda ©¨¦©¨¥¦§©¥§©
éãäa äèeçLmr cgia ±äôøè øNa,awepn ilkadén÷ì àúà §¨©£¥§©§¥¨¨¨§©¥

àáøce` xzen dhegyd xya m` le`yl `ax iptl ixn ax `a ± §¨¨
lk `ny e` ,dtixhd on xykd xyad rla glnd ici lr m`d ,`l
heltl xneby xg`le ,rlea epi` enc z` heltl cexh xykdy onf

.dhegyd xya xq`p `le heltl xnb dtixhd xya mbdéì øîà̈©¥
mi`nhd mivxyd oica xn`p ,`ax(`l `i `xwie)mkl mi`nHd dN`'¥¤©§¥¦¨¤

zaiza dxizid `"d ze`dny `ziixaa eyxce ,'uxXd lkA§¨©¨¤
'íéàîhä'cenll yiøBñàìz` s` dlik`aïøéö`veid xivd ± ©§¥¦¤¡¦¨

,dgiln ici lr mixeq` mixacnïaèBøåmd eay ahexd z`e ± §§¨
,elyazdïälL äté÷åileya dtwpy oilazde xyad z`e ± §¦¨¤¨¤

ixde ,xeq` mdn `veid xivdy xg`ne .elyazd md day dxicwd
glnpy dhegyd xya okl ,mc xy`n xzei xyaa rladl gep xivd
z` j` ,dgilnd zrya mc rlea epi`y it lr s` dtixhd xya mr

.xq`pe rla i`cea xivd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc oileg(iying meil)

a zwleg drc d`ian `xnbd:opgei iax myøa ìàeîL áø àúà ék¦¨¨©§¥©
÷çöé áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaïðçBé éaø,jtidl ©¦§¨¨©©¦¨¨
ïéãéîòîdpiab,äìáð úá÷a ïéaeúá÷a ïéadhgypy dnda ©£¦¦¥§¥©§¥¨¥§¥©

aíéáëBk ãáBò úèéçLdpiabd mipte`d ipyae ,dlapk dpicy §¦©¥¨¦
`ed yecigde ,dxiykàlLjixv,øæòéìà éaø éøáãì Leçìxaeqd ¤Ÿ¨§¦§¥©¦¡¦¤¤

.miakek zcearl ixkp zaygn mzqy
:dpiab cinrdl xzen mipte` dfi`a ,dkldl dwiqn `xnbd

ïéãéîòî ïéà ,àúëìäådpiabøBòa[xyaa-],äìáð úá÷m`e §¦§§¨¥©£¦¦§¥©§¥¨
,dxeq` `id dpiab ea ecinrdïéãéîòî ìáàdpiabäìáð úá÷a- £¨©£¦¦§¥©§¥¨

,dlap zaiwa `vnpy algaúá÷áea dhgypy dndaãáBò úèéçL §¥©§¦©¥
,íéáëBk,dlapk dpicyäôøhä ïî ä÷ðiL äøLk úá÷áe)iptl ¨¦§¥©§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨

,dhgypyïkL ìëå`vnpy alga cinrdl xyt`yúá÷adnda §¨¤¥§¥©

ä÷ðiL ,äôøèeze`,äøLkä ïî.`ed dxyk dnda alg ixdy §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨
:`xnbd zx`anàîòè éàî`vnpy alga cinrdl xzen recn - ©©§¨

y meyn ,el` zeaiwaeënä áìçda ñpzaiwa `vnpy alg - ¨¨©§¨¨
,dndadàeä àîìòa àLøétoi`e ,dndad ly ztepih enk `ed - ¦§¨§¨§¨

alg my eilr.(

äðùî
zxk aiig mc e` alg lke`d(fk-bk f `xwie)dfi`a x`az dpynde ,

.mixg` mixeqi` mdilr milg m`de ,el` mixeqi` mibdep ote`
áìçaî íãa øîBçå ,íãaî áìça øîBçxzei alga zexneg yi ± ¤§¥¤¦§¨§¤§¨¦§¥¤

:dpynd zx`an .algan xzei mca zexneg yie ,mcanáìça øîBç¤§¥¤
,`id mcan xzei alga `xnegd ±áìçäL¤©¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc oileg(iying meil)

.algadéì øîà,ielàeä àøéúa ïa äãeäé éaøc déøúàmewna - ¨©¥©§¥§©¦§¨¤§¥¨
,`xiza oa dcedi iax xb dfàðéîàå,invrl izxn`e -eäì Løc- ©£¦¨¨©§

mdl yxc `edy okziøîàc ,éìéìbä éñBé éaøk,epizpynaàöé §©¦¥©§¦¦§¨©¨¨
[hrnzd-],íà áìç Bì ïéàL óBòokle ,alga xya xeqi` ea oi`y ¤¥£¥¥

.mze` izicip `l

äðùî
alg ezaiwa mi`ven zeax minrt ,wpei miig lra mihgey xy`k
ea cinrdl wx ie`xe ,dlik`l ie`x epi` ezetixg jezny ,yexw
mby envr daiwd xyan e`] epnn hrn mipzepy ici lr z`fe ,zepiab

.dpiabl jtdp algd lke ,alg `ln ilk jezl ,[zetixg yi ea
:dlap zaiwa `vnpy alg ly epic dn zx`an dpyndúá÷alg - ¥©

ici lr dhgypy ,zwpei dnda zaiwa `vnpy yexw,íéáëBk ãáBò¥¨¦
äìáð ìLå,oick dhgyp `ly dnda zaiwa e` -äøeñà Bæ éøä- §¤§¥¨£¥£¨

dndad sebn wlgk aygpy meyn ,dlap xeqi`a xeq` df alg
.dpiab ea cinrdl oi`e ,dkeza `vnpy

:envr daiwd xyaa dpiab cinrnd oica dpc dpyndøBòa ãéîònä©©£¦§
äøLk äá÷ ìLdxedh dnda ly] xyk daiw xya ozepd - ¤¥¨§¥¨

,dpiabl jetdie yxwiy ick ,alg mr ilk jeza [oick dhgypy
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc oileg(ipy meil)

:`ax ixac lr dywn `xnbddéì àîéìå`iadl `ax wwfp recn ± §¥¨¥
hytp ewitqy ixn axl xnel el did ,`ziixad ixac z`,ìàeîLcî¦¦§¥

çéìî ,ìàeîL øîàc[geln xac±]àeä éøä,enrh z` rilankmy §¨©§¥¨¦©£¥§
yçúBø,ea rbepy lk`na mrh rilanLeákåunegaàeä éøä ¥©§¨£¥

ìMeáîkxzidd rla eicgi xzide xeqi` eyak m`y ,oinga ¦§¨
xya z` dtixhd xya xqe` ,gzexk xqe` gilny oeike .xeqi`dn

.xq`p xeq` xya mr lyazpy xyk xyay myk ,dhegyd
:`xnbd zvxznéàel hyet did m` ±àðéîà äåä ,ìàeîLcî± ¦¦¦§¥£¨£¦¨

,xnel leki iziidéléî éðäoiprl `l` exn`p `l l`eny ixac ± ¨¥¦¥
,ïîcglny oebk ,cg` ilka xykd xyad mr gpen mcdy ote`ae ¨¨

,exqe`e xyaa mcd rlap gzexk gilny jezny ,awepn epi`y ilka
ìáàoiprlàì ïaèBøå ïøéö,dgiln ici lr mixqe`y l`eny xn` £¨¦¨§§¨Ÿ

`l xykd xyaa erlAi m` s`e ,`nlra drif `l` mpi`y xyt`e¨
,edexq`iïì òîLî÷,`ziixad ixac z` `ax `iad okl ± ¨©§©¨

.edexq` xyk xyaa erlapy xeqi` ly ahexe xivy eprinydl
:`ax ixac lr `ziixan dywn `xnbdéáéúéî,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

,`ziixaa epipy,øzeî ,àîè âc íò BçìnL øBäè âcmiyyeg oi`e ¨¨¤§¨¦¨¨¥¨
.`nhdn xedhd rla `nyåàì éàîzwqer `ziixad oi` m`d ± ©©

ote`a,ïéçeìî ïäéðL eéäLi`ceae ,xedhd xq`p `l ok it lr s`e ¤¨§¥¤§¦
elit` zrlea dpi` mc heltl dcexhd dkizgy iptn `ed mrhd
ea rlapy iptn dhegyd xya z` xq`y `ax ixac lr dywe ,xiv

.dgiln zrya xiv
:`xnbd zvxzn,àì`l` ,migeln mdipy eidy xaecn `l `ziixaa Ÿ

äéäL ïBâkd wxå ,çéìî øBäèdàîèdidìôzllke ,gln `ll - §¤¨¨¨¨¦©§¨¥¨¥
`le exive enc z` hlet gelnd wxy iptn ,`nhdn xiv hltp `l
dtixh xya eglnpyk la` .gilnd z` xeq`l daiq oi`e ,ltzd
elit` dhegya rladl gep dtixhdn hltpd xivd ,eicgi dhegye

.dxqe`e ,dnc z` heltl dcexh `idy drya
:dywne `xnbd zxfegàôéñ éðz÷cî àäåepipyy jezn ixde ± §¨¦§¨¨¥¥¨

`ziixad jyndaäéä] (ìôú àîèå çéìî øåäè äéä íà ìáà)¨¨
då çéìî øBäèd,ìôz àîèxedhdììkî ,[øzeî,jkn rnyn ± ¨¨¦©§¨¥¨¥¨¦§¨

àLéøc,'xzen `nh bc mr eglny xedh bc' mzq da epipyy §¥¨
íäéðMLaïðé÷ñò ïéçeìîmibcd ipy eidyk elit` xaecn - §¤§¥¤§¦©§¦¨

dryay iptn ,xedhd z` xqe` `nhd oi` ok it lr s`e ,migeln
xyay xaeqd `ax ixack `le ,rlea epi` dhilta cexh xedhdy

.heltl cexhyk s` xiv rlea
mdipyya zwqer `yixdy `tiqdn wiicz l` :`xnbd zvxzn

`l` ,migelnLøôî à÷ éLeøt,`yixd z` zyxtn `tiqd ± ¨¥¨§¨¥
bc' epipy `yixay,'øzeî àîè âc íò BçìnL øBäèzyxtne ¨¤§¨¦¨¨¥¨

,`tiqdãöékoebk ,xzen xedhdy exn`äéäLdçéìî øBäè ¥©¤¨¨¨¨¦©
åd,ìôz àîè,migeln mdipy eid m` la` ,xiv hiltn epi` `nhdy §¨¥¨¥

.`ax ixack ,`nhd xiv zhiltn xedhd xq`p
:`ax ixack `ziixad yexity dgiken `xnbdàøazñî énð éëä± ¨¦©¦¦§©§¨

,`yixd ly yexit `id `tiqdy ,xazqn mb jkCzòc à÷ìñ éàc§¦©§¨©§¨
d z` yxtl jzrc lr dler did m`y ±àLéøyk,íéçeìî íäéðL ¥¨§¥¤§¦

,xq`p xedhd oi` ok it lr s`eàzLädfi`l ,dzrn denzl yi ± ©§¨
xy`k dne ,xnege lw mixacd `lde ,`tiqd dzpyp jxevíäéðL§¥¤

,íéçeìîok it lr s` ,xiv hlet `nhdyéøLxy`k ,xzen xedhd ± §¦¨¥
d,ìôz àîèå çéìî øBäè,xiv hlet epi` `nhdyàéòaéîyi ike ± ¨¨¦©§¨¥¨¥¦©§¨

z` zyxtn `tiqd i`cea `l` .xzen xedhdy rinydl jxev
xq`p migeln mdipyyk la` ,xzen ltz `nhdyk `weecy ,`yixd

.`ax ixack ,`nhd xivn xedhd
:di`xd z` `xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éà,dgkedd ef m` ± ¦¦¨Ÿ¦§¨

mdipyyk `yixd z` yxtle dzegcl ozipe ,zgxken `id oi`
ok it lr s`e ,migelnàôéñ àðzltz `nhy `tiqa `pzd dpy ± ¨¨¥¨

ick ,xqe` epi`àLéø ééelâì,`yixd ly dyexit z` zelbl ±àìc §©¥¥¨§Ÿ
àîézdy xnel drhz `ly ±àLéød didyk `weec zxacnøBäè ¥¨¥¨¨

ìáà ,ìôz àîèå çéìîeid eli`øeñà ,ïéçeìî íäéðLxivd iptn ¨¦©§¨¥¨¥£¨§¥¤§¦¨

okl ,`nhdn hltpdàôéñ àðzoic z` `tiqa `pzd dpy ±øBäè' ¨¨¥¨¨
ììkî ,'ìôz àîèå çéìîjkn rnyn didiy ±àLéøc`yixdy ± ¨¦©§¨¥¨¥¦§¨§¥¨

eidyk zxacnéøL éëä eléôàå ,ïéçeìî ïäéðLok it lr s`e ± §¥¤§¦©£¦¨¦¨¥
,xiv elit` rlea epi` heltl cexh `edyky iptn ,xzen xedhd

.`ax ixack `lye
:`ziixad jyndn `ax lr dywn `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©

`ax ixack `ly di`xàôéñc àôéqîdze`a `tiqd ly dteqn - ¦¥¨§¥¨
,xzen f` ,ltz `nhde giln xedhd xy`k wxy da epipyy ,`ziixa

äéä íà ìáàd,ìôz øBäèå çéìî àîèici lr xiv hlet `nhdy £¨¦¨¨¨¥¨¦©§¨¨¥
xedhd ,dgilnd,øeñàz` rlay iptnzwiicn .`nh ly exiv ¨
a `weec :`xnbdøeñàc àeä ìôz øBäèå çéìî àîèiptn ,xedhd ¨¥¨¦©§¨¨¥§¨

`l xedhd ixdy ,`nhd xiv z` rlayk dhilta cexh did `ly
,hlt `le geln didàäeid m`,ïéçeìî ïäéðLcexh xedhdy ¨§¥¤§¦

xedhdy rnyn ,exiv z` hlet `nhdyk dhilta,éøL`lye ¨¥
.xiv zrlea dhilta dweqry dkizg mby xaeqd `ax ixack

xq`py `pzd xaeq migeln mdipyyk mb mlerl :`xnbd dgec
xeqi` `tiqc `tiqa `pzd rinyd `l recne ,`ax ixacke ,xedhd

,migeln mdipyykàLéø àðúc éãéiàeixac zligza dpyy jezn ± ©§¥§¨¨¥¨
'ìôz àîèå çéìî øBäè',xzen xedhdy rinydl ickénð àðz ¨¨¦©§¨¥¨¥¨¨©¦

àôéñgiln cg`d didy ,dnec ote`a eixac seq z` mb dpy ± ¥¨
hwp okle ,ltz exiage,'ìôz øBäèå çéìî àîè'jkn wiicl oi`e ¨¥¨¦©§¨¨¥

.migeln mdipyya xzid
(àúe÷ôð çpîc àøNéa ,ïîéñ)¦¨¦§¨§©©©§¨

:ezgcde xyad zgiln ipic z` zyxtn `xnbdïéà ,ìàeîL øîà̈©§¥¥
Bîc éãéî àöBé øNaä,mc xeqi` icin ±äôé BçìBî ïk íà àlà ©¨¨¥¦¥¨¤¨¦¥§¨¤

å ,äôémbBçéãîmina.äôé äôé ¨¤§§¦¨¤¨¤
:yxtl `xnbd dtiqen,øîà àðeä áø ,øîzàxya zgiln xcq ¦§©©¨¨©

`ed dligzy `edå ,çìBîjk xg`àðz àúéðúîa .çéãî± ¥©§¥¦©§©§¦¨¨¨
dligzy `ed xyad zgiln xcqy epipy `ziixaaçéãîxyad z` ¥¦©

,ekkxl ickåjk xg`,çìBîxfegeçéãîez` epnn xiardl ick §¥©¥¦©
:`xnbd zx`an .dgilnd ici lr `viy mcd zigelgléâéìt àìå± §Ÿ§¦¥
`l` ,`ziixad ixac lr miwleg mpi` `ped ax ixacàäax ixac ± ¨

ote`a exn`p `pedàçaè éa déìlçcziaa xyad z` evgx xaky ± §©§¥¥©¨¨
e ,dpey`x dgcd oerh epi` okle ,hgeydàäexn`p `ziixad ixac ± ¨

ote`aàçaè éa déìlç àìc,hgeyd ziaa xyad z` evgx `ly ± §Ÿ©§¥¥©¨¨
.dligz egicdl daeg ok lre

:dgilnl xyk gln dfi` zx`an `xnbdçìî àòcøäpî éîéc áø©¦¦¦§©§§¨¨©
déìxyad z` gln ±àúéðììb àçìéîa,qb glna ±eglndy jezn ¥§¦§¨§©§¦¨

did ,eil`n qnp epi` qb glne ,mca reladéì õétðîz` xrpn ± §©¥¥
.evtpl jxev oi` ,eil`n qnpy wc gln la` ,xyad lrn glnd

:eglnp `l m` s` mcl miyyeg oi` mixa` el`a zyxtn `xnbd
íééòî éðáa íc ïé÷éæçî ïéà ,àiLøLî áø øîàly miirnd ipa ± ¨©©§©§¦¨¥©£¦¦¨¦§¥¥©¦

mpi` eglnp `l m` s` okle ,mc mda yiy zwfga mpi` dnda
:`xnbd zyxtn .mixeq`àîbøzax ixac z` x`aze cinrz ± ©§§¨

,`iyxynàLkøkà,zleglgd oiprl ±àéiòîe,miirnd oiprle ± ©©§§¨¥©¨
àzðëc àøãäåmpi` el` lky ,'`zpk'd z` miaaeqd oiwcd oiprle ± §¨§¨§©§¨

zwfgen `ide ,llka dpi` dnvr '`zpk' la` .mc mda yiy zwfga
.mca

:xyaa rlaie mcd xefgi `ly dgilna xdfdl yiy zx`an `xnbd
çéìî øNa ïéçépî ïéà ,ìàeîL øîàglna oezp `edy drya - ¨©§¥¥©¦¦¨¨¨¦©

,áweðî éìk éab ìò àlàuegn l` miawpd jxc `vei hltpd mcdy ¤¨©©¥§¦§¨
mr ilka mcd sq`zi awepn epi`y ilka glni m` la` ,ilkl

.ea rlaie xefgie ,xyad
:dkizgl dkizgn rlape mc hltpy yyg yi m`d zyxtn `xnbd

déì çìî úLL áøxyad z` glen did ±àîøb àîøbdkizg lk ± ©¥¤¨©¥©§¨©§¨
:`xnbd dywn .cgia zekizg izy gipd `le ,dnvr iptaéàî éøz§¥©

àì àîòè,eicgi zekizg izy gln `ly mrhd dn ±íeMîyygy ©§¨Ÿ¦
Léøôcmc hltpy ±éàäîef dkizgn ±éàä òìáedkizga rlape ± §¨¦¥©¨©©
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המשך בעמוד קמק

oifge` mipy` cenr biw sc ± oey`x wxtzereay

ïîã éìéî éðähltc xzac ,awepn epi`y ilka oebke ,mc iabl ilin ipd ,xnelk Ð

.rla xcdïøéö ìáàawepnc Ð yginl `kil mcl `kde .xqzin `le `ed drif Ð

.inp dxyke dxyk ,ok m`e .`edïì òîùî à÷rlail gep xive ,xeq` Ð xivc Ð

.`edíéçåìî íäéðù åàì éàîmiweqry onf lk rlain `l inp xiv :dpin rnye Ð

.opiqxb `l "xzen oxiv dpin rnye" ,dhilta

ìôú`nh hilt `l `zydc ,gln ilan Ð

hilt inp `nhc ,migeln mdipy la` .icin

.ltz xedhe giln `nh oky lke ,xeq` Ð

éøù íéçåìî íäéðù àämicexh mdipyc Ð

.dhiltaàùéøá äçãä éòá àìã àðåä áø
xyad zvigx lk .`gah ia dillgca Ð

.lelig :opinbxznàúéðììâ àçìéîgln Ð

.`"inly* ,dqbäéì õéôðîå`glinl Ð

gln la` .da rlap mcdy iptn ,onf xg`l

.dnvrn zkzp `idy ,utpl jixv oi` dwc

íã ïé÷éæçî ïéàxq`il mc zwfga opi` Ð

.eglnp `l m`àúðëã àøãäaiaqy oiwc Ð

.l"ixhp`** ,`zpkdàéòîåqxke daw Ð

.oiwcd x`yeàùëøëåald la` .`iigah Ð

,mc oda yi Ð dteb `zpke cakde d`ixde

.glnil oikixveàðù àì àìà.xzene Ð

xeaic ,a,aiw) lirl opiyxtck ,`nrhe

heltl micexhy onf lkc :(zetere ligznd

.df gp xak Ð df gpyke ,mirlea opi`éøä
øùáä úà ãéáëî äæzryay itl Ð

xaeyyke ,mc `ivedl dcexh `id dzhigy

gp`zdl gk da oi` dzxv jezn Ð dzwxtn

rlap mcde ,zhweye dgp `ide .mc `ivedle

z` lfeb `vnpe .xyad ciakne dixa`a

mcde ,lwyna dxken `edyk ,zeixad

.lweyøîà÷ éëéä åäì àéòáéài`d Ð

`xeqi` cg dilek Ð ipzwc "mc rilane"

`vnpe ,xyad z` ciakn :xn`w ikde ,`ed

,mc rilanc meyn ,`ed zeixad z` lfeb

Ð mc zrlade .dlwyn z` ciakny

.dl hwp "zeixad z` lfeb" iyextlàä
äéãéãìÐ dlifb meyn xninl `kilc Ð

.gln ici lr `veie xfeg `edy itl ,ixyåà
øåñà éîð äéãéãì àîìéãixeqi` izxze Ð

,`cge .zeixad z` lfebc ,`cg :aiygw

.mc lke`e ,`vei epi` aeye ,mc rilanc

äðùîäùòú àìá øáåò åðéàdteb `id Ð

`l` .`ziixe`c e`l d`lrdc ,jixhvi` `l

lke` `d :dpin wcinl ,jixhvi` dlic `weic

`aiwr iaxcn iwet`le ,xaer Ð alga ser

.zeterl hxt :xn`càøîâéãéì àá åðéà
äùòú àìeplk`i `ny yegl oi` ,xnelk Ð

.xar `l Ð dil lik` inp i`c ,eilr xearie

äðùîäàðäá øúåîå ìùáì øúåîoi`c Ð

.`xnba silick ,alga xya meyn ea

.d`nh xeqi` meyn Ð xeq` `din dlik`ae

äàîè äîäáå äéçå óåòì èøôÐ "icb" Ð

,digl hxt Ð "icb" ;dnda epi`y ,serl hxt

dnda llka digc ab lr s`c .dnda dpi`y

`le Ð "icb" .riwtne `xizi `xw `z` Ð

e`lc dxedh dnda la` .d`nh dndad z`

,i`xwn i`axzi` lgxe dxt oebk ,icb

.`xnba `ziixaa ipzwckåìëàú àì øîàð
øîàðå äìáð ìë.alga xya meyn ea yi ,dlap xeqi` ea bdepy lk :rnync ,"en` alga icb lyaz `l" envr weqt eze`a Ðàøîâéìéî éðäðî.rnyna dnda lkc Ð
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àîéìågkn `l` ,ibq `l cegl `ziixaa ,`ticr `ziixac ab lr s` Ð l`enycn dil

,`pin` ded :ipyne .ibq cegl l`enyca la` ,dcda iziinc l`enyc dizlin

.ehlet jk erleak e` wixy wxync meyn ,xeq`l jiiy oi` o`ke ,onc ilin ipdéàîe`l

dpyn `dc Ð "xzen oxivc dpin rnye" opiqxb `le .rla `l ,`nl` Ð oigeln mdipy

`nh bcc (dl) dxf dcear zkqna `id dnly

`nh" ipzw inp `ziixa jdc `tiqae ,xeq` exiv

."xeq` Ð ltz xedhe gilnøåäè`nhe giln

giln iab Ð xzen ltz`l jiiy `l gzexk

`l dtilw elit`e xab d`zz `le xab d`lir

iab (`,er migqt) opixn`c ab lr s` ,ira

cenll yie .rla dil xwinc` :d`zze d`lir

,miebd zepiab iqetc lirbdl jixv oi`c o`kn

oglenle l`xyil zepiab mda zeyrl xzene

oi`c .ltz `nhe giln xedh enk iedc ,okeza

ici lr gzex ur dyrp `le ,ura dgiln jiiy

dxrwa glnc mei lka miyrne .dgiln

epnn zzl epnn migwel ,xya da oiynzyny

.dkxa eilr `az xingnde .algaïéàoiwifgn

ipa gelnl df mrhn xeq`l Ð miirn ipaa mc

,heltl icixh `lc meyn ,xya x`y mr miirn

lac,wixy wxyn mc `kdc .mibc enk mc ir

a,aiw) lirl izyxitck ,ediinxw etx mibc la`

dwixy mrhn xizdl oi`e .(mibce ligznd xeac

Ð dilv zrya xyad lr mc oiktey eid m`

e` dilv ici lr xivd mr ltep hltpd mc `wecc

,wixyc (`,`iw) lirl xn`ck ,dgiln ici lr

.ogky` `l dipira mcd iedc `kid la`

àìàit lr s` ,oipr lka xzene Ð `py `l

dglnpy dze` lr dipyd gipny

.lirl ziyixtck ,dlgz

øùáÐ 'ek dxedh dnda alga dxedh dnda

on xeq`c opaxl ser xya oicd `ed

sere dig xn`c `ed `aiwr iax `wecc ,dxezd

z` :onwl yixccn ol `wtpe ,dxezd on mpi`

.alga elyal xeq` ,dlap meyn xeq`y
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ïîã éìéî éðähltc xzac ,awepn epi`y ilka oebke ,mc iabl ilin ipd ,xnelk Ð

.rla xcdïøéö ìáàawepnc Ð yginl `kil mcl `kde .xqzin `le `ed drif Ð

.inp dxyke dxyk ,ok m`e .`edïì òîùî à÷rlail gep xive ,xeq` Ð xivc Ð

.`edíéçåìî íäéðù åàì éàîmiweqry onf lk rlain `l inp xiv :dpin rnye Ð

.opiqxb `l "xzen oxiv dpin rnye" ,dhilta

ìôú`nh hilt `l `zydc ,gln ilan Ð

hilt inp `nhc ,migeln mdipy la` .icin

.ltz xedhe giln `nh oky lke ,xeq` Ð

éøù íéçåìî íäéðù àämicexh mdipyc Ð

.dhiltaàùéøá äçãä éòá àìã àðåä áø
xyad zvigx lk .`gah ia dillgca Ð

.lelig :opinbxznàúéðììâ àçìéîgln Ð

.`"inly* ,dqbäéì õéôðîå`glinl Ð

gln la` .da rlap mcdy iptn ,onf xg`l

.dnvrn zkzp `idy ,utpl jixv oi` dwc

íã ïé÷éæçî ïéàxq`il mc zwfga opi` Ð

.eglnp `l m`àúðëã àøãäaiaqy oiwc Ð

.l"ixhp`** ,`zpkdàéòîåqxke daw Ð

.oiwcd x`yeàùëøëåald la` .`iigah Ð

,mc oda yi Ð dteb `zpke cakde d`ixde

.glnil oikixveàðù àì àìà.xzene Ð

xeaic ,a,aiw) lirl opiyxtck ,`nrhe

heltl micexhy onf lkc :(zetere ligznd

.df gp xak Ð df gpyke ,mirlea opi`éøä
øùáä úà ãéáëî äæzryay itl Ð

xaeyyke ,mc `ivedl dcexh `id dzhigy

gp`zdl gk da oi` dzxv jezn Ð dzwxtn

rlap mcde ,zhweye dgp `ide .mc `ivedle

z` lfeb `vnpe .xyad ciakne dixa`a

mcde ,lwyna dxken `edyk ,zeixad

.lweyøîà÷ éëéä åäì àéòáéài`d Ð

`xeqi` cg dilek Ð ipzwc "mc rilane"

`vnpe ,xyad z` ciakn :xn`w ikde ,`ed

,mc rilanc meyn ,`ed zeixad z` lfeb

Ð mc zrlade .dlwyn z` ciakny

.dl hwp "zeixad z` lfeb" iyextlàä
äéãéãìÐ dlifb meyn xninl `kilc Ð

.gln ici lr `veie xfeg `edy itl ,ixyåà
øåñà éîð äéãéãì àîìéãixeqi` izxze Ð
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äðùîäàðäá øúåîå ìùáì øúåîoi`c Ð

.`xnba silick ,alga xya meyn ea
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dnda llka digc ab lr s`c .dnda dpi`y

`le Ð "icb" .riwtne `xizi `xw `z` Ð

e`lc dxedh dnda la` .d`nh dndad z`

,i`xwn i`axzi` lgxe dxt oebk ,icb

.`xnba `ziixaa ipzwckåìëàú àì øîàð
øîàðå äìáð ìë.alga xya meyn ea yi ,dlap xeqi` ea bdepy lk :rnync ,"en` alga icb lyaz `l" envr weqt eze`a Ðàøîâéìéî éðäðî.rnyna dnda lkc Ð
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."xeq` Ð ltz xedhe gilnøåäè`nhe giln

giln iab Ð xzen ltz`l jiiy `l gzexk

`l dtilw elit`e xab d`zz `le xab d`lir

iab (`,er migqt) opixn`c ab lr s` ,ira
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,heltl icixh `lc meyn ,xya x`y mr miirn

lac,wixy wxyn mc `kdc .mibc enk mc ir
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àìàit lr s` ,oipr lka xzene Ð `py `l
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ïàë.did mifrn df icby aezkd jl yxit Ðàäs` rnyna yi ,yxit `l m` Ð

.iyextl dia jixhvi`cn ,dnda x`yóìéðåxen`d "icb" dn :dipin dey dxifb Ð

`ed mifr Ð alge xyaa xen`d "icb" s` ,mifr Ð o`kéáéúë éèåòéî éøú ?`"d Ð

.`ed `herin cg lka aizkcìàåîù øîàopiyxce ,dyxcl ,aizk `xizi `xw Ð

`zlz :jixt onwle .edl,iaizk i`xw

!yixc `ziy l`enyeáìçä úà úåáøìÐ

meyn xaer Ð elk`e ,alga alg lya m`y¥¤¨¨

.alga xya meyne ,algäúîä úàm`y Ð ¥¤

meyn xaer Ð elk`e ,alga dlap xya lya

xeqi` oi` `nlrac ab lr s`e .alga xya

alg xeqi` encw ixd o`ke ,xeqi` lr lg

`z` Ð alga xya xeqi`l dlap xeqi`e

.edpiaxe `xwäàîèä úà àéöåäìxya Ð

dnda alga elit` lyay d`nh dnda

.dxedhøëæ áìçá àìåalg el didy Ð

el eide dpzyp m` oebk ,miccd on hren

.miccäèåçù áìçá àìå:rnyn "en`"c Ð

.dhgypyn `le ,m` zeidl die`xdáìçá
åîàoinn `l` alg xq`p `ly rnyn Ð

lk dia i`axzi` `d "icb"e ,xya xq`py

,icbk alg jkld .d`nh `le ,dxedh dnda

,d`nh alg hrnn `we ,aizk "en`" `dc

.xedh xyad elit`xeqi` lr lg xeqi`Ð

xeqi` :eyexit ikde ,dil qxbc izrny ip`

algl `l `xw jixhv` `le ,xeqi` lr lg

.dznl `leàø÷ ãçî`eddn ,xnelk Ð

e` alg lya m`c iwtp ditebl `z`c `xw¥¤

il `iywe .rnyna md s` ,alga dlap xya

iaxl :(`,fhw) oiwxita onwl opixn`c `d

lr lg xeqi` dil zi`c meyn ,`aiwr

"icb" `zlz edlek dil ixziin ,xeqi`

.`xw ikixv `l dzne alg :opixn`e ,dyxcl¥¤

lr lg xeqi` dil zi`c ,inp l`enyl `kde

,iwtp `xw cgn dzne alg :opixn` ,xeqi`¥¤

ipira d`xpe !ixz `l` edlek ixziin `le

lg xeqi` l`eny xaqw" i`dl opiqxb `lc

dzne alg" :opiqxb ikd `l` ,"xeqi` lr

"icb" `zlz edlekc .'ek "iwtp `xw cgn

`l" azkinl dil dedc dyxcl ixziin

m` alg el yiy in lk ,"en` alga lyaz

s` "icb" rnyna `iadl epiteqc oeik ,dnda

"icb" azkcne .lirl oxn`ck ,dlhe lbr

opireny`l dzne algl ,cg :iz` dyxcl

edl eaxzi`e ,xeqi` lr lg xeqi` `diy

zwtn ediipin ide ,od icb oin `dc ,ediiexz?
inp onwle .d`nh ihernl cge ,lilyl cge

xeqi` lr lg xeqi` l`eny xaqe :onwl jixtc `de .`ieaixn dil `wtp "icb"n `kd ,l`enyl xeqi` lr lg xeqi` `nl` ."icb" `pngx iaxc ,`kd ip`y :opixn` oizrnya?
.xeqi` lr lg xeqi` `nl` ,dzne alg l`eny iaxcnc :dil `iyw `dàéìùå íã.`xeqi`l iziz `kidne ,edpip "icb" e`l `dc ,edpihernl `xw `ira `l Ðåá åúîåÐ

.'ebe "rxfn yi` yi`" aizk dipin lirl `dc ,aizk eteb z`neha dnexz lke`a'åë åæì èøôxeqi`` liige ,miny icia dzina `edy ,sebd z`neh xeqi` iz` `l `nl` Ð

zg` dxrwa oilke` xedhe `nh :rnync ,"xedhde `nhd eplk`z jixrya"n :(a,br) "lxrd" wxta zenaia yxtnck ,dyr xeqi`a eilr zcnere dxeq`y ,dnexz z`neh

.`nh xya lke`y it lr s`e ,`nhd mr lek`l xedhl izxzd dfa ,xnelk .xg`l `le ,dfl "eplk`z" aizke .d`neh xeqi` oda oi`c ,opeict xg`l oiycwend ileqt xya

dnexz lke` la` .dyr dyr llkn `ad e`le ,dnvr z`neha lek`l jl izxzd `l dnexza la` .onvr z`neha oiae sebd z`neha oia ,oiycwend ileqt lek`l xzeny

:opiqxb ikd .(a,cr) zenaia ,dnexza dil opinwene ,'ebe "lk`i xg`e xdhe ynyd `ae" dixza aizke ,"lk`i `l miycwa" aizkc ,dyrz `l ea yxetn sebd z`neha

éáøã àëä éðàùå øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà øáñ÷ àîìòá àîéà úéòá éàå åäåììçé éë åá åúîå àðîçø éìâã àëä éðàùå øåñéà ìò ìç øåñéà ìàåîù øáñ àîìòá
éãâ àðîçøedpiyxc `de ,xziin ide iax id ,ditebl cgc oeik :il `iyw izrnyy oeyle Ðäéáøã àä ?meyn" ipzwc `kid lke .enyn l`eny lirl xn`y ,xfrl` iax Ð

l`enye ,i`kf oa opgei oax icinlzn ,(`,ep oihib) did oaxega xfrl` iaxc ,einin xfrl` iax z` d`x `l l`enye .eitn exn`y mixg` itn `l` ,eitn rny `l Ð "ipelt

.iaxc eizepy seqa ,did mipexg`d zexecnä÷éðä àìù`l e` ,xak en` dzidy ,"en`" opiwiic in Ð dzcil inil daexw `idyk alg dl yie ,mlern dcli `l Ðãç ?
ä÷åì øîà.alga xya meyn ea exzd (mde) ,xn`w dlik``c jzrc `wlq `w Ðøåñéà ìò ìç øåñéà ïéàÐ iieaxl ol zil `xizi `xwe .diteblc ,`xwn witp `le Ð

ernl cge .`ki`c `ed xeqi` cgc ,`z` lily iieaxl cg :xninl `ki`c`l d`nhe mc ihernl eli`c .ihernl `xw irae ,`ed `yxit dil `xiaq `lc ,`z` `ily ih

edpihernl irac ,exqzilc ol iziz `kidn ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c oeikc Ð jixhvi`ìåùáà éâéìô éë ?xya `l` ,lyal exq`p `l oixeqi` x`y lke algd ixdy Ð

.alga xya xeqi` `l` o`k oi` leya iab ,jkld .alga
øîå
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àìà,cgk edl aiyg dwaxc edpd lk `l` ,iaizk `aeh Ð 'ek miaezk ipy xn`c o`nl

.cgk dcedic edpd oke

íéæòznexz iab (a,fiw) oiwxt seqa onwl oke ,ibq `herin cgac :dniz Ð mifrd

.oycdøáñ÷,`qxibd z`f qxhpewa wgen mpga Ð xeqi` lr lg xeqi` l`eny

lr lg xeqi` l`eny xaqwc xn`w ikdlc

oi`c `nlra dil `xiaq ded i`c Ð xeqi`

`l ,`kdn sili ded `l` ,xeqi` lr lg xeqi`

`l` ,`xw cgn ediiexz dzne alg witn ded¥¤

jenqa ipync i`nle .incca `xw iwen ded

iwtp ,xeqi` lr lg xeqi` oi` xaqw `nlrac

meyn :qxhpewa yxitck ,`xw cgn ediiexz

.md icb oin ediiexzcíãm`e Ð `ed icb e`l

yie ?"icb"n `l` hirn` `l mewn lkn :xn`z

lyaz `l" `l` aizk ded `l elit`c :xnel

ixwi` `lc ,mc opihrnn ded "en` alga xya

:(a,bk migqt) "dry lk" wxta xn`ck ,xya

,dxzed dcibe dalge `id Ð dlap dxzedyk

dlap llka e`lc ,dxzedy xn`w `l dnc la`

.`idéðàùåe`l i` Ð icb `pngx iaxc `kd

lr alga xya xeqi` legiy opitli ded `l "icb"

"dypd cib" wxt seq opixn`cn ,alg xeqi`¥¤

dtxh xeqi`e dlap xeqi` `ai :(`,bw oileg)

,d`nhnc dlap ip`yc .alg xeqi` lr legie

opixn` `peeb i`dkc .miignc meyn inp dtxhe

xn`c `de .(`,r) "serd z`hg" wxt migafa

lg dtxh xeqi`c (`,bw oileg) "dypd cib" wxta

lr s` ,alg xeqi`` dedc icin ,xa` xeqi` lr

algc oeik mewn lkn Ð `nhn igd on xa`c ab

on xa`` oky lk ,dilr liig ikd elit`e ,zxka

.igd
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ïàk¯íúñ "éãb" øîàpL íB÷î ìk àä ,íéfò éãb¯ ¨§¦¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨
äøt eléôàìçøå.òîLîa¯!dépéî óìéìå¯àø÷ áéúk £¦¨¨§¨¥§©§©§¥©¦¥§¦§¨

àä ,íéfòä ééãb ïàk ,"íéfòä ééãb úøò úàå" àðéøçà©£¦¨§¤ŸŸ§¨¥¨¦¦¨§¨¥¨¦¦¨
íúñ "éãb" øîàpL íB÷î ìk¯äøt eléôàìçøå ¨¨¤¤¡©§¦§¨£¦¨¨§¨¥

.òîLîa¯!dépéî óìéìå¯ïéàaä ïéáeúë éðL eäì eåä §©§©§¥©¦¥¨§§¥§¦©¨¦
.ïéãnìî ïéà ãçàk íéàaä íéáeúë éðL ìëå ,ãçàk¯ §¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

øîàc ïàîì àlà ,ïéãnìî ïéà øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©©£©¥§©§¦¤¨§©©£©
?øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìî¯"íéfò" éáéúk éèeòéî éøz §©§¦©¦¨§¥©§¥¦¥§¦¦¦¦
"éãb" :ìàeîL øîà ."íéfòä"¯"éãb" ,áìçä úà úBaøì ¨¦¦¨©§¥§¦§©¤©¥¥§¦

¯úà úBaøìäúnä"éãb" ,¯"éãb" ,ìéìMä úà úBaøì §©¤©¥¨§¦§©¤©¨¦§¦
¯"éãb" ,ícä úà àéöBäì¯"éãb" ,àéìMä úà àéöBäì §¦¤©¨§¦§¦¤©¦§¨§¦
¯"Bnà áìça" .äàîhä úà àéöBäì¯,øëæ áìça àìå §¦¤©§¥¨©£¥¦§Ÿ©£©¨¨

"Bnà áìça"¯"Bnà áìça" ,äèeçL áìça àìå¯àìå ©£¥¦§Ÿ©£©§¨©£¥¦§Ÿ
.äàîè áìça¯àzéL ïðàå ,éáéúk "éãb" àúìz àä ©£©§¥¨¨§¨¨§¦§¦¦©£©¦¨

!ïðéLøc¯øeqéàå ,øeqéà ìò ìç øeqéà :ìàeîL øáñ÷ ¨§¦©¨¨©§¥¦¨©¦§¦
äúîe áìç¯éîð íc ,é÷ôð àø÷ ãçî¯,àeä éãb åàì ¥¤¥¨¥©§¨¨§¦¨©¦¨§¦
éîð àéìLå¯ãç ,éøz eäì eLt .àeä àîìòa àLøét §¦§¨©¦¦§¨§¨§¨¨§§¥©

¯ãçå ,ìéìMä úà úBaøì¯.äàîè äîäa éèeòîì¯ §©¤©¨¦§©§©¥§¥¨§¥¨
ìàeîL øîàäå ?øeqéà ìò ìç øeqéà ìàeîL øáñå§¨©§¥¦¨©¦§¨£©§¥
äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïépî :øæòìà éaø íeMî¦©¦¤§¨¨¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨

äúéîa BðéàL äàîè¯ék Bá eúîe" øîàpLeäìlçé" §¥¨¤¥§¦¨¤¤¡©¥¦§©§ª
¯Bæì èøtúìleçnL!úãîBòå¯àîìòa :àîéà úéòaéà¯íúä éðàLå ,øeqéà ìò ìç øeqéà §¨§¤§¤¤§¤¤¦¨¥¥¨§¨§¨¦¨©¦§¨¥¨¨
¯,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà ìàeîL øáñ÷ àîìòa :àîéà úéòaéà ."Ba eúîe" àðîçø èòéîc§¦¥©£¨¨¥¦¨¥¥¨§¨§¨¨¨©§¥¥¦¨©¦

àä :àîéà úéòaéàå ."éãb" àðîçø éaøc àëä éðàLå¯àä ,déãéc¯áø dépéî àòa .déaøc §¨¥¨¨§©¦©£¨¨§¦§¦¨¥¥¨¨¦¥¨§©¥§¨¦¥©
:déì øîà ?eäî ,ä÷éðä àlL éãb áìça ìMáîä :áøî éîà øa éBáãçààëéøèöéàcîììàeîL ©©§©©¦¥©©§©¥©£©§¦¤Ÿ¥¦¨©£©¥¦§¦§§¦¨¦§¥

"Bnà áìça" øîéîì¯àeä øëæ ,øëæ áìça àìå¯àác ïåék éàä ìáà ,íà ììëì éúà àìc §¥©©£¥¦§Ÿ©£©¨¨¨¨§¨¨¥¦§©¥£¨©¥¨§¨
íà ììëì¯áìça áìç ìMáîä ,øîzà .øeñà¯ãçå ,ä÷Bì :øîà ãç ,éñà éaøå éîà éaø ¦§©¥¨¦§©©§©¥¥¤§¨¨©¦©¦§©¦©¦©£©¤§©

ïàîe ,øeqéà ìò ìç øeqéà :øáñ÷ ä÷Bì øîàc ïàîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .ä÷Bì Bðéà :øîà£©¥¤¥¨§¨¨¦©§¦§©©£©¤¨¨©¦¨©¦©
!øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà :øáñ÷ ,ä÷Bì Bðéà øîàc¯ìò ìç øeqéà ïéà àîìò éleëc ,àì ©£©¥¤¨¨©¥¦¨©¦¨§¥¨§¨¥¦¨©

äìéëàà ,øeqéà¯éâéìt ék ,é÷ì àìc éâéìt àì àîìò éleëc¯ä÷Bì øîàc ïàî ,ìeOaà¯ ¦©£¦¨§¥¨§¨¨§¦¦§¨¨¥¦§¦¦©¦©©£©¤
ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe .àeä àøeqéà ãç¯ìa äìéëàì àðîçø d÷tà éëäì,ìeMéa ïBL ©¦¨©©£©¥¤§¨¦©§¨©£¨¨©£¦¨¦§¦
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חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קיג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc oileg(ipy meil)

yxtl dxezd dkxvedy dnn cenll yieïàkl dzpeekyéãb' ¨§¦
øîàpL íB÷î ìk àä ,'íéfòdxezaíúñ éãboebke ,ok dyxit `le ¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨

,alga xyaa xen`d 'icb lyaz `l'ìçøå äøt eléôàdnda lke £¦¨¨§¨¥
dxedh.òîLîa§©§©

:`xnbd zl`eydépéî óìéìå'mifrd icb'n dey dxifba cnlpe - §¥©¦¥
dfa mby ,alga xyaa xen`d mzq 'icb'l dcedi lv` xen`d

oky ,ok cenll oi` :`xnbd dper .mifr icbl dpeekdàø÷ áéúk§¦§¨
àðéøçà(fh fk ziy`xa),íéfòä ééãb úøò úàå'yie ,'eici lr dWiAld ©£¦¨§¥ŸŸ§¨¥¨¦¦¦§¦¨©¨¨

`weec ,cenll,íúñ éãb øîàpL íB÷î ìk àä ,'íéfòä ééãb' ïàk̈§¨¥¨¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨
.òîLîa ìçøå äøt eléôà£¦¨¨§¨¥§©§©

:`xnbd zl`eydépéî óìéìådf weqtn mb cenll jl yi oiicr ± §¥©¦¥
xg`n :`xnbd dper .`ed 'mifr icb' dxeza 'icb' lky dey dxifba

,zenewn ipya 'mifr icb' dxezd dazkyïéáeúk éðL eäì eåä̈§§¥§¦
ãçàk ïéàaäcg` xac micnln mdipyy miweqt ipy el` ixd ± ©¨¦§¤¨

,[`weec mifr icbl dxezd zpeeky]åy `ed llkdíéáeúk éðL ìë §¨§¥§¦
ïéãnìî ïéà ãçàk íéàaä.dlek dxezd lkl ©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyïéà ¨¦¨§©§¨©¥
øîàc ïàîì àlà ,ïéãnìîcg`k mi`ad miaezk ipyéàî ,ïéãnìî §©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©

øîéîì àkéàicb' dxeza 'icb' lky el` miweqtn cnlp `l recn - ¦¨§¥©
.`ed 'mifr

:`xnbd dperíéfòä íéfò ,éáéúk éèeòéî éøzel` miweqt ipya - §¥¦¥§¦¥¦¦¨¦¦
zpeek el`a `weecy hrnl ,'mifrd icb' zaiza dxizi `"d dazkp

,mifr icbl dxezd.dlek dxezd lkl mdn cenll oi`e
minrt yly dxeza ltkp 'en` alga icb lyaz `l' weqtdbk zeny)

(`k ci mixac ,ek cl my ,hialga' zaize 'icb' zaiz xezii yxec l`enye ,
:minrt yly 'en`,ìàeîL øîàyi minrt yly 'icb' zaiz xeziin ¨©§¥

,yexcl'éãb'cg`,áìçä úà úBaøìe'éãb'ipyäúnä úà úBaøì §¦§©¤©¥¤§¦§©¤©¥¨
lr ezlik`a xaer ,elk`e alga dliap xya e` alg lyandy -¥¨

'e .alga xya xeqi` mb eilr sqepe ,dliap e` alg xeqi`'éãbiyily ¥¨§¦
ìéìMä úà úBaøìdhgypy dnda irna `vnpy xaer lyandy ± §©¤©§¦

lr xaere xenb xyak epic ,elk`e alga [eziixa dxnbp `l oiicre]
minrt yly 'icb' zaiz xeziin yexcl yi oke .leyiade dlik`d

,jk hrnlícä úà àéöBäì 'éãb'oke ,elk`e alga mc lyand ± §¦§¦¤©¨
àéìMä úà àéöBäì 'éãb'yeal oink epiid] dilyd z` lyand ± §¦§¦¤©¦§¨

oke ,alga [en` irna ezeida cled z` sherdúà àéöBäì 'éãb'§¦§¦¤
äàîhäa elit` d`nh dnda xya lyand ±el` lka ,dxedh alg ©§¥¨

.alga xya meyn xaer epi`
,jk hrnl yi 'en` alga' zeaiz xeziineáìça àìå 'Bnà áìça'©£¥¦§Ÿ©£¥

øëæoke ,elk`e xkf fr alga xya lyand ±áìça àìå 'Bnà áìça' ¨¨©£¥¦§Ÿ©£¥
äèeçLoke ,elk`e dhgypy dndan e`ivedy alga lyand ± §¨

äàîè áìça àìå 'Bnà áìça'dxedh dnda xya elit` lyand ± ©£¥¦§Ÿ©£¥§¥¨
.alga xya meyn xaer epi` el` lka ,elk`e d`nh dnda alga

:`xnbd dywnéáéúk 'éãb' àúìz àäazkp minrt yly wx ixd ± ¨§¨¨§¦§¦¥
,dxeza 'icb'ïðéLøc àzéL ïðàåyy 'icb'n yxc j`id l`enye ± ©£©¦¨©§¦¨

dyly wx zeyxcdn cnl l`eny ok` :`xnbd zvxzn .zeyxc
c meyn ,dyxc jixv did `l mipicd x`yl eli`e ,mipicøáñ÷̈¨©

øeqéà ìò ìç øeqéà ,ìàeîLcg` xeqi` meyn xeq` didy xac ± §¥¦¨©¦
.sqepd xeqi`d meyn s` xq`p `ed ixd ,sqep xeqi` eilr sqepe
dliap e` alg lke`dy zeaxl cgein weqt jixv oi` `linne¥
lr lg alga xya xeqi` oky ,mdipy meyn xaer ,alga elyazdy¨

,el` mixeqi`ejkitlé÷ôð àø÷ ãçî äúîe áìç øeqéàyi ± ¦¥¤¥¨¥©§¨¨§¥
meyn s` mixeq` alga elyazdy dliap e` algy oicd z` cenll
eprinyn df weqty epiidc ,cg` weqta xn`py 'icb'n alga xya
dliap e` alg lke`d mb df llkae ,alga xya xeqi` xwir z`

xeqi` lr lg xeqi` ixdy ,alga elyazdyoke .énð íchrnl mb ± ¨©¦
ixdy ,cenil jixv oi` mcàeä éãb åàìwlgk aygp epi` mcd ± ©§¦

.icbdnåokàeä àîìòa àLøét énð àéìL,`id `nlra dyxtd ± §¦§¨©¦¦§¨§¨§¨
calny xg`ne .'icb' azkpyk dxq`p `le ,dndadn wlg df oi`e

mipic x`y lk ,alga xya xeqi` xwir z` cnll jxvpy cg` weqt
,cenil mikixv mpi` el`éøz eäì eLtmiweqt ipy ex`yp ± ¨§§¥

,mixzeinãç`a cg` weqt ±éèeòîì ãçå ,ìéìMä úà úBaøì ©§©¤©§¦§©§©¥
.äàîè äîäa§¥¨§¥¨
:`xnbd dywnåok` ikøîàäå ,øeqéà ìò ìç øeqéà ìàeîL øáñ §¨©§¥¦¨©¦§¨¨©

äàîè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïépî ,øæòìà éaø íeMî ìàeîL§¥¦©¦¤§¨¨¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¥¨
a BðéàLaeigäúéîdnexz lke`d `nh odk oick miny icia ¤¥§¦¨
,dxedhøîàpLdxedh dnexz elk`i `ly mipdkl dxezd ieeiva ¤¤¡©

de`nhie sebd z`neha(h ak `xwie),'eäìlçé ék Bá eúîe',wiicl yie ¥¦§©§ª
lr zllgzn dnexzdy df ote`a `weeceyper ,`nhd zlik` ici

,dzinaBæì èøt,d`nh dnexz lke`l ±Ldnexzdúìleçn §¨¨¤§¤¤
úãîBòåzrcy x`ean ok m` .dzina eyper oi`y ,dz`neh zngn §¤¤

dnexz zlik` xeqi` oi` ixdy ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y l`eny
dnexz zlik` xeqi` lr lg dzina eypery sebd z`neha dxedh
.xeqi` lr lg xeqi`y l`eny zrcy `xnbd dcinrd ji`e ,d`nh

:`xnbd zvxznàîìòa ,àîéà úéòaéàxaeq dlek dxezd lka ± ¦¨¦¥¨§¨§¨
y l`enyíúä éðàLå ,øeqéà ìò ìç øeqéàxeqi`a oicd dpeye ± ¦¨©¦§©¦¨¨

,sebd z`neha d`nh dnexz zlik`Ba eúîe' àðîçø èòéîcik §¦¥©£¨¨¥
,dzin aiig ezlik`a zllgzn dnexzdy ote`a wxy ,'edellgi
:sqep uexiz .dz`neh zngn zcnere zllegn dnexzdy ote`a `le

e,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà ìàeîL øáñ÷ àîìòa ,àîéà úéòaéà¦¨¦¥¨§¨§¨¨¨©§¥¥¦¨©¦
àëä éðàLå,alga xyaa ±'éãb' àðîçø éaøcxeziin epcnly ± §©¦¨¨§©¥©£¨¨§¦

:sqep uexiz .dliape alg xeqi` lr lg alga xya xeqi`y 'icb'
déãéc àä ,àîéà úéòaéàåalga xyaay l`eny xn`y dn ± §¦¨¦¥¨¨¦¥

,ely ezrc `id ef xeqi` lr lg xeqi`déaøc àäxn`y dne ± ¨§©¥
zrc idef xeqi` lr lg xeqi` oi` sebd z`neha d`nh dnexzay

.enya l`eny xn`y xfrl` iax
:mlern dcli `ly icb alga lyand oica zwtzqn `xnbdàòa§¨

ìMáîä ,áøî énà øa éBáãçà áø dépéîxyaàlL éãb áìça ¦¥©£©§©©¦¥©©§©¥©£¥§¦¤Ÿ
,ä÷éðä,mlern dcli `ly epiidcdl yie dcill `id daexw la` ¥¦¨
,algeäîxak `idy dnda wxy 'en` alga'n miwiicn m`d ,oicd ©

.`l e` xya mr leyiaa dxezd on xeq` dalg m`déì øîà,ax ¨©¥
ì àëéøèöéàcîøîéîì ìàeîL[hrnl±]áìça àìå Bnà áìça ¦§¦§§¦¨¦§¥§¥©©£¥¦§Ÿ©£¥

,øëæ,wiicl yiíà ììëì éúà àìc àeä øëæealga oi` xkf wxy ± ¨¨¨¨§Ÿ¨¥¦§©¥
,m` llkl mlerl `eai `l xkfy oeik ,xya mr leyiaa xeqi`ìáà£¨

éàä,dwipd `ly icb ±íà ììëì àác ïåék`eaz cizray oeik ± ©¥¨§¨¦§©¥
dalg ,m` llkl `idøeñà.xya mr leyiaa ¨

:elk`e alga alg lyand oica zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©
áìça áìç ìMáîämeyn `le alga xya meyn ea exzde ,elk`e ©§©¥¥¤§¨¨¨
df oica ewlgp ,algøîà ãçå ,ä÷Bì øîà ãç .éqà éaøå énà éaø ¥©¦©¦§©¦©¦©¨©¤§©¨©

.ä÷Bì Bðéà¥¤
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ àäa àîéì,ewlgp jkay xn`p m`d ± ¥¨§¨¨¦§§¥

,ä÷Bì øîàc ïàîcc meyn enrh,øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ÷ §©§¨©¤¨¨©¦¨©¦
,mixeqi`d ipy lr xare ,alg xeqi` lr lg alga xya xeqi`e¨¥

.dwele ,jk lr ea exzdy dn lirene,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîeenrh ©§¨©¥¤
c meyn,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà øáñ÷,lg `l alga xya xeqi`e ¨¨©¥¦¨©¦

.dwel epi`e ,jk lr ea exzdy dn liren `le
:`xnbd dgecàì`l` ,dfa ewlgpàîìò éleëcmdipy zrcl ±ïéà Ÿ§¥¨§¨¥

,øeqéà ìò ìç øeqéàjkitleàìc éâéìt àì àîìò éleëc äìéëàà ¦¨©¦©£¦¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ
é÷ìoeik ,dwel epi` mdipy zrcl alga lyazdy alg lke`d ± ¨¥¥¨

,alg xeqi` lr lg alga xya xeqi` oi`yìeMaà éâéìt ék± ¦§¦¥©¦
,xeqi` lr xeqi` df oi`y ,alga alg lyand oiprl wx ewlgpe¥¨
xe`iae .alga `le alga xyaa wx leyia xeqi` oi` ixdy¨¥

,`ed jk mzwelgnä÷Bì øîàc ïàîy meyn enrhàeä àøeqéà ãç ©§¨©¤©¦¨
`l` o`k oi`e ,alga xya xeqi` lr wx xaer epi` df leyiaay ±¨

.dwel jkle ,cg` xeqi`ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîemeyn enrh ©§¨©¥¤
yìa äìéëàì àðîçø d÷tà éëäììeMéa ïBLazkp jk meyn ± §¨¦©§¨©£¨¨©£¦¨¦§¦

,'lyaz `l' oeyla alga xya zlik` xeqi` dxeza¨
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc oileg(ipy meil)

yxtl dxezd dkxvedy dnn cenll yieïàkl dzpeekyéãb' ¨§¦
øîàpL íB÷î ìk àä ,'íéfòdxezaíúñ éãboebke ,ok dyxit `le ¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨

,alga xyaa xen`d 'icb lyaz `l'ìçøå äøt eléôàdnda lke £¦¨¨§¨¥
dxedh.òîLîa§©§©

:`xnbd zl`eydépéî óìéìå'mifrd icb'n dey dxifba cnlpe - §¥©¦¥
dfa mby ,alga xyaa xen`d mzq 'icb'l dcedi lv` xen`d

oky ,ok cenll oi` :`xnbd dper .mifr icbl dpeekdàø÷ áéúk§¦§¨
àðéøçà(fh fk ziy`xa),íéfòä ééãb úøò úàå'yie ,'eici lr dWiAld ©£¦¨§¥ŸŸ§¨¥¨¦¦¦§¦¨©¨¨

`weec ,cenll,íúñ éãb øîàpL íB÷î ìk àä ,'íéfòä ééãb' ïàk̈§¨¥¨¦¦¨¨¨¤¤¡©§¦§¨
.òîLîa ìçøå äøt eléôà£¦¨¨§¨¥§©§©

:`xnbd zl`eydépéî óìéìådf weqtn mb cenll jl yi oiicr ± §¥©¦¥
xg`n :`xnbd dper .`ed 'mifr icb' dxeza 'icb' lky dey dxifba

,zenewn ipya 'mifr icb' dxezd dazkyïéáeúk éðL eäì eåä̈§§¥§¦
ãçàk ïéàaäcg` xac micnln mdipyy miweqt ipy el` ixd ± ©¨¦§¤¨

,[`weec mifr icbl dxezd zpeeky]åy `ed llkdíéáeúk éðL ìë §¨§¥§¦
ïéãnìî ïéà ãçàk íéàaä.dlek dxezd lkl ©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyïéà ¨¦¨§©§¨©¥
øîàc ïàîì àlà ,ïéãnìîcg`k mi`ad miaezk ipyéàî ,ïéãnìî §©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©

øîéîì àkéàicb' dxeza 'icb' lky el` miweqtn cnlp `l recn - ¦¨§¥©
.`ed 'mifr

:`xnbd dperíéfòä íéfò ,éáéúk éèeòéî éøzel` miweqt ipya - §¥¦¥§¦¥¦¦¨¦¦
zpeek el`a `weecy hrnl ,'mifrd icb' zaiza dxizi `"d dazkp

,mifr icbl dxezd.dlek dxezd lkl mdn cenll oi`e
minrt yly dxeza ltkp 'en` alga icb lyaz `l' weqtdbk zeny)

(`k ci mixac ,ek cl my ,hialga' zaize 'icb' zaiz xezii yxec l`enye ,
:minrt yly 'en`,ìàeîL øîàyi minrt yly 'icb' zaiz xeziin ¨©§¥

,yexcl'éãb'cg`,áìçä úà úBaøìe'éãb'ipyäúnä úà úBaøì §¦§©¤©¥¤§¦§©¤©¥¨
lr ezlik`a xaer ,elk`e alga dliap xya e` alg lyandy -¥¨

'e .alga xya xeqi` mb eilr sqepe ,dliap e` alg xeqi`'éãbiyily ¥¨§¦
ìéìMä úà úBaøìdhgypy dnda irna `vnpy xaer lyandy ± §©¤©§¦

lr xaere xenb xyak epic ,elk`e alga [eziixa dxnbp `l oiicre]
minrt yly 'icb' zaiz xeziin yexcl yi oke .leyiade dlik`d

,jk hrnlícä úà àéöBäì 'éãb'oke ,elk`e alga mc lyand ± §¦§¦¤©¨
àéìMä úà àéöBäì 'éãb'yeal oink epiid] dilyd z` lyand ± §¦§¦¤©¦§¨

oke ,alga [en` irna ezeida cled z` sherdúà àéöBäì 'éãb'§¦§¦¤
äàîhäa elit` d`nh dnda xya lyand ±el` lka ,dxedh alg ©§¥¨

.alga xya meyn xaer epi`
,jk hrnl yi 'en` alga' zeaiz xeziineáìça àìå 'Bnà áìça'©£¥¦§Ÿ©£¥

øëæoke ,elk`e xkf fr alga xya lyand ±áìça àìå 'Bnà áìça' ¨¨©£¥¦§Ÿ©£¥
äèeçLoke ,elk`e dhgypy dndan e`ivedy alga lyand ± §¨

äàîè áìça àìå 'Bnà áìça'dxedh dnda xya elit` lyand ± ©£¥¦§Ÿ©£¥§¥¨
.alga xya meyn xaer epi` el` lka ,elk`e d`nh dnda alga

:`xnbd dywnéáéúk 'éãb' àúìz àäazkp minrt yly wx ixd ± ¨§¨¨§¦§¦¥
,dxeza 'icb'ïðéLøc àzéL ïðàåyy 'icb'n yxc j`id l`enye ± ©£©¦¨©§¦¨

dyly wx zeyxcdn cnl l`eny ok` :`xnbd zvxzn .zeyxc
c meyn ,dyxc jixv did `l mipicd x`yl eli`e ,mipicøáñ÷̈¨©

øeqéà ìò ìç øeqéà ,ìàeîLcg` xeqi` meyn xeq` didy xac ± §¥¦¨©¦
.sqepd xeqi`d meyn s` xq`p `ed ixd ,sqep xeqi` eilr sqepe
dliap e` alg lke`dy zeaxl cgein weqt jixv oi` `linne¥
lr lg alga xya xeqi` oky ,mdipy meyn xaer ,alga elyazdy¨

,el` mixeqi`ejkitlé÷ôð àø÷ ãçî äúîe áìç øeqéàyi ± ¦¥¤¥¨¥©§¨¨§¥
meyn s` mixeq` alga elyazdy dliap e` algy oicd z` cenll
eprinyn df weqty epiidc ,cg` weqta xn`py 'icb'n alga xya
dliap e` alg lke`d mb df llkae ,alga xya xeqi` xwir z`

xeqi` lr lg xeqi` ixdy ,alga elyazdyoke .énð íchrnl mb ± ¨©¦
ixdy ,cenil jixv oi` mcàeä éãb åàìwlgk aygp epi` mcd ± ©§¦

.icbdnåokàeä àîìòa àLøét énð àéìL,`id `nlra dyxtd ± §¦§¨©¦¦§¨§¨§¨
calny xg`ne .'icb' azkpyk dxq`p `le ,dndadn wlg df oi`e

mipic x`y lk ,alga xya xeqi` xwir z` cnll jxvpy cg` weqt
,cenil mikixv mpi` el`éøz eäì eLtmiweqt ipy ex`yp ± ¨§§¥

,mixzeinãç`a cg` weqt ±éèeòîì ãçå ,ìéìMä úà úBaøì ©§©¤©§¦§©§©¥
.äàîè äîäa§¥¨§¥¨
:`xnbd dywnåok` ikøîàäå ,øeqéà ìò ìç øeqéà ìàeîL øáñ §¨©§¥¦¨©¦§¨¨©

äàîè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïépî ,øæòìà éaø íeMî ìàeîL§¥¦©¦¤§¨¨¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¥¨
a BðéàLaeigäúéîdnexz lke`d `nh odk oick miny icia ¤¥§¦¨
,dxedhøîàpLdxedh dnexz elk`i `ly mipdkl dxezd ieeiva ¤¤¡©

de`nhie sebd z`neha(h ak `xwie),'eäìlçé ék Bá eúîe',wiicl yie ¥¦§©§ª
lr zllgzn dnexzdy df ote`a `weeceyper ,`nhd zlik` ici

,dzinaBæì èøt,d`nh dnexz lke`l ±Ldnexzdúìleçn §¨¨¤§¤¤
úãîBòåzrcy x`ean ok m` .dzina eyper oi`y ,dz`neh zngn §¤¤

dnexz zlik` xeqi` oi` ixdy ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y l`eny
dnexz zlik` xeqi` lr lg dzina eypery sebd z`neha dxedh
.xeqi` lr lg xeqi`y l`eny zrcy `xnbd dcinrd ji`e ,d`nh

:`xnbd zvxznàîìòa ,àîéà úéòaéàxaeq dlek dxezd lka ± ¦¨¦¥¨§¨§¨
y l`enyíúä éðàLå ,øeqéà ìò ìç øeqéàxeqi`a oicd dpeye ± ¦¨©¦§©¦¨¨

,sebd z`neha d`nh dnexz zlik`Ba eúîe' àðîçø èòéîcik §¦¥©£¨¨¥
,dzin aiig ezlik`a zllgzn dnexzdy ote`a wxy ,'edellgi
:sqep uexiz .dz`neh zngn zcnere zllegn dnexzdy ote`a `le

e,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà ìàeîL øáñ÷ àîìòa ,àîéà úéòaéà¦¨¦¥¨§¨§¨¨¨©§¥¥¦¨©¦
àëä éðàLå,alga xyaa ±'éãb' àðîçø éaøcxeziin epcnly ± §©¦¨¨§©¥©£¨¨§¦

:sqep uexiz .dliape alg xeqi` lr lg alga xya xeqi`y 'icb'
déãéc àä ,àîéà úéòaéàåalga xyaay l`eny xn`y dn ± §¦¨¦¥¨¨¦¥

,ely ezrc `id ef xeqi` lr lg xeqi`déaøc àäxn`y dne ± ¨§©¥
zrc idef xeqi` lr lg xeqi` oi` sebd z`neha d`nh dnexzay

.enya l`eny xn`y xfrl` iax
:mlern dcli `ly icb alga lyand oica zwtzqn `xnbdàòa§¨

ìMáîä ,áøî énà øa éBáãçà áø dépéîxyaàlL éãb áìça ¦¥©£©§©©¦¥©©§©¥©£¥§¦¤Ÿ
,ä÷éðä,mlern dcli `ly epiidcdl yie dcill `id daexw la` ¥¦¨
,algeäîxak `idy dnda wxy 'en` alga'n miwiicn m`d ,oicd ©

.`l e` xya mr leyiaa dxezd on xeq` dalg m`déì øîà,ax ¨©¥
ì àëéøèöéàcîøîéîì ìàeîL[hrnl±]áìça àìå Bnà áìça ¦§¦§§¦¨¦§¥§¥©©£¥¦§Ÿ©£¥

,øëæ,wiicl yiíà ììëì éúà àìc àeä øëæealga oi` xkf wxy ± ¨¨¨¨§Ÿ¨¥¦§©¥
,m` llkl mlerl `eai `l xkfy oeik ,xya mr leyiaa xeqi`ìáà£¨

éàä,dwipd `ly icb ±íà ììëì àác ïåék`eaz cizray oeik ± ©¥¨§¨¦§©¥
dalg ,m` llkl `idøeñà.xya mr leyiaa ¨

:elk`e alga alg lyand oica zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©
áìça áìç ìMáîämeyn `le alga xya meyn ea exzde ,elk`e ©§©¥¥¤§¨¨¨
df oica ewlgp ,algøîà ãçå ,ä÷Bì øîà ãç .éqà éaøå énà éaø ¥©¦©¦§©¦©¦©¨©¤§©¨©

.ä÷Bì Bðéà¥¤
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ àäa àîéì,ewlgp jkay xn`p m`d ± ¥¨§¨¨¦§§¥

,ä÷Bì øîàc ïàîcc meyn enrh,øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ÷ §©§¨©¤¨¨©¦¨©¦
,mixeqi`d ipy lr xare ,alg xeqi` lr lg alga xya xeqi`e¨¥

.dwele ,jk lr ea exzdy dn lirene,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîeenrh ©§¨©¥¤
c meyn,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà øáñ÷,lg `l alga xya xeqi`e ¨¨©¥¦¨©¦

.dwel epi`e ,jk lr ea exzdy dn liren `le
:`xnbd dgecàì`l` ,dfa ewlgpàîìò éleëcmdipy zrcl ±ïéà Ÿ§¥¨§¨¥

,øeqéà ìò ìç øeqéàjkitleàìc éâéìt àì àîìò éleëc äìéëàà ¦¨©¦©£¦¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ
é÷ìoeik ,dwel epi` mdipy zrcl alga lyazdy alg lke`d ± ¨¥¥¨

,alg xeqi` lr lg alga xya xeqi` oi`yìeMaà éâéìt ék± ¦§¦¥©¦
,xeqi` lr xeqi` df oi`y ,alga alg lyand oiprl wx ewlgpe¥¨
xe`iae .alga `le alga xyaa wx leyia xeqi` oi` ixdy¨¥

,`ed jk mzwelgnä÷Bì øîàc ïàîy meyn enrhàeä àøeqéà ãç ©§¨©¤©¦¨
`l` o`k oi`e ,alga xya xeqi` lr wx xaer epi` df leyiaay ±¨

.dwel jkle ,cg` xeqi`ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîemeyn enrh ©§¨©¥¤
yìa äìéëàì àðîçø d÷tà éëäììeMéa ïBLazkp jk meyn ± §¨¦©§¨©£¨¨©£¦¨¦§¦

,'lyaz `l' oeyla alga xya zlik` xeqi` dxeza¨
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc oileg(iyily meil)

y epcnllé÷ì àì énð ìeMéaà é÷ì àì äìéëà ìòc ïåékote`ay ± ¥¨§©£¦¨Ÿ¨¦©¦©¦Ÿ¨¦
.leyiad lr s` dwel epi` dlik`d lr dwel epi`y

é÷ìc éâéìt àì àîìò élek ìeMéaà ,éøîàc àkéàåewlgp `l ± §¦¨§¨§¥©¦¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦
xeqi` `l` dfa oi`y oeik ,dwely alga alg lyand oiprl md¥¨

.alga xya meyn ,cg`äìéëàà éâéìt ékoiprl wx ewlgpe ± ¦§¦¥©£¦¨
.jk lr dwel m` ,lke`dä÷Bì Bðéà øîàc ïàî,enrhïéà àäc ©§¨©¥¤§¨¥

øeqéà ìò ìç øeqéàxeqi` lr lg alga xya zlik` xeqi` oi`e ± ¦¨©¦¨
.alg zlik`ä÷Bì øîàc ïàîec meyn enrhàðîçø d÷tà éëäì ¥©§¨©¤§¨¦©§¨©£¨¨
ìa äìéëàììeMéa ïBLdlik` xeqi` z` dxezd dazk jk meyn ± ©£¦¨¦§¦

y epcnll ,'lyaz `l' oeylaé÷ì énð äìéëàà é÷ì ìeMéaàc ïåék¥¨§©¦¨¦©£¦¨©¦¨¦
alg jkl ,dlik`d lr s` dwel ,leyiad lr dwely ote` lkay -¥

.ezlik` lr mb miwel ,eleyia lr miwely alga lyeand¨
àîéà úéòaéàåoi`y mixaeq mdipyy xnel lkez dvxz m`e ± §¦¨¦¥¨

dlik`d lre dwel leyiad lry mixaeq s`e ,xeqi` lr lg xeqi`
wx ,dwel epi`àãç øîà øîe àãç øîà øîxaic mdn cg` lk - ©¨©£¨©¨©£¨

oeik ,dwely lyand oiprl z`f xn` dwely xaeqdy ,cxtp xac lr
lke`d oiprl z`f xn` dwel epi`y xaeqde ,`ed cg` xeqi`y
oi`y oeik ,alga xya zlik` meyn wx ea exzd m` dwel epi`y

,xeqi` lr lg xeqi`éâéìt àìå.llk xaca ewlgp `le ± §Ÿ§¦¥
éáéúéîlr lg xeqi` oi`y xaeqd zrc lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy .xeqi`ìMáîäxyaáìç éîamivnznd mina - ©§©¥§¥¨¨
,dpiabd zviaga algd on,øeèt áìça BìMaL íc .øeètitl ¨¨¤¦§§¨¨¨

.dxeza xen`d 'icb' llka epi` mcyíéðøwäå íéãébäå úBîöòä̈£¨§©¦¦§©©§©¦
íéôìhäå,dndad zeqxt ±.øeèt áìça ïìMaLla`ìebtä §©§¨©¦¤¦§¨§¨¨¨©¦

,áéiç áìça ïìMaL àîhäå øúBpäålg alga xya xeqi`y meyn §©¨§©¨¥¤¦§¨§¨¨©¨
dywe .alg xeqi` s` lr lg ok enky rnyne .el` mixeqi` lr¥

.alg xeqi` lr lg epi`y mixaeqd zrcl
lka xeqi` lr lg xeqi` m` mi`pzd ewlgp xak :`xnbd zvxzn

e ,dxezdàpz éàä`ziixaa `pzd ±øáñy drckìò ìç øeqéà ©©¨¨©¦¨©
øeqéà,alga xyaa s`e ,dxezd lkaxeqi` oi`y drck exaq mde ¦

.alga xyaa s`e ,dxezd lka xeqi` lr lg
:`ziixaa epipy.øeèt áìç éîa ìMáîädi`x d`ian `xnbd ©§©¥§¥¨¨¨

ef `ziixa :yiwl yixl `ziixad ixacn,Lé÷ì Léøì déì òéiñî§©©¥§¥¨¦
ïðúcdpyna epipyy ±(d"n e"t oixiykn)z` mixiyknd miwynd oipra ¦§©

,d`neh zlawl mirxfdìçBnäå ,áìçk ïä éøä áìç éîdwynd ± ¥¨¨£¥¥§¨¨§©©
mizifd on afd,ïîLk àeä éøäzlawl mirxfd z` mixiykne £¥§¤¤

.d`neheeðL àì ,Lé÷ì Léø øîàixd alg iny df oic dpyp `l ± ¨©¥¨¦Ÿ¨
algk mdàlàoiprløNa ìeMéa ïéðòì ìáà ,íéòøfä úà øéLëäì ¤¨§©§¦¤©§¨¦£¨§¦§©¦¨¨

áìçk ïðéà áìç éî ,áìça`ziixad ixace .xeht mlyande §¨¨¥¨¨¥¨§¨¨
.eixacl miriiqn 'xeht alg ina lyand'

s` alga xya xeqi` yiy oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:zexedhd zendad lk ly alga,ïðaø eðzdxeza xn`p(hi bk zeny) ¨©¨¨

icB lXaz `l','Bnà áìça:`ziixad zxxanéì ïéàleyia xeq`l Ÿ§©¥§¦©£¥¦¥¦
icb xya,Bnà áìça àlàmpn` ,fr alga epiidcìçøå äøt áìça ¤¨©£¥¦©£¥¨¨§¨¥

,lgxe dxt oebk ,icb ly 'en`' mpi`y zexedh zenda x`y ±ïépî¦©¦
:`ziixad zx`an .mdly alga icb xya lyal xeq`y,zøîàyi ¨©§¨

z`f cenllaäòaøäa Bnò äøñàð àlL Bnà äîe ,øîBçå ì÷± ©¨¤¨¦¤Ÿ¤¤§¨¦§©§¨¨
mewn lkn ,dpa mr dnda riaxdl xzenyBìeMáa Bnò äøñàð± ¤¤§¨¦§¦

,dly alga dpa z` lyal xeq`äòaøäa Bnò eøñàpL ìçøå äøẗ¨§¨¥¤¤¤§¦§©§¨¨
,icb mr draxda mixeq`y ±BìeMáa Bnò eøñàpL ïéc Bðéàike ± ¥¦¤¤¤§¦§¦

.leyiaa mxqe`l yiy zpzep `xaqd oi`'Bnà áìça' øîBì ãeîìz©§©©£¥¦
icb xya leyia xeq`l yiy epcnll ,'en` alga' dxeza ltkp jkl ±

.lgxe dxt alga s`
:`xnbd dywnàø÷ él änì àäåxeziin z`f zeaxl jixv recn ± §¨¨¨¦§¨

,weqtddéì àéúà àälwa z`f cenll yiy dxn` `ziixad ixde ± ¨¨§¨¥
:`xnbd zvxzn .xnege,éMà áø øîàdf oic zeaxl jixvy mrhd ¨©©©¦

,weqtnàëøét àðéãc àøwéòî øîéîì àkéàc íeMîyiy meyn ± ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
ixdy ,epnn cenll oi`e df xnege lwl `kxitúézééî à÷ àëéäî¥¥¨¨©§¦

dì,df oic zcnl okidn -,Bnàî,jextl yi `ldeïkL Bnàl äî ¨¥¦©§¦¤¥
,äèéçLa Bnò äøñàðxnel yie ,cg` meia dpae m` hegyl xeq`y ¤¤§¨¦¦§¦¨

ike ,dalga icbd lyal xeq` mb jk ,dhigya enr dxeq`y myky

øîàzmb okL äøôae ,icb ly en` dpi`,äèéçLa Bnò äøñàð àl Ÿ©§¨¨¤Ÿ¤¤§¨¦¦§¦¨
xeqi` oi` mb jk dhigya enr dxeq` dpi`y myky xnel yiy
cenll oi` ,df xnege lwl `kxit yiy xg`ne .dalga icbd lyal

df oic epnnjkitl ,øîBì ãeîìzaezkd epcnln -,'Bnà áìça' ©§©©£¥¦
.aezkd xeziin z`f cenll yie

x`y ly alga s` alga xya xeqi` yiy oipn dpcd ztqep `ziixa
:zexedh zendaCãéà àéðz,éì ïéà ,'Bnà áìça'leyia xeq`l ©§¨¦¨©£¥¦¥¦

icb xyaBnà áìça àlà,icb ly epinn `idy fr ±BúBçà áìça ¤¨©£¥¦©£¥£
ïépî äìBãb.dxt alga icb xya lyal xeq`y oipn ±ì÷ ,zøîà §¨¦©¦¨©§¨©

øOòúäì øéãì Bnò äñðëpL Bnà äîe ,øîBçåxyrl ozip oky ± ¨¤¨¦¤¦§§¨¦§¦§¦§©¥
mewn lkn ,cgi dpae m`n dnda xyrnìeMáa Bnò äøñàðxeq` ± ¥¤¤§¨¦§¦

,dly alga dpa xya z` lyalBúBçàdxt -Bnò äñðëð àlL £¤Ÿ¦§§¨¦
øOòúäì øéãì,icbd mr cgi zxyrzn dpi`y ±äøñàpL ïéc Bðéà §¦§¦§©¥¥¦¤¤¤§¨
ìeMáa Bnòalga icb lyal xeq` `diy zpzep `xaqd oi` ike - ¦§¦

.dxt'Bnà áìça' øîBì ãeîìz'en` alga' xeziin epcnl jkl ± ©§©©£¥¦
.xeq` dxt alga leyia s`y

:`xnbd dywnàø÷ él änì àäåxeziin z`f zeaxl jixv recn ± §¨¨¨¦§¨
,weqtddéì àéúà àädxn` `ziixad ixde ±lwa z`f cenll yiy ¨¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .xnegeøîéîì àkéàc íeMî ,éMà áø øîà̈©©©¦¦§¦¨§¥©
Bnàl äî ,Bnàî ,dì úézééî à÷ àëéäî ,àëøét àðéãc àøwéòî¥¦¨¨§¦¨¦§¨¥¥¨¨©§¦¨¥¦©§¦

,äèéçLa Bnò äøñàð ïkLenr dxeq` en`y myky xnel yie ¤¥¤¤§¨¦¦§¦¨
ike ,leyiaa mb enr dxeq` jk dhigyaøîàzmb okäìBãb BúBçàa Ÿ©©£§¨

[dxt-],äèéçLa Bnò äøñàð àlLdpi`y myky xnel yiy ¤Ÿ¤¤§¨¦¦§¦¨
xeq`l oi`e ,leyiaa enr dxeq` dpi` jk dhigya enr dxeq`

,df xnege lwn z`f cenll oi`y `vnpe .dalga icbd leyiaãeîìz©§
'Bnà áìça' øîBìjkitl -.aezkd xeziin `ziixad z`f dcnl ©©£¥¦
:`xnbd zxxanäìBãb BúBçà ïçkLàweqtd xeziin epyxc ± ©§§¨£§¨

alga leyia xeq`lj` ,dxtïépî äpè÷ BúBçàoinn `idy lgx ± £§©¨¦©¦
.dly alga icb lyal xeq`y oipn ,xyrzdl xicl enr zqpkpe o`v

:`xnbd zx`anàiðéaî àéúàoian deyd cva z`f cenll yi ± ¨§¨¦¥©¨
.eicgi dlecb ezeg`ne en`n ,xnelk ,mdipyéúéz éäîokidne ± ¥¥¥¥

,z`f cnlpBnàî éúézzxzeny s`y ,en`n xnege lwa cnlp ± ¥¥¥¦
,draxda enr dxeq`y lgx ,leyiaa enr dxeq` ,draxda enr

,jextz m`e .leyiaa enr dxeq` `dzy oic epi`ïkL Bnàl äî©§¦¤¥
øñàð,äèéçLa Bnò äjk dhigya enr dxeq`y myky xnel yie ¤¤§¨¦¦§¦¨

oi` ,dhigya enr dxeq` dpi`y lgx la` ,leyiaa enr dxeq`
,aiydl yi ,dalga icbd lyal xeq`läìBãb BúBçà[dxt±] £§¨

,çéëBzicb lyal xeq` ,dhigya icbd mr dxeq` dpi`y s`y ¦©
m`e .dalga icb lyal xeq` lgx iabl s`y cnlpe ,dly alga

,jextz,øOòúäì øéãì Bnò äñðëð àlL äìBãb BúBçàl äîyie ©©£§¨¤Ÿ¦§§¨¦§¦§¦§©¥
,dly alga elyal xeq` jk enr zxyrzn dpi`y myky xnel
yi ,dalga icbd lyal xeq`l oi` ,enr zxyrzny lgx la`

,aiydl,çéëBz Bnàelyal xeq` mewn lkne enr zxyrzny ¦¦©
.dalga icb lyal xeq` lgx iabl s`y cnlpe ,dalgaïécä øæçå§¨©©¦

ixdy ,z`f cenll ozip aey dzrne ±éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìŸ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦
äæ éàøk äædnec dlecb ezeg` oi`e dlecb ezeg`l dnec en` oi` ± ¤¦§¦¤

xq`p ok it lr s`e ,xg` oipra icbn dwelg zg` lk oky ,en`l
icbn ewlgpy dna ielz epi` df xeqi`y gkene ,oalga icb lyal

l dn oky ,odizyn dphw ezeg` cenll yi ok m`e ,xg` xacaãvä©©
ïäaL äåMäodizyay deyd xacd ±àeäLicbd ±øeñàå ,øNa ©¨¤¤¨¤¤¨¨§¨

ìMáìeze`áìça,odlyàéáà éðà óà[cnl`-]äpè÷ BúBçà §©¥§¨¨©£¦¨¦£§©¨
[lgx-]Lmbáìça ìMáì øeñàå ,øNa àeä.epnn `veid ¤¨¨§¨§©¥§¨¨

:`xnbd dywnéëä éàen` oian deyd cva dphw ezeg` dzaxzpy ¦¨¦
,dlecb ezeg`eàiðéaî éúéz énð äìBãb BúBçàleyia xeqi` s` ± £§¨©¦¥¥¦¥©¨

:`xnbd zvxzn .dphw ezeg`e en` oian zeaxl yi dxt algaïéà¥
énð éëä.lgxe en`n deyd cva zcnlp dlecb ezeg` ok` ± ¨¦©¦

:`xnbd zl`eyél änì 'Bnà áìça' àlàcenll yiy xg`n ± ¤¨©£¥¦¨¨¦
,'en` alga'n z`f cenll mikixv oi`e ,deyd cva dlecb ezeg`

:`xnbd daiyn .azkp dn myle xzein weqtd `lddéì éòaî± ¦¨¥¥
jxvp df xeziiì,zxg` dyxcàéðúãëweqta xn`p ,`ziixaa §¦§©§¨

éì ïéà ,'Bnà áìça'xeq`làlàicb xya leyia,Bnà áìça ©£¥¦¥¦¤¨©£¥¦
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oifge` mipy` cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay

'åë àãç øîà øîåo`ne .`ed `xeqi` `cgc ,leyia` i`w Ð dwel xn`c o`n Ð

meyn `l` alg zlik` meyn ea exzd `l m`c ,dlik`` i`w Ð dwel oi` xn`c

.alg xeqi`` liige alga xya xeqi` iz` `lc ,dwel epi` Ð alga xyaáìç éîá
.frla `"byin*Ðøúåðäå ìåâôäxya xeqi` iz` ,iniiwe ixiq`c ab lr s` ,`nl`Ð

lya m` inp oicd `ede ,ediilr liige alga

ol `wtp "icb"c `ieaxn ,`nl` .alga alg¥¤¨¨

.oixeqi` lk lr liigcàðú éàäxaq inp Ð

edpi`e ,xeqi` lr lg xeqi`c oixeqi` lka

lr lg xeqi` oi` xn`c o`nk dl ixaq

.da ebilti` `aeh i`pze ,xeqi`áìçë ïä éøä
,dwyn `xwp alge .mirxfd z` xiykdl Ð

algd c`p z` gztze" (c mihtey) aizkc

."edwyzeìçåîäå.mizifd on afd dwyn Ð

ïîùë àåä éøäaizkc ,dwyn ixwi` onye Ð

."mipny dzyn" (dk ediryi)àìà éì ïéà
åîà áìçá.fr ,xnelk Ðøîåì ãåîìúÐ

.ipy `xwnåîà áìçálk iieaxl xziinc Ð

dil jixvn `l `pz i`dc .dxedh dnda alg

alge dhegy alge xkf algc Ð l`enyckl

"en`" `dc .iwtp diteblc `xw cgn d`nh

Ð d`nh `le .xkf `le dhegy `le Ð aizk

:oxn`ck ,irzyn dxedhae ,aizk "icb" `dc

inp en` jigxk lre .d`nhd z` `ivedl

.xedh edi` ied `l ,d`nh en` i`c .dxedh

icb dil rnyn "icb"e .`z` `l ikdl jkld

"icb"n Ð zenda x`ye dig xyae ,`weec

"icb" dil `xiaq i`c .`xeqi`l iwtp `xizi

dil dnl Ð dlhe lbr elit` ,rnyna lkd

.aizk "en`" `de ,lgxe dxt alg iieaxl

"icb" "icb"c `xezi ol rnync (`,fhw) onwle

ilin ipd Ð sere dig ihernl `aiwr iaxl

,dlhe lbr elit`e "icb" dil rnync o`nl

rnync o`nl la` .ihernl `xizi `xw iz`

.ez` iieaxl ixizi i`xw Ð `weec "icb" dil

ihernl cge jixhvi` `l Ð ihernl i`c

,`xw jixhvi` `l lilyle ,d`nh

iax iab `pgky`ck ,dil sili zernynnc

.`ilrn icb lily :xn`c onwl `aiwràä
äéì àéúà.xnege lwa xity Ðàø÷éòî

àðéãã`ly en` dn" ipzwc ,oicd zlgzn Ð

Ð "leyaa enr dxq`p ,draxda enr dxq`p

dn :zeywdl yie .xnege lw ly ezlgz edf

.cg` meia enr hgyil dxq`p oky en`l

meyn Ð "`kxit `picc `xwirn" hwp ikdle

`tiq ipzwc oebk ,oicd seq lr dywn minrtc

oic epi` ,draxda enr exq`py lgxe dxt"

m`e .oicd seq edf Ð "leyaa enr exq`py

.oicd seq lr `kxit `id ef Ð 'ek "lgxe dxt lr dnzz l` dz` s` .leyiaa enr dxq`p `le ,draxda enr dxq`py ,gikez d`nh dnda" xne`e dywn didåúåçà áìç
ïéðî äìåãâdxt dil wtp `lc :cere .ipyc `ed dipyile ,`ed `pixg` `pze ,yixc diteb `xw i`dne .`ed lecb oin la` ,dzenk dnda oin `idy ,dxt epiidc :izrny ip` Ð

xicl enr zqpkpy ,lgx la` .xyrzdl xicl enr zqpkp oi`c ,`cge .draxda enr dxq`pc ,`cg :oiwelig ipya icbd on dwelgc Ð dcegl dxt `l` ,`xw cgc `xezin lgxe

,deyd cvda lgx dil `iz` xcde ,dxt `yixa sili jkld .leyiaa enr xq`zy dipin dil `wtp `l Ð rnyna o`v lke ,(fk `xwie) aizk "o`ve xwa xyrn" `dc ,xyrzdl

.(`,bp) zexekac `xza wxta ,xyrzdl o`vd mr qpkp epi` xwa .onwlckåîà äîå`id oiicr Ð dcli xaky it lr s`e ,`id dpin `dc ,xyrn oiprl epnn dwelg dpi`y Ð

,dzpy jeza zclei diicbc .xyrzdl xicl enr qpkil die`x,zepa yly dcliy diicb :(a,k) zexekaa `ipzck ,xyrzdl dqpkp `l oiicryk ,xyrzdl xicl dpa mr zqpkpe

.leyiaa enr dxqe`l epnn aezkd dwlg ikd elit`e ,xyrzdl xicl zeqpkp olek Ð [yly] yly ecli dizepa lkeäìåãâ åúåçà.'ek zqpkp dpi`y dxt Ðøîåì ãåîìú
åîà áìçá.leyial epnn wlgiz ,xyrn oiprl epnn dwlgpc ogky`c .dxt i`axzi` `linne ,alg lk iieaxl Ð`xizi `xwÐäðè÷ åúåçà.lgx Ðàéðéáîezeg`ne en`nÐ

.dlecbåîàî éúéú!leyiaa enr dxq`py oic epi` ,draxda enr dxq`py ,dphw ezeg` .leyiaa enr dxq`p ,draxda enr dxq`p `ly en` dnc Ð'åë åîàì äî.éëä éà
àéðéáî éúéú éîð äìåãâ åúåçà`l ,dlecb ezeg` Ð leyaa enr dxq`p ,xicl enr zqpkpy ,en` dn :opipc ikde .eilr aiydl oi` ixdy ,oicd ivgne ,dphw ezeg`ne en`n Ð

`pic ibltn `nl` .'ek dqpkp `l oky ,dphw ezeg`l dn :jxtinl `kil eze .gikez dphw ezeg` !dlecb ezeg`a xn`z .dhigya enr dxq`p oky ,en`l dn :zkxt ike !oky lk

"gikez dphw ezeg`" `nip ikid :il `iywe .izrny jk .ol `wtp?ol `wtp dlecb ezeg`c zifg i`n :jixt ikdc izrny ip`e !`xeqi`l dphw ezeg` ol `niiw `l izk` `d

`ipian dphwe ,`xwn?,dlecb ezeg`l iax ik `xw `xazqnc ,`cg :il `iywe !`ipian dlecbe ,`xwc `ieaxn dphw ezeg` dil wetiz
àøåñéàì
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ïåéë,iwl leya`c oeik :jenqa xn`ck ,`kti` `ni` :dniz Ð iwl `l dlik` lrc

.iwl inp dlik``ìùáîägzek `dc ,`ki` `din `xeqi` Ð xeht alg ina

lirl opixn`e ,(`,an migqt) "oixaer el`" yixa xn`ck ,dil icar `algc iaeiqpn

.gzeka xya lek`l xeq`c (a,`iw)áìçá`l` dil jixhvi` `l Ð oipn lgxe dxt

icb e` icb alga dxt oebk ,epin oi`ya zeaxl

opiyxc `d ,dnvr alga dxt la` .dxt alga

elit` Ð "icb" xn`py mewn lk :(a,biw) lirl

.qxhpewa wgc mpgae .rnyna lgxe dxtäøô
dig :xn`z m`e Ð draxda dnr exq`py lgxe

gikei sereiaxl dicegl ser e` ,`aiwr iaxl e

,epin epi`y mr draxda exq`pc ,ililbd iqei

`aa) "dxtd z` gbpy xey" seqa opixn`ck

:xnel yie !leyaa exq`p `le (`,dp `nw

.jixt `ticrc

äî:dniz Ð dhigya enr dxq`p oky en`l

bdep epa z`e eze` oi`c ,gikez dig ,opaxl

.diga

ãåîìúdpin yixc cer Ð en` alga xnel

ab lr s` .dalga dnvr `id :jenqa

,(a,biw) lirl ediizlnl dil yixc l`enyc

.ixziin ediipin ixzc Ð "alga"n yixc `kd

algac `prci `p`e ,"en`a" azknl ivn dedc

`aizk ded ediipin cgac oeik ,xn`w en`

oi`y ser hrnnc ililbd iqei iaxe ."en` alga"

.yixc `w "en`"c e"ien Ð m` alg el

cr
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é÷ì àì äìéëà ìòc ïåék¯àkéàå .é÷ì àì éîð ìeMéaà ¥¨§©£¦¨¨¨¥©¦©¦¨¨¥§¦¨
ìeMéaà :éøîàc¯éâéìt ék ,é÷ìc éâéìt àì àîìò élek §¨§¦©¦¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦§¦¦

¯ä÷Bì Bðéà øîàc ïàî .äìéëàà¯ìç øeqéà ïéà àäc ©£¦¨©©£©¥¤§¨¥¦¨
ä÷Bì øîàc ïàîe .øeqéà ìò¯àðîçø d÷tà éëäì ©¦©©£©¤§¨¦©§¨©£¨¨

ìa äìéëàìïåék ,ìeMéa ïBLìeMéaàcé÷ì¯éîð äìéëàà ©£¦¨¦§¦¥¨§©¦¨¥©£¦¨©¦
àìå ,àãç øîà øîe àãç øîà øî :àîéà úéòaéàå .é÷ì̈¥§¦¨¥¥¨¨£©£¨¨£©£¨§¨

áìç éîa ìMáîä :éáéúéî .éâéìt¯BìMaL íc ,øeèt §¦¦¥¦¥©§©¥§¥¨¨¨¨¤¦§
áìça¯íéôìhäå íéðøwäå íéãébäå úBîöòä .øeèt §¨¨¨¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦
ïìMaLáìça¯ìebtä .øeètïìMaL àîhäå øúBpäå ¤¦§¨§¨¨¨©¦§©¨§©¨¥¤¦§¨
áìça¯!áéiç¯.øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ àpz éàä §¨¨©¨©©¨§©¦¨©¦

ìMáîä"éîa,Lé÷ì Léøì déì òéiñî ."øeèt áìç ©§©¥§¥¨¨¨§©¥©¥§¥¨¦
áìç éî :ïðúc¯ïä éøäáìçk,ìçBnäåàeä éøä.ïîLk ¦§©¥¨¨£¥¥§¨¨§©¨£¥§¤¤

,íéòøfä úà øéLëäì àlà eðL àì :Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦Ÿ¨¤¨§©§¦¤©§¨¦
áìça øNa ìeMéa ïéðòì ìáà¯eðz .áìçk Bðéà áìç éî £¨§¦§©¦¨¨§¨¨¥¨¨¥§¨¨¨

"Bnà áìça" :ïðaø¯áìça ,Bnà áìça àlà éì ïéà ©¨©©£¥¦¥¦¤¨©£©¦©£©
:øîBçå ì÷ ,zøîà ?ïépî ìçøå äøtàlL Bnà äîe ¨¨§¨¥¦©¦¨©§¨©¨¤¨¦¤Ÿ

äòaøäa Bnò äøñàð¯Bnò äøñàðìçøå äøt .BìeMáa ¤¤§¨¦§©§¨¨¤¤§¨¦§¦¨¨§¨¥
eøñàpLäòaøäa Bnò¯ïéc BðéàeøñàpL."Bnà áìça" øîBì ãeîìz !BìeMáa Bnò¯àäå ¤¤¡§¦§©§¨¨¥¦¤¤¡§¦§¦©§©©£¥¦§¨

.àëøét àðéãc àøwéòî ,øîéîì àkéàc íeMî :éLà áø øîà !déì àéúà àä ?àø÷ éì änì̈¨¦§¨¨¨§¨¥£©©©¦¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
dì úéúééî à÷ àëéäî¯Bnàl äî ,Bnàî¯àlL äøôa øîàz ,äèéçLa Bnò äøñàð ïkL ¥¥¨¨©§¦¨¥¦©§¦¤¥¤¤§¨¦¦§¦¨Ÿ©§¨¨¤Ÿ

"Bnà áìça" :Cãéà àéðz ."Bnà áìça" øîBì ãeîìz !äèéçLa Bnò äøñàð¯àlà éì ïéà ¤¤§¨¦¦§¦¨©§©©£¥¦©§¨¦¨©£¥¦¥¦¤¨
Bnà äîe :øîBçå ì÷ ,zøîà ?ïépî äìBãb BúBçà áìça ,Bnà áìçaäñðëpLøécì Bnò ©£©¦©£©£§¨¦©¦¨©§¨©¨¤¨¦¤¦§§¨¦©¦

øOòúäì¯Bnò äøñàðøOòúäì øécì Bnò äñðëð àlL BúBçà .ìeMáa¯ïéc BðéàäøñàpL §¦§©¥¤¤§¨¦§¦£¤Ÿ¦§§¨¦©¦§¦§©¥¥¦¤¤¡§¨
BnòìeMáa."Bnà áìça" øîBì ãeîìz !¯:éLà áø øîà !déì àéúà àä ?àø÷ éì änì àäå ¦§¦©§©©£¥¦§¨¨¨¦§¨¨¨§¨¥£©©©¦

dì úéúééî à÷ àëéäî ,àëøét àðéãc àøwéòî ,øîéîì àkéàc íeMî¯Bnàl äî ,Bnàî¯ ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨¥¥¨¨©§¦¨¥¦©§¦
äìBãb BúBçàa øîàz ,äèéçLa Bnò äøñàð ïkL¯øîBì ãeîìz !äèéçLa Bnò äøñàð àlL ¤¥¤¤§¨¦¦§¦¨Ÿ©©£§¨¤Ÿ¤¤§¨¦¦§¦¨©§©

."Bnà áìça"¯?ïépî äpè÷ BúBçà ,äìBãb BúBçà ïçkLà¯àéúà.àéðéaî¯éúéz ?éúéz éäî ©£¥¦©§©©£§¨£§©¨¦©¦¨§¨¦¥©¨¥¥¥¥¥¥
Bnàî¯!äèéçLa Bnò äøñàð ïkL Bnàl äî¯äìBãb BúBçàl äî .çéëBz äìBãb BúBçà ¥¦©§¦¤¥¤¤§¨¦¦§¦¨£§¨¦©©©£§¨

!øOòúäì øécì Bnò äñðëð àlL¯äæ éàø àìå ,äæ éàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .çéëBz Bnà ¤Ÿ¦§§¨¦©¦§¦§©¥¦¦©§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤
,äpè÷ BúBçà àéáà éðà óà .áìça ìMáì øeñàå ,øNa àeäL :ïäaL äåMä ãvä .äæ éàøk¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¨¨§¨§©¥§¨¨©£¦¨¦£§©¨

.áìça ìMáì øeñàå ,øNa àeäL¯éúéz ,éîð äìBãb BúBçà ,éëä éààéðéaî!¯,éîð éëä ïéà ¤¨¨§¨§©¥§¨¨¦¨¦£§¨©¦¥¥¦¥©¨¦¨¦©¦
"Bnà áìça" :àéðúãëì déì éòaî ?éì änì "Bnà áìça" àlà¯,Bnà áìça àlà éì ïéà ¤¨©£¥¦¨¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨©£¥¦¥¦¤¨©£©¦
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc oileg(iyily meil)

y epcnllé÷ì àì énð ìeMéaà é÷ì àì äìéëà ìòc ïåékote`ay ± ¥¨§©£¦¨Ÿ¨¦©¦©¦Ÿ¨¦
.leyiad lr s` dwel epi` dlik`d lr dwel epi`y

é÷ìc éâéìt àì àîìò élek ìeMéaà ,éøîàc àkéàåewlgp `l ± §¦¨§¨§¥©¦¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦
xeqi` `l` dfa oi`y oeik ,dwely alga alg lyand oiprl md¥¨

.alga xya meyn ,cg`äìéëàà éâéìt ékoiprl wx ewlgpe ± ¦§¦¥©£¦¨
.jk lr dwel m` ,lke`dä÷Bì Bðéà øîàc ïàî,enrhïéà àäc ©§¨©¥¤§¨¥

øeqéà ìò ìç øeqéàxeqi` lr lg alga xya zlik` xeqi` oi`e ± ¦¨©¦¨
.alg zlik`ä÷Bì øîàc ïàîec meyn enrhàðîçø d÷tà éëäì ¥©§¨©¤§¨¦©§¨©£¨¨
ìa äìéëàììeMéa ïBLdlik` xeqi` z` dxezd dazk jk meyn ± ©£¦¨¦§¦

y epcnll ,'lyaz `l' oeylaé÷ì énð äìéëàà é÷ì ìeMéaàc ïåék¥¨§©¦¨¦©£¦¨©¦¨¦
alg jkl ,dlik`d lr s` dwel ,leyiad lr dwely ote` lkay -¥

.ezlik` lr mb miwel ,eleyia lr miwely alga lyeand¨
àîéà úéòaéàåoi`y mixaeq mdipyy xnel lkez dvxz m`e ± §¦¨¦¥¨

dlik`d lre dwel leyiad lry mixaeq s`e ,xeqi` lr lg xeqi`
wx ,dwel epi`àãç øîà øîe àãç øîà øîxaic mdn cg` lk - ©¨©£¨©¨©£¨

oeik ,dwely lyand oiprl z`f xn` dwely xaeqdy ,cxtp xac lr
lke`d oiprl z`f xn` dwel epi`y xaeqde ,`ed cg` xeqi`y
oi`y oeik ,alga xya zlik` meyn wx ea exzd m` dwel epi`y

,xeqi` lr lg xeqi`éâéìt àìå.llk xaca ewlgp `le ± §Ÿ§¦¥
éáéúéîlr lg xeqi` oi`y xaeqd zrc lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy .xeqi`ìMáîäxyaáìç éîamivnznd mina - ©§©¥§¥¨¨
,dpiabd zviaga algd on,øeèt áìça BìMaL íc .øeètitl ¨¨¤¦§§¨¨¨

.dxeza xen`d 'icb' llka epi` mcyíéðøwäå íéãébäå úBîöòä̈£¨§©¦¦§©©§©¦
íéôìhäå,dndad zeqxt ±.øeèt áìça ïìMaLla`ìebtä §©§¨©¦¤¦§¨§¨¨¨©¦

,áéiç áìça ïìMaL àîhäå øúBpäålg alga xya xeqi`y meyn §©¨§©¨¥¤¦§¨§¨¨©¨
dywe .alg xeqi` s` lr lg ok enky rnyne .el` mixeqi` lr¥

.alg xeqi` lr lg epi`y mixaeqd zrcl
lka xeqi` lr lg xeqi` m` mi`pzd ewlgp xak :`xnbd zvxzn

e ,dxezdàpz éàä`ziixaa `pzd ±øáñy drckìò ìç øeqéà ©©¨¨©¦¨©
øeqéà,alga xyaa s`e ,dxezd lkaxeqi` oi`y drck exaq mde ¦

.alga xyaa s`e ,dxezd lka xeqi` lr lg
:`ziixaa epipy.øeèt áìç éîa ìMáîädi`x d`ian `xnbd ©§©¥§¥¨¨¨

ef `ziixa :yiwl yixl `ziixad ixacn,Lé÷ì Léøì déì òéiñî§©©¥§¥¨¦
ïðúcdpyna epipyy ±(d"n e"t oixiykn)z` mixiyknd miwynd oipra ¦§©

,d`neh zlawl mirxfdìçBnäå ,áìçk ïä éøä áìç éîdwynd ± ¥¨¨£¥¥§¨¨§©©
mizifd on afd,ïîLk àeä éøäzlawl mirxfd z` mixiykne £¥§¤¤

.d`neheeðL àì ,Lé÷ì Léø øîàixd alg iny df oic dpyp `l ± ¨©¥¨¦Ÿ¨
algk mdàlàoiprløNa ìeMéa ïéðòì ìáà ,íéòøfä úà øéLëäì ¤¨§©§¦¤©§¨¦£¨§¦§©¦¨¨

áìçk ïðéà áìç éî ,áìça`ziixad ixace .xeht mlyande §¨¨¥¨¨¥¨§¨¨
.eixacl miriiqn 'xeht alg ina lyand'

s` alga xya xeqi` yiy oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:zexedhd zendad lk ly alga,ïðaø eðzdxeza xn`p(hi bk zeny) ¨©¨¨

icB lXaz `l','Bnà áìça:`ziixad zxxanéì ïéàleyia xeq`l Ÿ§©¥§¦©£¥¦¥¦
icb xya,Bnà áìça àlàmpn` ,fr alga epiidcìçøå äøt áìça ¤¨©£¥¦©£¥¨¨§¨¥

,lgxe dxt oebk ,icb ly 'en`' mpi`y zexedh zenda x`y ±ïépî¦©¦
:`ziixad zx`an .mdly alga icb xya lyal xeq`y,zøîàyi ¨©§¨

z`f cenllaäòaøäa Bnò äøñàð àlL Bnà äîe ,øîBçå ì÷± ©¨¤¨¦¤Ÿ¤¤§¨¦§©§¨¨
mewn lkn ,dpa mr dnda riaxdl xzenyBìeMáa Bnò äøñàð± ¤¤§¨¦§¦

,dly alga dpa z` lyal xeq`äòaøäa Bnò eøñàpL ìçøå äøẗ¨§¨¥¤¤¤§¦§©§¨¨
,icb mr draxda mixeq`y ±BìeMáa Bnò eøñàpL ïéc Bðéàike ± ¥¦¤¤¤§¦§¦

.leyiaa mxqe`l yiy zpzep `xaqd oi`'Bnà áìça' øîBì ãeîìz©§©©£¥¦
icb xya leyia xeq`l yiy epcnll ,'en` alga' dxeza ltkp jkl ±

.lgxe dxt alga s`
:`xnbd dywnàø÷ él änì àäåxeziin z`f zeaxl jixv recn ± §¨¨¨¦§¨

,weqtddéì àéúà àälwa z`f cenll yiy dxn` `ziixad ixde ± ¨¨§¨¥
:`xnbd zvxzn .xnege,éMà áø øîàdf oic zeaxl jixvy mrhd ¨©©©¦

,weqtnàëøét àðéãc àøwéòî øîéîì àkéàc íeMîyiy meyn ± ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
ixdy ,epnn cenll oi`e df xnege lwl `kxitúézééî à÷ àëéäî¥¥¨¨©§¦

dì,df oic zcnl okidn -,Bnàî,jextl yi `ldeïkL Bnàl äî ¨¥¦©§¦¤¥
,äèéçLa Bnò äøñàðxnel yie ,cg` meia dpae m` hegyl xeq`y ¤¤§¨¦¦§¦¨

ike ,dalga icbd lyal xeq` mb jk ,dhigya enr dxeq`y myky

øîàzmb okL äøôae ,icb ly en` dpi`,äèéçLa Bnò äøñàð àl Ÿ©§¨¨¤Ÿ¤¤§¨¦¦§¦¨
xeqi` oi` mb jk dhigya enr dxeq` dpi`y myky xnel yiy
cenll oi` ,df xnege lwl `kxit yiy xg`ne .dalga icbd lyal

df oic epnnjkitl ,øîBì ãeîìzaezkd epcnln -,'Bnà áìça' ©§©©£¥¦
.aezkd xeziin z`f cenll yie

x`y ly alga s` alga xya xeqi` yiy oipn dpcd ztqep `ziixa
:zexedh zendaCãéà àéðz,éì ïéà ,'Bnà áìça'leyia xeq`l ©§¨¦¨©£¥¦¥¦

icb xyaBnà áìça àlà,icb ly epinn `idy fr ±BúBçà áìça ¤¨©£¥¦©£¥£
ïépî äìBãb.dxt alga icb xya lyal xeq`y oipn ±ì÷ ,zøîà §¨¦©¦¨©§¨©

øOòúäì øéãì Bnò äñðëpL Bnà äîe ,øîBçåxyrl ozip oky ± ¨¤¨¦¤¦§§¨¦§¦§¦§©¥
mewn lkn ,cgi dpae m`n dnda xyrnìeMáa Bnò äøñàðxeq` ± ¥¤¤§¨¦§¦

,dly alga dpa xya z` lyalBúBçàdxt -Bnò äñðëð àlL £¤Ÿ¦§§¨¦
øOòúäì øéãì,icbd mr cgi zxyrzn dpi`y ±äøñàpL ïéc Bðéà §¦§¦§©¥¥¦¤¤¤§¨
ìeMáa Bnòalga icb lyal xeq` `diy zpzep `xaqd oi` ike - ¦§¦

.dxt'Bnà áìça' øîBì ãeîìz'en` alga' xeziin epcnl jkl ± ©§©©£¥¦
.xeq` dxt alga leyia s`y

:`xnbd dywnàø÷ él änì àäåxeziin z`f zeaxl jixv recn ± §¨¨¨¦§¨
,weqtddéì àéúà àädxn` `ziixad ixde ±lwa z`f cenll yiy ¨¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .xnegeøîéîì àkéàc íeMî ,éMà áø øîà̈©©©¦¦§¦¨§¥©
Bnàl äî ,Bnàî ,dì úézééî à÷ àëéäî ,àëøét àðéãc àøwéòî¥¦¨¨§¦¨¦§¨¥¥¨¨©§¦¨¥¦©§¦

,äèéçLa Bnò äøñàð ïkLenr dxeq` en`y myky xnel yie ¤¥¤¤§¨¦¦§¦¨
ike ,leyiaa mb enr dxeq` jk dhigyaøîàzmb okäìBãb BúBçàa Ÿ©©£§¨

[dxt-],äèéçLa Bnò äøñàð àlLdpi`y myky xnel yiy ¤Ÿ¤¤§¨¦¦§¦¨
xeq`l oi`e ,leyiaa enr dxeq` dpi` jk dhigya enr dxeq`

,df xnege lwn z`f cenll oi`y `vnpe .dalga icbd leyiaãeîìz©§
'Bnà áìça' øîBìjkitl -.aezkd xeziin `ziixad z`f dcnl ©©£¥¦
:`xnbd zxxanäìBãb BúBçà ïçkLàweqtd xeziin epyxc ± ©§§¨£§¨

alga leyia xeq`lj` ,dxtïépî äpè÷ BúBçàoinn `idy lgx ± £§©¨¦©¦
.dly alga icb lyal xeq`y oipn ,xyrzdl xicl enr zqpkpe o`v

:`xnbd zx`anàiðéaî àéúàoian deyd cva z`f cenll yi ± ¨§¨¦¥©¨
.eicgi dlecb ezeg`ne en`n ,xnelk ,mdipyéúéz éäîokidne ± ¥¥¥¥

,z`f cnlpBnàî éúézzxzeny s`y ,en`n xnege lwa cnlp ± ¥¥¥¦
,draxda enr dxeq`y lgx ,leyiaa enr dxeq` ,draxda enr

,jextz m`e .leyiaa enr dxeq` `dzy oic epi`ïkL Bnàl äî©§¦¤¥
øñàð,äèéçLa Bnò äjk dhigya enr dxeq`y myky xnel yie ¤¤§¨¦¦§¦¨

oi` ,dhigya enr dxeq` dpi`y lgx la` ,leyiaa enr dxeq`
,aiydl yi ,dalga icbd lyal xeq`läìBãb BúBçà[dxt±] £§¨

,çéëBzicb lyal xeq` ,dhigya icbd mr dxeq` dpi`y s`y ¦©
m`e .dalga icb lyal xeq` lgx iabl s`y cnlpe ,dly alga

,jextz,øOòúäì øéãì Bnò äñðëð àlL äìBãb BúBçàl äîyie ©©£§¨¤Ÿ¦§§¨¦§¦§¦§©¥
,dly alga elyal xeq` jk enr zxyrzn dpi`y myky xnel
yi ,dalga icbd lyal xeq`l oi` ,enr zxyrzny lgx la`

,aiydl,çéëBz Bnàelyal xeq` mewn lkne enr zxyrzny ¦¦©
.dalga icb lyal xeq` lgx iabl s`y cnlpe ,dalgaïécä øæçå§¨©©¦

ixdy ,z`f cenll ozip aey dzrne ±éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìŸ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦
äæ éàøk äædnec dlecb ezeg` oi`e dlecb ezeg`l dnec en` oi` ± ¤¦§¦¤

xq`p ok it lr s`e ,xg` oipra icbn dwelg zg` lk oky ,en`l
icbn ewlgpy dna ielz epi` df xeqi`y gkene ,oalga icb lyal

l dn oky ,odizyn dphw ezeg` cenll yi ok m`e ,xg` xacaãvä©©
ïäaL äåMäodizyay deyd xacd ±àeäLicbd ±øeñàå ,øNa ©¨¤¤¨¤¤¨¨§¨

ìMáìeze`áìça,odlyàéáà éðà óà[cnl`-]äpè÷ BúBçà §©¥§¨¨©£¦¨¦£§©¨
[lgx-]Lmbáìça ìMáì øeñàå ,øNa àeä.epnn `veid ¤¨¨§¨§©¥§¨¨

:`xnbd dywnéëä éàen` oian deyd cva dphw ezeg` dzaxzpy ¦¨¦
,dlecb ezeg`eàiðéaî éúéz énð äìBãb BúBçàleyia xeqi` s` ± £§¨©¦¥¥¦¥©¨

:`xnbd zvxzn .dphw ezeg`e en` oian zeaxl yi dxt algaïéà¥
énð éëä.lgxe en`n deyd cva zcnlp dlecb ezeg` ok` ± ¨¦©¦

:`xnbd zl`eyél änì 'Bnà áìça' àlàcenll yiy xg`n ± ¤¨©£¥¦¨¨¦
,'en` alga'n z`f cenll mikixv oi`e ,deyd cva dlecb ezeg`

:`xnbd daiyn .azkp dn myle xzein weqtd `lddéì éòaî± ¦¨¥¥
jxvp df xeziiì,zxg` dyxcàéðúãëweqta xn`p ,`ziixaa §¦§©§¨

éì ïéà ,'Bnà áìça'xeq`làlàicb xya leyia,Bnà áìça ©£¥¦¥¦¤¨©£¥¦
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oifge` mipy` cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay

'åë àãç øîà øîåo`ne .`ed `xeqi` `cgc ,leyia` i`w Ð dwel xn`c o`n Ð

meyn `l` alg zlik` meyn ea exzd `l m`c ,dlik`` i`w Ð dwel oi` xn`c

.alg xeqi`` liige alga xya xeqi` iz` `lc ,dwel epi` Ð alga xyaáìç éîá
.frla `"byin*Ðøúåðäå ìåâôäxya xeqi` iz` ,iniiwe ixiq`c ab lr s` ,`nl`Ð

lya m` inp oicd `ede ,ediilr liige alga

ol `wtp "icb"c `ieaxn ,`nl` .alga alg¥¤¨¨

.oixeqi` lk lr liigcàðú éàäxaq inp Ð

edpi`e ,xeqi` lr lg xeqi`c oixeqi` lka

lr lg xeqi` oi` xn`c o`nk dl ixaq

.da ebilti` `aeh i`pze ,xeqi`áìçë ïä éøä
,dwyn `xwp alge .mirxfd z` xiykdl Ð

algd c`p z` gztze" (c mihtey) aizkc

."edwyzeìçåîäå.mizifd on afd dwyn Ð

ïîùë àåä éøäaizkc ,dwyn ixwi` onye Ð

."mipny dzyn" (dk ediryi)àìà éì ïéà
åîà áìçá.fr ,xnelk Ðøîåì ãåîìúÐ

.ipy `xwnåîà áìçálk iieaxl xziinc Ð

dil jixvn `l `pz i`dc .dxedh dnda alg

alge dhegy alge xkf algc Ð l`enyckl

"en`" `dc .iwtp diteblc `xw cgn d`nh

Ð d`nh `le .xkf `le dhegy `le Ð aizk

:oxn`ck ,irzyn dxedhae ,aizk "icb" `dc

inp en` jigxk lre .d`nhd z` `ivedl

.xedh edi` ied `l ,d`nh en` i`c .dxedh

icb dil rnyn "icb"e .`z` `l ikdl jkld

"icb"n Ð zenda x`ye dig xyae ,`weec

"icb" dil `xiaq i`c .`xeqi`l iwtp `xizi

dil dnl Ð dlhe lbr elit` ,rnyna lkd

.aizk "en`" `de ,lgxe dxt alg iieaxl

"icb" "icb"c `xezi ol rnync (`,fhw) onwle

ilin ipd Ð sere dig ihernl `aiwr iaxl

,dlhe lbr elit`e "icb" dil rnync o`nl

rnync o`nl la` .ihernl `xizi `xw iz`

.ez` iieaxl ixizi i`xw Ð `weec "icb" dil

ihernl cge jixhvi` `l Ð ihernl i`c

,`xw jixhvi` `l lilyle ,d`nh

iax iab `pgky`ck ,dil sili zernynnc

.`ilrn icb lily :xn`c onwl `aiwràä
äéì àéúà.xnege lwa xity Ðàø÷éòî

àðéãã`ly en` dn" ipzwc ,oicd zlgzn Ð

Ð "leyaa enr dxq`p ,draxda enr dxq`p

dn :zeywdl yie .xnege lw ly ezlgz edf

.cg` meia enr hgyil dxq`p oky en`l

meyn Ð "`kxit `picc `xwirn" hwp ikdle

`tiq ipzwc oebk ,oicd seq lr dywn minrtc

oic epi` ,draxda enr exq`py lgxe dxt"

m`e .oicd seq edf Ð "leyaa enr exq`py

.oicd seq lr `kxit `id ef Ð 'ek "lgxe dxt lr dnzz l` dz` s` .leyiaa enr dxq`p `le ,draxda enr dxq`py ,gikez d`nh dnda" xne`e dywn didåúåçà áìç
ïéðî äìåãâdxt dil wtp `lc :cere .ipyc `ed dipyile ,`ed `pixg` `pze ,yixc diteb `xw i`dne .`ed lecb oin la` ,dzenk dnda oin `idy ,dxt epiidc :izrny ip` Ð

xicl enr zqpkpy ,lgx la` .xyrzdl xicl enr zqpkp oi`c ,`cge .draxda enr dxq`pc ,`cg :oiwelig ipya icbd on dwelgc Ð dcegl dxt `l` ,`xw cgc `xezin lgxe

,deyd cvda lgx dil `iz` xcde ,dxt `yixa sili jkld .leyiaa enr xq`zy dipin dil `wtp `l Ð rnyna o`v lke ,(fk `xwie) aizk "o`ve xwa xyrn" `dc ,xyrzdl

.(`,bp) zexekac `xza wxta ,xyrzdl o`vd mr qpkp epi` xwa .onwlckåîà äîå`id oiicr Ð dcli xaky it lr s`e ,`id dpin `dc ,xyrn oiprl epnn dwelg dpi`y Ð

,dzpy jeza zclei diicbc .xyrzdl xicl enr qpkil die`x,zepa yly dcliy diicb :(a,k) zexekaa `ipzck ,xyrzdl dqpkp `l oiicryk ,xyrzdl xicl dpa mr zqpkpe

.leyiaa enr dxqe`l epnn aezkd dwlg ikd elit`e ,xyrzdl xicl zeqpkp olek Ð [yly] yly ecli dizepa lkeäìåãâ åúåçà.'ek zqpkp dpi`y dxt Ðøîåì ãåîìú
åîà áìçá.leyial epnn wlgiz ,xyrn oiprl epnn dwlgpc ogky`c .dxt i`axzi` `linne ,alg lk iieaxl Ð`xizi `xwÐäðè÷ åúåçà.lgx Ðàéðéáîezeg`ne en`nÐ

.dlecbåîàî éúéú!leyiaa enr dxq`py oic epi` ,draxda enr dxq`py ,dphw ezeg` .leyiaa enr dxq`p ,draxda enr dxq`p `ly en` dnc Ð'åë åîàì äî.éëä éà
àéðéáî éúéú éîð äìåãâ åúåçà`l ,dlecb ezeg` Ð leyaa enr dxq`p ,xicl enr zqpkpy ,en` dn :opipc ikde .eilr aiydl oi` ixdy ,oicd ivgne ,dphw ezeg`ne en`n Ð

`pic ibltn `nl` .'ek dqpkp `l oky ,dphw ezeg`l dn :jxtinl `kil eze .gikez dphw ezeg` !dlecb ezeg`a xn`z .dhigya enr dxq`p oky ,en`l dn :zkxt ike !oky lk

"gikez dphw ezeg`" `nip ikid :il `iywe .izrny jk .ol `wtp?ol `wtp dlecb ezeg`c zifg i`n :jixt ikdc izrny ip`e !`xeqi`l dphw ezeg` ol `niiw `l izk` `d

`ipian dphwe ,`xwn?,dlecb ezeg`l iax ik `xw `xazqnc ,`cg :il `iywe !`ipian dlecbe ,`xwc `ieaxn dphw ezeg` dil wetiz
àøåñéàì
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ïåéë,iwl leya`c oeik :jenqa xn`ck ,`kti` `ni` :dniz Ð iwl `l dlik` lrc

.iwl inp dlik``ìùáîägzek `dc ,`ki` `din `xeqi` Ð xeht alg ina

lirl opixn`e ,(`,an migqt) "oixaer el`" yixa xn`ck ,dil icar `algc iaeiqpn

.gzeka xya lek`l xeq`c (a,`iw)áìçá`l` dil jixhvi` `l Ð oipn lgxe dxt

icb e` icb alga dxt oebk ,epin oi`ya zeaxl

opiyxc `d ,dnvr alga dxt la` .dxt alga

elit` Ð "icb" xn`py mewn lk :(a,biw) lirl

.qxhpewa wgc mpgae .rnyna lgxe dxtäøô
dig :xn`z m`e Ð draxda dnr exq`py lgxe

gikei sereiaxl dicegl ser e` ,`aiwr iaxl e

,epin epi`y mr draxda exq`pc ,ililbd iqei

`aa) "dxtd z` gbpy xey" seqa opixn`ck

:xnel yie !leyaa exq`p `le (`,dp `nw

.jixt `ticrc

äî:dniz Ð dhigya enr dxq`p oky en`l

bdep epa z`e eze` oi`c ,gikez dig ,opaxl

.diga

ãåîìúdpin yixc cer Ð en` alga xnel

ab lr s` .dalga dnvr `id :jenqa

,(a,biw) lirl ediizlnl dil yixc l`enyc

.ixziin ediipin ixzc Ð "alga"n yixc `kd

algac `prci `p`e ,"en`a" azknl ivn dedc

`aizk ded ediipin cgac oeik ,xn`w en`

oi`y ser hrnnc ililbd iqei iaxe ."en` alga"

.yixc `w "en`"c e"ien Ð m` alg el

cr
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`oifgeקכח mipya cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay

dinwl aizen `w i`n :cere !`l Ð dphw la` .xyrna enr dxq`py ,iax `xeqi`l

iax ixac z` ip` d`exe !dphw ezeg`l ,jixhvi` `aeh Ð "`z` i`nl en` alga"

ezeg`"e "dlecb ezeg`"c :eci azk zaeyz izi`xy dkxal epexkf mlr aeh sqei

xaky ,dpwf `id ef Ð "dlecb"e .ezenk icb oin ody ,xn`w ynn epin` Ð "dphw

`ly diicb `id ef Ð "dphw"e .dxyrzp

diteb `pz epiid `pz i`de .oiicr dxyrzp

i`xwn cgn lgxe dxt dil `iz`c ,lirlc

:xn`w ikde .jci`l yixc `w `zyde ,ixizi

lre .oipn ,xak dxyrzpy ,dlecb ezeg`

dl sili eteqc meyn Ð dlecb hwp jgxk

Ð dipin dil `iaxzin `l dphwe .`ieaxn

,`xeqi`l `xw iax ik `xazqnc meyn

eli`c .xyrna enr dxq`pc ,iax dlecb

`ki`c Ð iieaxl ivn `l `nw `xizi `xwn

dxt `l` iax `l ,`xeqi`l iax ik :xninl

Ð ezeg` la` ,draxda enr oixeq`c ,lgxe

ezeg`l `pixg` `xw opirny` ikdle .`l

.`ipian `iz` dphwe ,dlecbéëä éàÐ

`ipian dl `iz` dphwcéîð äìåãâ åúåçà ?
,dxte en`c `ipian izize ,`xw iraiz `l Ð

Ð xicl enr dqpkpy ,en` dn :ikd yexce

lk `l Ð dlecb ezeg` .leyaa enr dxq`p

!dhigya enr dxq`p oky ,en`l dn !oky

enr dxq`p oky ,dxtl dn .gikez dxt

enr zxzeny ,gikez en` !xyrnae draxda

deyd cvd ,oicd xfge .xyrnae draxda

oia `ipian `iz`e .'ek alg mdy :oday

.dphw oiae dlecb ezeg`àìàiyily `xw Ð

`z` i`nl?Z àðééðú ,äéôåâì Z àî÷
éàîì Z êãéàå ,ìçøå äøôìäîöò àéä ?

äáìçá.'ek oipn ,dig dcera dpnn `viy Ð

ynn ezeg`lc mixacd oi`xp ef dyxcn s`e

`dc Ð `ipian e` `xwn e` ,`cenlz jixvn

`nl` .`cenlz opikxvn dnvr `idl elit`

`l` icb oin lk diteblc `xwn ol `wtp `l

`ede ,`l Ð dnvr `id la` ,`weec en`

.dphwe dlecb ezeg` oicdéøô íò éøô
äèéçùámeia zg` dxt ipa ipy oihgeyy Ð

.cg`ìåùéáá éøô íò éøô.algd mr icb Ð

'åë éåáãçà áø øîàixn` `l `kd Ð

meyn ,lirlck "`kxit `picc `xwirn"

.oicd seq lr iywncäãøô éçàdzcliy Ð

qeqd on xg` oa dl dide ,xengd on `iqeqd

.ezeg` mr xeq`e ,en` mr xzen oa ixd Ð

íéøâ à÷ áà òøæ íúäe`l `xeqi`e Ð

mr ixt meyn `l` ,`ed ixt mr ixt meyn

`edy odia` cv meyn ,xnelk .ixt epi`y

my lr mdipy Ð en` alga icb la` .welg

.edpixq` ikd elit`e ,aezkd o`xw on`

`dc Ð `ed a`d welg meyn `nrhc rcze

Ð m`d mr ixtc ,`kti` xeqi` iedc oipnif

.xzen Ð ixt mr ixte ,xeq`ïá ãøô àäã
àéñåñig` `ede ,xengd on ezcliy Ð

on zg` za cer ef `iqeql dl dzidy .dcxt

.xengdäçôù ïá ãáò,en` oina xzen Ð

:opikxte .oixeg zaa xeq`eøåøçù èâ íúä
íéøâ à÷,`ed ixt mr ixt meyn e`le Ð

.xqzine ,`kti` iedc oipnif `dcéàìë
íéòøædf rexfl xeq`y ,oiycr mr oihg Ð

.df mrøúåîåmr ,en` mr cg` lk rexfl Ð

.rwxwdøñúéî éî éøô íò éøô íúä ïðéëøôåm`d ici lr epiidc ,drixfa `l` ixt mr ixt xq`p melk Ðàãëá éøòùå éèç àä ?.my ripvdl cka gipdy Ðéúáòéúù ìë
êì.epnn wgxzdle earzl jl izxq`y lk Ðìëàú ìáá àåä éøä,ieb ici lr e` ohw ici lr oebk ,dxiara `a `ly oiae dxiara `ay oia ,`edy oipipr lka zinler Ð

.cgi mlyal `ly ,eleyan wgxzdl jl eizariz ixd i`de .xeq` Ð jl izarizy xg`näìáðá êì èøôù êøãë äàðäá øúåî àåäù áåúëä êì èåøôéù ãòlr s`y Ð

."lk`z `l"n d`pd xeqi` rnyna ied Ð d`pd xzid da jl yxit `ly mewn lk `d .d`pd xzid da yxtl jxved Ð lk`z `l `l` jl azk `ly itäøéëî áéúëãî
òöîàá äðéúðå."iebl dpxknze xbl dppzz" ikd azknl dil ded Ð aizk `wec i`c .ieb` oiae xb` oia ,iniiw dpizp cg`e dxikn cg` :dpin rny Ð
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ãòopixn` (a,`k migqt) "dry lk" wxta Ð dlapa jl hxty jxck aezkd jl hextiy

.oazkk mixacl jixhvi` dcedi iaxlc ,xi`n iaxk `l` eda` iaxc `nwezn `lc

jilyn dz` i`e ,alkl jilyn dz` eze` Ð "eze` oekilyz alkl"n ol `wtp dcedi iaxle

"elk`z `l"c dipin sili ikid ,inp xi`n iaxl :xn`z m`e .dxezay oixeqi` lk alkl

jixhvi` `d ?xzid hxtcn ,d`pd xeqi` rnyn

:xnel yie !ieb zxiknl xb zpizp micwdl `xw

,micwdl opirci ded `xw mey `la `xaqnc

`nlra cnll dxikne dpizp aizkc `zyd `l`

ded ,micwdl "e`" aizkc e`l i` Ð d`pd xeqi`

`le :xn`z m`e .mzeeydl `xw `z`c `pin`

e` iebc dxikn e` ,ediipin cg `l` aezkil

ircic oeik ,micwdl "e`" jxhvi `le ,xbc dpizp

`xw iz`c `pin` dedc :xnel yie !`xaqn dil

`e .iebc dpizp ihernldpizp aezkie :xn`z m

dpizp ihernl iz`c `pin` dedc :xnel yie !iebc

eilr law `lc it lr s` ,dil etqil `lc ,xbc

`wece .xiibzdl xdniy ick ,zelap lek`l `l`

m`e ,my oiievn mieb oi`y ,l`xyi ux`a dlap

,oihren minca dpzil jixv ,iebl dxkenl `a

utg yi m`y `hiyt la` .zncew xb zpizp

eppziy dnn iebl epxkni mcew Ð xeknl mc`l

.exag l`xyil elit`êøãëdlapa jl hxty

yxitck ,"dxikna ieble dpizpa xbl" qxb `l Ð

rnyn ded ok m`c Ð (my) migqta qxhpewa

,oazkk mixac xn`c ,dcedi iaxc `ail` ixii`c

,xi`n iaxk `l` `nwezn `l eda` iaxce

`pyilc :yxtl yi Ð dil qxb i`e .ziyixtck

mixac eedlc meyn `le ,hwp `nlra `xwc

xbd zpizpc meyn ,ikd hwp :inp i` .oazkk

.zncew

éáøozil xeq`e Ð oazkk mixac xne` dcedi

`nw wxta d`ian df lre .mpg zpzn iebl

opzde :xn`z m`e .(`,k) dxf dcear zkqnc

dypd ciby jxi iebl mc` gley ,(a,bv oileg)

"dry lk" wxtae ,mpga rnyn "gley"e ,dkeza

!dcedi iaxk elit` `iz`c rnyn (`,ak migqt)

Ð epky did m` ,`ztqeza `ipzc :xnel yie

.el exkenk `edy iptn ,xzenåàrny il dnl

"e`" e`l i`c :rnyn Ð oazkk mixacl dpin

lirlc "xb"` "xekne dppzz" `pin` ded

"jyp edfi`" yixa opixn` inp ikde ."ixkp"`e

"lke`"`e "sqk"` i`w "ziaxnae" (`,`q n"a)

(a,al) oiyecwc `nw wxtac :dnize .dixzac

daiyc xecde dniw iab i`pzc `zbelt `ki`

,ediiexz` iniiw `lc xn`c o`nl `ki`c ,owfe

!"owf ipt zxcde mewz daiy iptn" aizkc meyn

lr ltep "iptn" oeyl oi`c meyn :xnel yie

m`e ."mewz" lr ltep "ipt" oeyl `le ,"zxcde"

xn`w (`,ap `nei) "el e`ived" wxtac :xn`z

rxkd mdl oi` miweqt yng :dcedi oa iqi`

i`n`e ,"mw"e "micweyn" "xex`" "xgn" "z`y"

xaq diteb iqi`c :cere ?zgzle lirl` i`w `l

yie !ediiexz` iniiw xecde dniwc oiyecwa

`nw wxte (my n"a) "jyp edfi`"ae `kdc :xnel

i`ce cg i`w Ð ilin ixz `ki`c (a,al) oiyecwc

xninl ol zi` ,zgzl` i`ce cge ,lirl`

ol zi` mzd la` .`kde `kd` iniiw ediiexzc

e` lirl` e` ,`zkec cg` i`wc xninl
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íB÷îa äîe :øîBçå ì÷ ,zøîà ?ïépî dáìça dîöò àéä¦©§¨©£¨¨¦©¦¨©§¨©¨¤©§¨
äèéçLa éøt íò éøt øñàð àlL¯íàä íò éøt øñàð ¤Ÿ¤¡©§¦¦§¦¦§¦¨¤¡©§¦¦¨¥

íB÷î .äèéçLaøñàpLïéc Bðéà ,ìeMáa éøt íò éøt ¦§¦¨¨¤¤¡©§¦¦§¦§¦¥¦
."Bnà áìça" øîBì ãeîìz !ìeMáa íàä íò éøt øñàpL¤¤¡©§¦¦¨¥§¦©§©©£¥¦
øa éBáãçà áø øîà !dì àéúà àä ?àø÷ éì änì àä̈¨¨¦§¨¨¨§¨¨£©©©©§©
äcøt éçà àéñeñ ïa ñeñ ,øîéîì àkéàc íeMî :énà©¦¦§¦¨§¥©¤§¨£¦¦§¨

!íàä íò éøt øzeîe ,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBé¯íúä ¦©¤¨§¦¦§¦¨§¦¦¨¥¨¨
äcøt éçà àéñeñ ïa ãøt àäc ,íéøb à÷c àeä áàä òøæ¤©¨¨§¨¨¥§¨¤¤¤§¨£¦¦§¨
àlà .íàä íò éøt øeñàå ,éøt íò éøt øzenL ,çéëBé¦©¤¨§¦¦§¦§¨§¦¦¨¥¤¨
ïa ãáò ,øîéîì àkéàc íeMî :àðéáøc déøa øî øîà£©¨§¥§¨¦¨¦§¦¨§¥©¤¤¤
øzeîe ,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBé úøøçeLî éçà äçôL¦§¨£¦§§¤¤¦©¤¨§¦¦§¦¨

!íàä íò éøt¯àäc ,íéøb à÷c àeä øeøçéL èb íúä §¦¦¨¥¨¨¥¦§§¨¨¥§¨
,éøt íò éøt øzenL ,çéëBé äçôL éçà úøøçeLî ïa ãáò¤¤¤§§¤¤£¦¦§¨¦©¤¨§¦¦§¦
íeMî :ïéáà øa éãéà áø øîà àlà .íàä íò éøt øeñàå§¨§¦¦¨¥¤¨£©©¦¦©¨¦¦
,éøt íò éøt øeñàL ,eçéëBé íéòøæ éàìk ,øîéîì àkéàc§¦¨§¥©¦§¥§¨¦¦¤¨§¦¦§¦

!íàä íò éøt øzeîe¯ìò àlà éøt íò éøt øñàð íeìk ¨§¦¦¨¥§¤¡©§¦¦§¦¤¨©
àìå ,àcëa éøòNå éhéç àäc ,íàä éãéeøñzéîøîà àlà . §¥¨¥§¨¦¥§©£¥§©¨§¨¦§§¤¨£©

éðL ïkL éøt íò éøôl äî ,øîéîì àkéàc íeMî :éLà áø©©¦¦§¦¨§¥©©¦§¦¦§¦¤¥§¥
éëä íeMî ,ãçà óeb ïkL íàä íò éøôa øîàz ,íéôeâ¦Ÿ©¦§¦¦¨¥¤¥¤¨¦¨¦

éøèöéàøeñàL áìça øNáì ïépî :éLà áø øîà .àø÷ C ¦§§¦§¨¨©©©¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨
"äáòBz ìk ìëàú àì" øîàpL ?äìéëàa¯ìkézáòzL ©£¦¨¤¤¡©ŸŸ©¨¥¨¨¤¦£§¦

äìéëàa àlà éì ïéàå ."ìëàz ìá"a àeä éøä ,Eìäàðäa , §£¥§©Ÿ©§¥¦¤¨©£¦¨©£¨¨
:øæòìà éaø øîà ,eäaà éaø øîàc ,eäaà éaøãk ?ïépî¦©¦¦§©¦©¨§¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨
"eìëàú àì" ,"ìëàú àì" ,"ìëàé àì" øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©ŸŸ©ŸŸ©ŸŸ§

¯ãò ,òîLîa äàðä øeqéà ãçàå äìéëà øeqéà ãçà¤¨¦£¦¨§¤¨¦£¨¨§©§©©
Cøãk áeúkä Eì èBøôiLèøtLEìäìáða¯äðéúða øbì ¤¦§§©¨§¤¤¤¥¥§¦§¥¨©¥¦§¦¨

éBbìåøLà øbì äìáð ìë eìëàú àì" :àéðúc .äøéëîa §©¦§¦¨§©§¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤
éøòLaEäpðzz"éøëðì øëî Bà dìëàå¯øbì àlà éì ïéà ¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ§¨§¦¥¦¤¨©¥

øîBì ãeîìz ?ïépî äøéëîa øbì ,äøéëîa éBbìå ,äðéúða¦§¦¨§©¦§¦¨©¥¦§¦¨¦©¦©§©
ãeîìz ?ïépî äðéúða éBbì ."øëî Bà ...äpðzz ...øbì"©¥¦§¤¨¨Ÿ©¦§¦¨¦©¦©§
ãçàå øb ãçà ,àöîð ."éøëðì øëî Bà ...äpðzz" øîBì©¦§¤¨¨Ÿ§¨§¦¦§¨¤¨¥§¤¨

éBb¯äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äðéúða ïéa äøéëîa ïéa¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
øbì ,ïáúëk íéøác :øîBà¯éBbìå ,äðéúða¯.äøéëîa ¥§¨¦¦§¨¨©¥¦§¦¨§©¦§¦¨

éaø øîà÷ãk Czòc à÷ìñ éà ?äãeäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨¦¨§¨©§¨¦§¨¨©©¦
øLà øbì äìáð ìk eìëàú àì" àðîçø áBzëì ,øéàî¥¦¦§©£¨¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤

éøòLadìëàå äpðzz EøëîeòîL ?éì änì "Bà" ," ¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ¨¨¦§©
øbì ,àúàc àeä ïáúëk íéøáãì :dpéî¯éBbìå ,äðéúða ¦¨¦§¨¦¦§¨¨©£¨©¥¦§¦¨§©
"Bà" éàä :Cì øîà øéàî éaøå .äøéëîa¯äðéúð íéc÷äì ¦§¦¨§©¦¥¦£©¨©§©§¦§¦¨

äãeäé éaøå .éBâc äøéëîì øâc¯øâc äðéúð íéc÷äì §¥¦§¦¨§§©¦§¨§©§¦§¦¨§¥
éøö àì éBâc äøéëîìäeeöî äzà äæ :àeä àøáñ ,àø÷ C ¦§¦¨§¨§¦§¨§¨¨¤©¨§¤

LøBç úaL :ïîéñ) .BúBéçäì äeeöî äzà éà äæå ,BúBéçäì§©£§¤¦©¨§¤§©£¦¨©¨¥
Bðá úàå BúBà íéòøæ éàìëåçeléLåäzòî àlà .(ïwä §¦§¥§¨¦§¤§§¦©©¥¤¨¥©¨
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חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קיד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc oileg(iyily meil)

j`ïépî dáìça dîöò àéäm`d xya z` lyal xeq`y oipn ± ¦©§¨©£¨¨¦©¦
.dhgypy mcew dpnn `viy alga dnvräîe ,øîBçå ì÷ ,zøîà̈©§¨©¨¤©
äèéçLa éøt íò éøt øñàð àlL íB÷îa±s` ,dhigy oiprl m` §¨¤Ÿ¤¡©§¦¦§¦¦§¦¨

cg` meia hegyl xq`p `lymewn lkn ,zg` dnda ly mipa ipy
äèéçLa íàä íò éøt øñàð±mr oad cg` meia hegyl xq`p ¤¡©§¦¦¨¥¦§¦¨

,en`ìeMáa éøt íò éøt øñàpL íB÷îleyia xeqi` oiprl ± ¨¤¤¡©§¦¦§¦§¦
,en` alg mr icb leyia dxezd dxq`yíò éøt øñàpL ïéc Bðéà¥¦¤¤¡©§¦¦

ìeMáa íàäalgd s` lyal xeq`l yiy zpzep `xaqd oi` ike - ¨¥§¦
.dxya mr dndadn `viy'Bnà áìça' øîBì ãeîìzepcnl jkl - ©§©©£¥¦

.dalga dnda xya leyia xeq`l yiy 'en` alga' xeziin
:`xnbd dywnàø÷ él änì àä,z`f zeaxl weqt jixv recn ± ¨¨¨¦§¨
dì àéúà àä.xnege lwa z`f cenll yiy dxn` `ziixad ixde ± ¨¨§¨¨

:`xnbd zvxzn,øîéîì àkéàc íeMî ,énà øa éBáãçà áø øîà̈©©£©§©©¦¦§¦¨§¥©
àéñeñ ïa ñeñ`ede ,dqeqe qeql oa qeq -,dcøt éçàen`y epiidc ¤§¨£¦¦§¨

,xengd on dcxt dcli dqeqd,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBéixdy ¦©¤¨§¦¦§¦
,dcxtd ezeg` mr draxda xeq` df qeqíàä íò éøt øzeîe± ¨§¦¦¨¥

.oin eze`n mdy ,dqeqd en` mr draxda `ed xzen mewn lkn j`
,dhigyn di`x oi` `linnemr ixt xq`py draxda ep`vn ixdy

.weqtn `ziixad z`f dcnl jkle ,m`d mr ixt xq`p `le ixt
ixdy ,alga xyal draxdn gikedl oi` :`xnbd dgecíúäiabl ± ¨¨

,draxdíéøb à÷c àeä áàä òøæa` yi mdn cg` lkly dn ± ¤©¨¨§¨¨¦
d`xw dxezd ,alga xya iabl la` .xeqi`d z` mxeb df xg` oinn
yie ,cgi mlyal dxq` ok it lr s`e ,m`d my lr algle icbl
di`xde .eicgi leyiaa mixeq` dalg mr m`d s`y dhigyn cenll

,a`d rxf zngn `ed ef draxda xeqi`dyàéñeñ ïa ãøt àäc§¨¤¤¤§¨
çéëBé dcøt éçà,dqeqe xengn clepy cxtn gikedl yi oky ± £¦¦§¨¦©

,xengd on [dcxt-] za cer yi dqeqd en`leéøt íò éøt øzenL¤¨§¦¦§¦
cv axern mdipyay itl ,dcxtd ezeg` mr cxtd riaxdl xzen ±

,qeqe xFngíàä íò éøt øeñàåmr cxtd z` riaxdl xeq` j` ± §¨§¦¦¨¥
di`x oi` ok m`e .xg` oinn a` yi cg` lkly itl ,dqeqd en`
recn `iyewd zxfege ,dhigyn gikedl yi aeye ,draxdn

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad
:`xnbd zvxznàkéàc íeMî ,àðéáøc déøa øî øîà àlà¤¨¨©©§¥§¨¦¨¦§¦¨

çéëBé úøøçeLî éçà äçôL ïa ãáò ,øîéîìcarn gikedl yi - §¥©¤¤¤¦§¨£¦§§¤¤¦©
,exxgzyd `l en`e `ede dxxgzyd dgtyd ezeg`y ,dgty oa

éøt íò éøt øeñàLoixeg zad ezeg` z` z`yl xeq` card ± ¤¨§¦¦§¦
íàä íò éøt øzeîeoi` `linne .en`k dgtyl `ypidl xzene ± ¨§¦¦¨¥

,dhigyn di`xxq`p `le ixt mr ixt xq`py cara ep`vn ixdy
.weqtn `ziixad z`f dcnl jkle ,m`d mr ixt

ixdy ,alga xyal dgty oa carn gikedl oi` :`xnbd dgec,íúä̈¨
øeøçéL èboixeg za d`yre dgtyl ozipyíéøb à÷c àeä`ed ± ¥¦§§¨¨¦

,card dig`l `ypidl dxq`l mxebdéçà úøøçeLî ïa ãáò àäc§¨¤¤¤§§¤¤£¦
çéëBé äçôL,dxxgzyd en`y dgty oa carn gikedl yi ixdy ± ¦§¨¦©

,exxgzyd `l dgtyd ezeg`e `edeéøt íò éøt øzenLcard ± ¤¨§¦¦§¦
,ezeg`k dgtyl `ypidl xzeníàä íò éøt øeñàå`ed xeq`e ± §¨§¦¦¨¥

df oi` `ypidl md mixeq`y dn ok m`e .oixeg zad en`l `ypidl
yi aeye ,leyial carn gikedl oi`e ,'ixt mr ixt' mdy zngn

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad recne ,dhigyn gikedl
:`xnbd zvxznàkéàc íeMî ,ïéáà øa éãéà áø øîà àlà¤¨¨©©¦¦©¨¦¦§¦¨

eçéëBé íéòøæ éàìk ,øîéîìipin ipy zrixf xeqi`n gikedl yi ± §¥©¦§¥§¨¦¦
,zewxi e` zeiphw ,d`eazéøt íò éøt øeñàLipy rexfl xeq` ± ¤¨§¦¦§¦

,df mr df mipinøzeîerexflíàä íò éøtrwxwa ecal oin lk ± ¨§¦¦¨¥
,m`d mr ixt mixzen ixt mr ixt mixeq`y s`y gkene ,m`d `idy

.weqtn `ziixad z`f dcnl xnege lwd z` jixtdl yiy oeike
:`xnbd dgecíàä éãé ìò àlà éøt íò éøt øñàð íeìkdn ike ± §¤¡©§¦¦§¦¤¨©§¥¨¥

drixf lk ixde ,rwxwd ici lr epi` ixt mr ixt mirxf i`lka xq`py
mr ixt zrixf `id ixd ixt mr ixt zrixf s`e ,`id rwxwd ici lr

,m`dàcëa éøòNå éhéç àäccka mgipdy mixerye mihig ixdy ± §¨¦¥§©£¥§©¨

mripvdl df cil dfzéî àìåeøñ`ly oeik ,mi`lka exq`p `l ± §Ÿ¦©§
yi aeye ,leyial mirxf i`lkn gikedl oi` ok m` .df mr df erxfp

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad recne ,dhigyn gikedl
:`xnbd zvxznäî ,øîéîì àkéàc íeMî ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¦§¦¨§¥©©
éøt íò éøôl,en` alga icb ±íéôeb éðL ïkLzg` m`ny ,md ¦§¦¦§¦¤¥§¥¦

,algde icbd ,'miteb' ipy e`viíàä íò éøôa øîàzdnvr `id ± Ÿ©¦§¦¦¨¥
dalgaïkLly algde dicbdãçà óebeze`n `vi algdy ,md ¤¥¤¨

.ea lyazny sebéëä íeMîe ,dhigyn cenll oi` jkl -éøèöéàC ¦¨¦¦§§¦
àø÷-.'en` alga' xeziin z`f cenll `ziixad dkxvede §¨

:d`pdae dlik`a xeq` alga xyay micnl oipn zyxec `xnbd
,äìéëàa øeñàL áìça øNáì ïépî ,éMà áø øîàxn`p `l `lde ¨©©©¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©£¦¨

,'lyaz `l' wx weqtaøîàpL(b ci mixac),'äáòBz ìk ìëàú àì' ¤¤¡©ŸŸ©¨¥¨
,weqtd zpeekeEì ézáòzL ìk,earzl izieive izxq`y lk ±éøä ¨¤¦©§¦§£¥

ìëàz ìáa àeä.dlik`a xeq` `ed ixd ±alga xya s`e §©Ÿ©
.dlik`a mixeq`e 'darez' md ixd ,leyiaa mixeq`y

éì ïéàåef dyxcn xeq`lïépî äàðäa ,äìéëàa àlà,xeq`y §¥¦¤¨©£¦¨©£¨¨¦©¦
eäaà éaøãk,eda` iax ixacn cnlp df xac ±eäaà éaø øîàc ¦§©¦©¨§¨©©¦©¨

øîàpL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîàoeyla xeqi` dxeza'ìëàé àì' ¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©ŸŸ©
e`'ìëàú àì'e`øeqéà ãçàå äìéëà øeqéà ãçà ,'eìëàú àì' ŸŸ©ŸŸŸ§¤¨¦£¦¨§¤¨¦

òîLîa äàðä,d`pda oiae dlik`a oia xeq`l aezkd zernyn ± £¨¨§©§©
áeúkä Eì èBøôiL ãòd`pdy yxetna aezkd yxtiy cr ± ©¤¦§§©¨

,zxzenäìáða Eì èøtL Cøãkxn`py ,d`pda zxzen `idy §¤¤¤¨©§¦§¥¨
(`k ci mixac)Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl dlap lk Elk`z `l'ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨

jxved ,dlik` xeqi` `l` da xn`p `ly s`e ,'ixkpl xkn F`¨Ÿ§¨§¦
xizdl aezkdäðéúða øâì,dpzna xbl dzzl ±íéáëBk ãáBòìe §¥¦§¦¨§¥¨¦

äøéëîaaezkd dxizd `lnl`y gkene ,miakek caerl dxkenle ± ¦§¦¨
mewn lky cenll yie ,d`pda s` dxeq` `id dzid ,yexita
xya jk meyne .d`pda s` xeq` df ixd ,dlik` xeqi` xn`py

.d`pda s` xeq` ,'darez lk lk`z `l' meyn xeq`y alga
:dliapa d`pd xzid ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

àéðúcxn`p ,(my)éøòLa øLà øbì äìáð ìë eìëàú àì'äpðzz E §©§¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨
ðì øëî Bà dìëàåéì ïéà ,'éøëxizdläðéúða øâì àlà`weec ©£¨¨¨Ÿ§¨§¦¥¦¤¨§¥¦§¦¨

äøéëîa íéáëBk ãáBòìe,`weecïépî äøéëîa øâìxzeny oipn - §¥¨¦¦§¦¨§¥¦§¦¨¦©¦
,'dppzz' `l` ea xn`p `l `lde ,xbl dxkenl s`øîBì ãeîìz± ©§©

aezkd epcnln,'øBëî Bà äpðzz øbì's` 'xekn e`' yexcl yie ©¥¦§¤¨¨
.el dxkenl xzeny ,eiptl azkpy xb lräðéúða íéáëBk ãáBòì§¥¨¦¦§¦¨

ïépî`l` ea xn`p `l `lde ,dpzna iebl dzzl s` xzeny oipn - ¦©¦
,'xekn',éøëðì øBëî Bà äpðzz øîBì ãeîìz'dppzz' yexcl yie ©§©¦§¤¨¨§¨§¦

itle .dpzna el dzzl xzeny ,eixg`l azkpy miakek caer lr s`
ef dyxc,àöîðyãçà[oia-]ãçàå øb[oiae-]íéáëBk ãáBò ¦§¨¤¨¥§¤¨¥¨¦
mixzenäãeäé éaø .øéàî éaø éøác .äðéúða ïéa äøéëîa ïéa¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
,øîBà`l` ,weqtd z` ok yexcl oi`ïáúëk íéøácyxtl yi ± ¥§¨¦¦§¨¨

,`weec aezkd oeylkäðéúða øâì`weecäøéëîa íéáëBk ãáBòìe §¥¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
xeq` la` ,`weecminca dxkenle miakek caerl dpzna dzzl

.xbl
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîxbl' weqta yexcl oi`y ©©§¨§©¦§¨

:`xnbd daiyn .'ixkpl xekn e` dppzz' oke 'xekn e` dppzzéà¦
øéàî éaø øîà÷ãk Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did m` ± ©§¨©§¨¦§¨¨©©¦¥¦

,xi`n iax zyxckàðîçø áBzëìdxezd aezkzy ±eìëàú àì' ¦§©£¨¨ŸŸ§
éøòLa øLà øbì äìáð ìëøBëîe dìëàå äpðzz Eote`ay ,'ixkpl ¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨

mb 'xekn' daizd z` oiae 'dppzz' daizd z` oia yexcl rnyn df
,ixkp lr mbe xb lrél änì 'Bà''xekn e`' dxezd dazk recne ± ¨¨¦
,welig zaiz `idydpéî òîLo`kn gikedl jl yi ±íéøáãì §©¦¨¦§¨¦
àúàc àeä ïáúëk,azkpy enk weqtd z` yxtl yiy ±øâì ¦§¨¨§¨¨§¥

äøéëîa íéáëBk ãáBòìe äðéúðalr s` dxikn yexcl `le ,`weec ¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
.ixkp lr s` dpizpe xb

:`xnbd zl`eyøéàî éaøådper .'xekn e`' azkp recn x`ai ji` §©¦¥¦
:`xnbdCì øîà,xi`n iax'Bà' éàäepnn yexcl yiíéc÷äì ¨©¨©§©§¦
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קכט oifge` mipya cenr ciw sc ± oey`x wxtzereay

dinwl aizen `w i`n :cere !`l Ð dphw la` .xyrna enr dxq`py ,iax `xeqi`l

iax ixac z` ip` d`exe !dphw ezeg`l ,jixhvi` `aeh Ð "`z` i`nl en` alga"

ezeg`"e "dlecb ezeg`"c :eci azk zaeyz izi`xy dkxal epexkf mlr aeh sqei

xaky ,dpwf `id ef Ð "dlecb"e .ezenk icb oin ody ,xn`w ynn epin` Ð "dphw

`ly diicb `id ef Ð "dphw"e .dxyrzp

diteb `pz epiid `pz i`de .oiicr dxyrzp

i`xwn cgn lgxe dxt dil `iz`c ,lirlc

:xn`w ikde .jci`l yixc `w `zyde ,ixizi

lre .oipn ,xak dxyrzpy ,dlecb ezeg`

dl sili eteqc meyn Ð dlecb hwp jgxk

Ð dipin dil `iaxzin `l dphwe .`ieaxn

,`xeqi`l `xw iax ik `xazqnc meyn

eli`c .xyrna enr dxq`pc ,iax dlecb

`ki`c Ð iieaxl ivn `l `nw `xizi `xwn

dxt `l` iax `l ,`xeqi`l iax ik :xninl

Ð ezeg` la` ,draxda enr oixeq`c ,lgxe

ezeg`l `pixg` `xw opirny` ikdle .`l

.`ipian `iz` dphwe ,dlecbéëä éàÐ

`ipian dl `iz` dphwcéîð äìåãâ åúåçà ?
,dxte en`c `ipian izize ,`xw iraiz `l Ð

Ð xicl enr dqpkpy ,en` dn :ikd yexce

lk `l Ð dlecb ezeg` .leyaa enr dxq`p

!dhigya enr dxq`p oky ,en`l dn !oky

enr dxq`p oky ,dxtl dn .gikez dxt

enr zxzeny ,gikez en` !xyrnae draxda

deyd cvd ,oicd xfge .xyrnae draxda

oia `ipian `iz`e .'ek alg mdy :oday

.dphw oiae dlecb ezeg`àìàiyily `xw Ð

`z` i`nl?Z àðééðú ,äéôåâì Z àî÷
éàîì Z êãéàå ,ìçøå äøôìäîöò àéä ?

äáìçá.'ek oipn ,dig dcera dpnn `viy Ð

ynn ezeg`lc mixacd oi`xp ef dyxcn s`e

`dc Ð `ipian e` `xwn e` ,`cenlz jixvn

`nl` .`cenlz opikxvn dnvr `idl elit`

`l` icb oin lk diteblc `xwn ol `wtp `l

`ede ,`l Ð dnvr `id la` ,`weec en`

.dphwe dlecb ezeg` oicdéøô íò éøô
äèéçùámeia zg` dxt ipa ipy oihgeyy Ð

.cg`ìåùéáá éøô íò éøô.algd mr icb Ð

'åë éåáãçà áø øîàixn` `l `kd Ð

meyn ,lirlck "`kxit `picc `xwirn"

.oicd seq lr iywncäãøô éçàdzcliy Ð

qeqd on xg` oa dl dide ,xengd on `iqeqd

.ezeg` mr xeq`e ,en` mr xzen oa ixd Ð

íéøâ à÷ áà òøæ íúäe`l `xeqi`e Ð

mr ixt meyn `l` ,`ed ixt mr ixt meyn

`edy odia` cv meyn ,xnelk .ixt epi`y

my lr mdipy Ð en` alga icb la` .welg

.edpixq` ikd elit`e ,aezkd o`xw on`

`dc Ð `ed a`d welg meyn `nrhc rcze

Ð m`d mr ixtc ,`kti` xeqi` iedc oipnif

.xzen Ð ixt mr ixte ,xeq`ïá ãøô àäã
àéñåñig` `ede ,xengd on ezcliy Ð

on zg` za cer ef `iqeql dl dzidy .dcxt

.xengdäçôù ïá ãáò,en` oina xzen Ð

:opikxte .oixeg zaa xeq`eøåøçù èâ íúä
íéøâ à÷,`ed ixt mr ixt meyn e`le Ð

.xqzine ,`kti` iedc oipnif `dcéàìë
íéòøædf rexfl xeq`y ,oiycr mr oihg Ð

.df mrøúåîåmr ,en` mr cg` lk rexfl Ð

.rwxwdøñúéî éî éøô íò éøô íúä ïðéëøôåm`d ici lr epiidc ,drixfa `l` ixt mr ixt xq`p melk Ðàãëá éøòùå éèç àä ?.my ripvdl cka gipdy Ðéúáòéúù ìë
êì.epnn wgxzdle earzl jl izxq`y lk Ðìëàú ìáá àåä éøä,ieb ici lr e` ohw ici lr oebk ,dxiara `a `ly oiae dxiara `ay oia ,`edy oipipr lka zinler Ð

.cgi mlyal `ly ,eleyan wgxzdl jl eizariz ixd i`de .xeq` Ð jl izarizy xg`näìáðá êì èøôù êøãë äàðäá øúåî àåäù áåúëä êì èåøôéù ãòlr s`y Ð

."lk`z `l"n d`pd xeqi` rnyna ied Ð d`pd xzid da jl yxit `ly mewn lk `d .d`pd xzid da yxtl jxved Ð lk`z `l `l` jl azk `ly itäøéëî áéúëãî
òöîàá äðéúðå."iebl dpxknze xbl dppzz" ikd azknl dil ded Ð aizk `wec i`c .ieb` oiae xb` oia ,iniiw dpizp cg`e dxikn cg` :dpin rny Ð
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ãòopixn` (a,`k migqt) "dry lk" wxta Ð dlapa jl hxty jxck aezkd jl hextiy

.oazkk mixacl jixhvi` dcedi iaxlc ,xi`n iaxk `l` eda` iaxc `nwezn `lc

jilyn dz` i`e ,alkl jilyn dz` eze` Ð "eze` oekilyz alkl"n ol `wtp dcedi iaxle

"elk`z `l"c dipin sili ikid ,inp xi`n iaxl :xn`z m`e .dxezay oixeqi` lk alkl

jixhvi` `d ?xzid hxtcn ,d`pd xeqi` rnyn

:xnel yie !ieb zxiknl xb zpizp micwdl `xw

,micwdl opirci ded `xw mey `la `xaqnc

`nlra cnll dxikne dpizp aizkc `zyd `l`

ded ,micwdl "e`" aizkc e`l i` Ð d`pd xeqi`

`le :xn`z m`e .mzeeydl `xw `z`c `pin`

e` iebc dxikn e` ,ediipin cg `l` aezkil

ircic oeik ,micwdl "e`" jxhvi `le ,xbc dpizp

`xw iz`c `pin` dedc :xnel yie !`xaqn dil

`e .iebc dpizp ihernldpizp aezkie :xn`z m

dpizp ihernl iz`c `pin` dedc :xnel yie !iebc

eilr law `lc it lr s` ,dil etqil `lc ,xbc

`wece .xiibzdl xdniy ick ,zelap lek`l `l`

m`e ,my oiievn mieb oi`y ,l`xyi ux`a dlap

,oihren minca dpzil jixv ,iebl dxkenl `a

utg yi m`y `hiyt la` .zncew xb zpizp

eppziy dnn iebl epxkni mcew Ð xeknl mc`l

.exag l`xyil elit`êøãëdlapa jl hxty

yxitck ,"dxikna ieble dpizpa xbl" qxb `l Ð

rnyn ded ok m`c Ð (my) migqta qxhpewa

,oazkk mixac xn`c ,dcedi iaxc `ail` ixii`c

,xi`n iaxk `l` `nwezn `l eda` iaxce

`pyilc :yxtl yi Ð dil qxb i`e .ziyixtck

mixac eedlc meyn `le ,hwp `nlra `xwc

xbd zpizpc meyn ,ikd hwp :inp i` .oazkk

.zncew

éáøozil xeq`e Ð oazkk mixac xne` dcedi

`nw wxta d`ian df lre .mpg zpzn iebl

opzde :xn`z m`e .(`,k) dxf dcear zkqnc

dypd ciby jxi iebl mc` gley ,(a,bv oileg)

"dry lk" wxtae ,mpga rnyn "gley"e ,dkeza

!dcedi iaxk elit` `iz`c rnyn (`,ak migqt)

Ð epky did m` ,`ztqeza `ipzc :xnel yie

.el exkenk `edy iptn ,xzenåàrny il dnl

"e`" e`l i`c :rnyn Ð oazkk mixacl dpin

lirlc "xb"` "xekne dppzz" `pin` ded

"jyp edfi`" yixa opixn` inp ikde ."ixkp"`e

"lke`"`e "sqk"` i`w "ziaxnae" (`,`q n"a)

(a,al) oiyecwc `nw wxtac :dnize .dixzac

daiyc xecde dniw iab i`pzc `zbelt `ki`

,ediiexz` iniiw `lc xn`c o`nl `ki`c ,owfe

!"owf ipt zxcde mewz daiy iptn" aizkc meyn

lr ltep "iptn" oeyl oi`c meyn :xnel yie

m`e ."mewz" lr ltep "ipt" oeyl `le ,"zxcde"

xn`w (`,ap `nei) "el e`ived" wxtac :xn`z

rxkd mdl oi` miweqt yng :dcedi oa iqi`

i`n`e ,"mw"e "micweyn" "xex`" "xgn" "z`y"

xaq diteb iqi`c :cere ?zgzle lirl` i`w `l

yie !ediiexz` iniiw xecde dniwc oiyecwa

`nw wxte (my n"a) "jyp edfi`"ae `kdc :xnel

i`ce cg i`w Ð ilin ixz `ki`c (a,al) oiyecwc

xninl ol zi` ,zgzl` i`ce cge ,lirl`

ol zi` mzd la` .`kde `kd` iniiw ediiexzc

e` lirl` e` ,`zkec cg` i`wc xninl
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íB÷îa äîe :øîBçå ì÷ ,zøîà ?ïépî dáìça dîöò àéä¦©§¨©£¨¨¦©¦¨©§¨©¨¤©§¨
äèéçLa éøt íò éøt øñàð àlL¯íàä íò éøt øñàð ¤Ÿ¤¡©§¦¦§¦¦§¦¨¤¡©§¦¦¨¥

íB÷î .äèéçLaøñàpLïéc Bðéà ,ìeMáa éøt íò éøt ¦§¦¨¨¤¤¡©§¦¦§¦§¦¥¦
."Bnà áìça" øîBì ãeîìz !ìeMáa íàä íò éøt øñàpL¤¤¡©§¦¦¨¥§¦©§©©£¥¦
øa éBáãçà áø øîà !dì àéúà àä ?àø÷ éì änì àä̈¨¨¦§¨¨¨§¨¨£©©©©§©
äcøt éçà àéñeñ ïa ñeñ ,øîéîì àkéàc íeMî :énà©¦¦§¦¨§¥©¤§¨£¦¦§¨

!íàä íò éøt øzeîe ,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBé¯íúä ¦©¤¨§¦¦§¦¨§¦¦¨¥¨¨
äcøt éçà àéñeñ ïa ãøt àäc ,íéøb à÷c àeä áàä òøæ¤©¨¨§¨¨¥§¨¤¤¤§¨£¦¦§¨
àlà .íàä íò éøt øeñàå ,éøt íò éøt øzenL ,çéëBé¦©¤¨§¦¦§¦§¨§¦¦¨¥¤¨
ïa ãáò ,øîéîì àkéàc íeMî :àðéáøc déøa øî øîà£©¨§¥§¨¦¨¦§¦¨§¥©¤¤¤
øzeîe ,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBé úøøçeLî éçà äçôL¦§¨£¦§§¤¤¦©¤¨§¦¦§¦¨

!íàä íò éøt¯àäc ,íéøb à÷c àeä øeøçéL èb íúä §¦¦¨¥¨¨¥¦§§¨¨¥§¨
,éøt íò éøt øzenL ,çéëBé äçôL éçà úøøçeLî ïa ãáò¤¤¤§§¤¤£¦¦§¨¦©¤¨§¦¦§¦
íeMî :ïéáà øa éãéà áø øîà àlà .íàä íò éøt øeñàå§¨§¦¦¨¥¤¨£©©¦¦©¨¦¦
,éøt íò éøt øeñàL ,eçéëBé íéòøæ éàìk ,øîéîì àkéàc§¦¨§¥©¦§¥§¨¦¦¤¨§¦¦§¦

!íàä íò éøt øzeîe¯ìò àlà éøt íò éøt øñàð íeìk ¨§¦¦¨¥§¤¡©§¦¦§¦¤¨©
àìå ,àcëa éøòNå éhéç àäc ,íàä éãéeøñzéîøîà àlà . §¥¨¥§¨¦¥§©£¥§©¨§¨¦§§¤¨£©

éðL ïkL éøt íò éøôl äî ,øîéîì àkéàc íeMî :éLà áø©©¦¦§¦¨§¥©©¦§¦¦§¦¤¥§¥
éëä íeMî ,ãçà óeb ïkL íàä íò éøôa øîàz ,íéôeâ¦Ÿ©¦§¦¦¨¥¤¥¤¨¦¨¦

éøèöéàøeñàL áìça øNáì ïépî :éLà áø øîà .àø÷ C ¦§§¦§¨¨©©©¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨
"äáòBz ìk ìëàú àì" øîàpL ?äìéëàa¯ìkézáòzL ©£¦¨¤¤¡©ŸŸ©¨¥¨¨¤¦£§¦

äìéëàa àlà éì ïéàå ."ìëàz ìá"a àeä éøä ,Eìäàðäa , §£¥§©Ÿ©§¥¦¤¨©£¦¨©£¨¨
:øæòìà éaø øîà ,eäaà éaø øîàc ,eäaà éaøãk ?ïépî¦©¦¦§©¦©¨§¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨
"eìëàú àì" ,"ìëàú àì" ,"ìëàé àì" øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©ŸŸ©ŸŸ©ŸŸ§

¯ãò ,òîLîa äàðä øeqéà ãçàå äìéëà øeqéà ãçà¤¨¦£¦¨§¤¨¦£¨¨§©§©©
Cøãk áeúkä Eì èBøôiLèøtLEìäìáða¯äðéúða øbì ¤¦§§©¨§¤¤¤¥¥§¦§¥¨©¥¦§¦¨

éBbìåøLà øbì äìáð ìë eìëàú àì" :àéðúc .äøéëîa §©¦§¦¨§©§¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤
éøòLaEäpðzz"éøëðì øëî Bà dìëàå¯øbì àlà éì ïéà ¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ§¨§¦¥¦¤¨©¥

øîBì ãeîìz ?ïépî äøéëîa øbì ,äøéëîa éBbìå ,äðéúða¦§¦¨§©¦§¦¨©¥¦§¦¨¦©¦©§©
ãeîìz ?ïépî äðéúða éBbì ."øëî Bà ...äpðzz ...øbì"©¥¦§¤¨¨Ÿ©¦§¦¨¦©¦©§
ãçàå øb ãçà ,àöîð ."éøëðì øëî Bà ...äpðzz" øîBì©¦§¤¨¨Ÿ§¨§¦¦§¨¤¨¥§¤¨

éBb¯äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äðéúða ïéa äøéëîa ïéa¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
øbì ,ïáúëk íéøác :øîBà¯éBbìå ,äðéúða¯.äøéëîa ¥§¨¦¦§¨¨©¥¦§¦¨§©¦§¦¨

éaø øîà÷ãk Czòc à÷ìñ éà ?äãeäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨¦¨§¨©§¨¦§¨¨©©¦
øLà øbì äìáð ìk eìëàú àì" àðîçø áBzëì ,øéàî¥¦¦§©£¨¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤

éøòLadìëàå äpðzz EøëîeòîL ?éì änì "Bà" ," ¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ¨¨¦§©
øbì ,àúàc àeä ïáúëk íéøáãì :dpéî¯éBbìå ,äðéúða ¦¨¦§¨¦¦§¨¨©£¨©¥¦§¦¨§©
"Bà" éàä :Cì øîà øéàî éaøå .äøéëîa¯äðéúð íéc÷äì ¦§¦¨§©¦¥¦£©¨©§©§¦§¦¨

äãeäé éaøå .éBâc äøéëîì øâc¯øâc äðéúð íéc÷äì §¥¦§¦¨§§©¦§¨§©§¦§¦¨§¥
éøö àì éBâc äøéëîìäeeöî äzà äæ :àeä àøáñ ,àø÷ C ¦§¦¨§¨§¦§¨§¨¨¤©¨§¤

LøBç úaL :ïîéñ) .BúBéçäì äeeöî äzà éà äæå ,BúBéçäì§©£§¤¦©¨§¤§©£¦¨©¨¥
Bðá úàå BúBà íéòøæ éàìëåçeléLåäzòî àlà .(ïwä §¦§¥§¨¦§¤§§¦©©¥¤¨¥©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc oileg(iyily meil)

j`ïépî dáìça dîöò àéäm`d xya z` lyal xeq`y oipn ± ¦©§¨©£¨¨¦©¦
.dhgypy mcew dpnn `viy alga dnvräîe ,øîBçå ì÷ ,zøîà̈©§¨©¨¤©
äèéçLa éøt íò éøt øñàð àlL íB÷îa±s` ,dhigy oiprl m` §¨¤Ÿ¤¡©§¦¦§¦¦§¦¨

cg` meia hegyl xq`p `lymewn lkn ,zg` dnda ly mipa ipy
äèéçLa íàä íò éøt øñàð±mr oad cg` meia hegyl xq`p ¤¡©§¦¦¨¥¦§¦¨

,en`ìeMáa éøt íò éøt øñàpL íB÷îleyia xeqi` oiprl ± ¨¤¤¡©§¦¦§¦§¦
,en` alg mr icb leyia dxezd dxq`yíò éøt øñàpL ïéc Bðéà¥¦¤¤¡©§¦¦

ìeMáa íàäalgd s` lyal xeq`l yiy zpzep `xaqd oi` ike - ¨¥§¦
.dxya mr dndadn `viy'Bnà áìça' øîBì ãeîìzepcnl jkl - ©§©©£¥¦

.dalga dnda xya leyia xeq`l yiy 'en` alga' xeziin
:`xnbd dywnàø÷ él änì àä,z`f zeaxl weqt jixv recn ± ¨¨¨¦§¨
dì àéúà àä.xnege lwa z`f cenll yiy dxn` `ziixad ixde ± ¨¨§¨¨

:`xnbd zvxzn,øîéîì àkéàc íeMî ,énà øa éBáãçà áø øîà̈©©£©§©©¦¦§¦¨§¥©
àéñeñ ïa ñeñ`ede ,dqeqe qeql oa qeq -,dcøt éçàen`y epiidc ¤§¨£¦¦§¨

,xengd on dcxt dcli dqeqd,éøt íò éøt øeñàL ,çéëBéixdy ¦©¤¨§¦¦§¦
,dcxtd ezeg` mr draxda xeq` df qeqíàä íò éøt øzeîe± ¨§¦¦¨¥

.oin eze`n mdy ,dqeqd en` mr draxda `ed xzen mewn lkn j`
,dhigyn di`x oi` `linnemr ixt xq`py draxda ep`vn ixdy

.weqtn `ziixad z`f dcnl jkle ,m`d mr ixt xq`p `le ixt
ixdy ,alga xyal draxdn gikedl oi` :`xnbd dgecíúäiabl ± ¨¨

,draxdíéøb à÷c àeä áàä òøæa` yi mdn cg` lkly dn ± ¤©¨¨§¨¨¦
d`xw dxezd ,alga xya iabl la` .xeqi`d z` mxeb df xg` oinn
yie ,cgi mlyal dxq` ok it lr s`e ,m`d my lr algle icbl
di`xde .eicgi leyiaa mixeq` dalg mr m`d s`y dhigyn cenll

,a`d rxf zngn `ed ef draxda xeqi`dyàéñeñ ïa ãøt àäc§¨¤¤¤§¨
çéëBé dcøt éçà,dqeqe xengn clepy cxtn gikedl yi oky ± £¦¦§¨¦©

,xengd on [dcxt-] za cer yi dqeqd en`leéøt íò éøt øzenL¤¨§¦¦§¦
cv axern mdipyay itl ,dcxtd ezeg` mr cxtd riaxdl xzen ±

,qeqe xFngíàä íò éøt øeñàåmr cxtd z` riaxdl xeq` j` ± §¨§¦¦¨¥
di`x oi` ok m`e .xg` oinn a` yi cg` lkly itl ,dqeqd en`
recn `iyewd zxfege ,dhigyn gikedl yi aeye ,draxdn

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad
:`xnbd zvxznàkéàc íeMî ,àðéáøc déøa øî øîà àlà¤¨¨©©§¥§¨¦¨¦§¦¨

çéëBé úøøçeLî éçà äçôL ïa ãáò ,øîéîìcarn gikedl yi - §¥©¤¤¤¦§¨£¦§§¤¤¦©
,exxgzyd `l en`e `ede dxxgzyd dgtyd ezeg`y ,dgty oa

éøt íò éøt øeñàLoixeg zad ezeg` z` z`yl xeq` card ± ¤¨§¦¦§¦
íàä íò éøt øzeîeoi` `linne .en`k dgtyl `ypidl xzene ± ¨§¦¦¨¥

,dhigyn di`xxq`p `le ixt mr ixt xq`py cara ep`vn ixdy
.weqtn `ziixad z`f dcnl jkle ,m`d mr ixt

ixdy ,alga xyal dgty oa carn gikedl oi` :`xnbd dgec,íúä̈¨
øeøçéL èboixeg za d`yre dgtyl ozipyíéøb à÷c àeä`ed ± ¥¦§§¨¨¦

,card dig`l `ypidl dxq`l mxebdéçà úøøçeLî ïa ãáò àäc§¨¤¤¤§§¤¤£¦
çéëBé äçôL,dxxgzyd en`y dgty oa carn gikedl yi ixdy ± ¦§¨¦©

,exxgzyd `l dgtyd ezeg`e `edeéøt íò éøt øzenLcard ± ¤¨§¦¦§¦
,ezeg`k dgtyl `ypidl xzeníàä íò éøt øeñàå`ed xeq`e ± §¨§¦¦¨¥

df oi` `ypidl md mixeq`y dn ok m`e .oixeg zad en`l `ypidl
yi aeye ,leyial carn gikedl oi`e ,'ixt mr ixt' mdy zngn

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad recne ,dhigyn gikedl
:`xnbd zvxznàkéàc íeMî ,ïéáà øa éãéà áø øîà àlà¤¨¨©©¦¦©¨¦¦§¦¨

eçéëBé íéòøæ éàìk ,øîéîìipin ipy zrixf xeqi`n gikedl yi ± §¥©¦§¥§¨¦¦
,zewxi e` zeiphw ,d`eazéøt íò éøt øeñàLipy rexfl xeq` ± ¤¨§¦¦§¦

,df mr df mipinøzeîerexflíàä íò éøtrwxwa ecal oin lk ± ¨§¦¦¨¥
,m`d mr ixt mixzen ixt mr ixt mixeq`y s`y gkene ,m`d `idy

.weqtn `ziixad z`f dcnl xnege lwd z` jixtdl yiy oeike
:`xnbd dgecíàä éãé ìò àlà éøt íò éøt øñàð íeìkdn ike ± §¤¡©§¦¦§¦¤¨©§¥¨¥

drixf lk ixde ,rwxwd ici lr epi` ixt mr ixt mirxf i`lka xq`py
mr ixt zrixf `id ixd ixt mr ixt zrixf s`e ,`id rwxwd ici lr

,m`dàcëa éøòNå éhéç àäccka mgipdy mixerye mihig ixdy ± §¨¦¥§©£¥§©¨

mripvdl df cil dfzéî àìåeøñ`ly oeik ,mi`lka exq`p `l ± §Ÿ¦©§
yi aeye ,leyial mirxf i`lkn gikedl oi` ok m` .df mr df erxfp

.xnege lwn z`f dcnl `l `ziixad recne ,dhigyn gikedl
:`xnbd zvxznäî ,øîéîì àkéàc íeMî ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¦§¦¨§¥©©
éøt íò éøôl,en` alga icb ±íéôeb éðL ïkLzg` m`ny ,md ¦§¦¦§¦¤¥§¥¦

,algde icbd ,'miteb' ipy e`viíàä íò éøôa øîàzdnvr `id ± Ÿ©¦§¦¦¨¥
dalgaïkLly algde dicbdãçà óebeze`n `vi algdy ,md ¤¥¤¨

.ea lyazny sebéëä íeMîe ,dhigyn cenll oi` jkl -éøèöéàC ¦¨¦¦§§¦
àø÷-.'en` alga' xeziin z`f cenll `ziixad dkxvede §¨

:d`pdae dlik`a xeq` alga xyay micnl oipn zyxec `xnbd
,äìéëàa øeñàL áìça øNáì ïépî ,éMà áø øîàxn`p `l `lde ¨©©©¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©£¦¨

,'lyaz `l' wx weqtaøîàpL(b ci mixac),'äáòBz ìk ìëàú àì' ¤¤¡©ŸŸ©¨¥¨
,weqtd zpeekeEì ézáòzL ìk,earzl izieive izxq`y lk ±éøä ¨¤¦©§¦§£¥

ìëàz ìáa àeä.dlik`a xeq` `ed ixd ±alga xya s`e §©Ÿ©
.dlik`a mixeq`e 'darez' md ixd ,leyiaa mixeq`y

éì ïéàåef dyxcn xeq`lïépî äàðäa ,äìéëàa àlà,xeq`y §¥¦¤¨©£¦¨©£¨¨¦©¦
eäaà éaøãk,eda` iax ixacn cnlp df xac ±eäaà éaø øîàc ¦§©¦©¨§¨©©¦©¨

øîàpL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîàoeyla xeqi` dxeza'ìëàé àì' ¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©ŸŸ©
e`'ìëàú àì'e`øeqéà ãçàå äìéëà øeqéà ãçà ,'eìëàú àì' ŸŸ©ŸŸŸ§¤¨¦£¦¨§¤¨¦

òîLîa äàðä,d`pda oiae dlik`a oia xeq`l aezkd zernyn ± £¨¨§©§©
áeúkä Eì èBøôiL ãòd`pdy yxetna aezkd yxtiy cr ± ©¤¦§§©¨

,zxzenäìáða Eì èøtL Cøãkxn`py ,d`pda zxzen `idy §¤¤¤¨©§¦§¥¨
(`k ci mixac)Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl dlap lk Elk`z `l'ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨

jxved ,dlik` xeqi` `l` da xn`p `ly s`e ,'ixkpl xkn F`¨Ÿ§¨§¦
xizdl aezkdäðéúða øâì,dpzna xbl dzzl ±íéáëBk ãáBòìe §¥¦§¦¨§¥¨¦

äøéëîaaezkd dxizd `lnl`y gkene ,miakek caerl dxkenle ± ¦§¦¨
mewn lky cenll yie ,d`pda s` dxeq` `id dzid ,yexita
xya jk meyne .d`pda s` xeq` df ixd ,dlik` xeqi` xn`py

.d`pda s` xeq` ,'darez lk lk`z `l' meyn xeq`y alga
:dliapa d`pd xzid ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

àéðúcxn`p ,(my)éøòLa øLà øbì äìáð ìë eìëàú àì'äpðzz E §©§¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨
ðì øëî Bà dìëàåéì ïéà ,'éøëxizdläðéúða øâì àlà`weec ©£¨¨¨Ÿ§¨§¦¥¦¤¨§¥¦§¦¨

äøéëîa íéáëBk ãáBòìe,`weecïépî äøéëîa øâìxzeny oipn - §¥¨¦¦§¦¨§¥¦§¦¨¦©¦
,'dppzz' `l` ea xn`p `l `lde ,xbl dxkenl s`øîBì ãeîìz± ©§©

aezkd epcnln,'øBëî Bà äpðzz øbì's` 'xekn e`' yexcl yie ©¥¦§¤¨¨
.el dxkenl xzeny ,eiptl azkpy xb lräðéúða íéáëBk ãáBòì§¥¨¦¦§¦¨

ïépî`l` ea xn`p `l `lde ,dpzna iebl dzzl s` xzeny oipn - ¦©¦
,'xekn',éøëðì øBëî Bà äpðzz øîBì ãeîìz'dppzz' yexcl yie ©§©¦§¤¨¨§¨§¦

itle .dpzna el dzzl xzeny ,eixg`l azkpy miakek caer lr s`
ef dyxc,àöîðyãçà[oia-]ãçàå øb[oiae-]íéáëBk ãáBò ¦§¨¤¨¥§¤¨¥¨¦
mixzenäãeäé éaø .øéàî éaø éøác .äðéúða ïéa äøéëîa ïéa¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
,øîBà`l` ,weqtd z` ok yexcl oi`ïáúëk íéøácyxtl yi ± ¥§¨¦¦§¨¨

,`weec aezkd oeylkäðéúða øâì`weecäøéëîa íéáëBk ãáBòìe §¥¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
xeq` la` ,`weecminca dxkenle miakek caerl dpzna dzzl

.xbl
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîxbl' weqta yexcl oi`y ©©§¨§©¦§¨

:`xnbd daiyn .'ixkpl xekn e` dppzz' oke 'xekn e` dppzzéà¦
øéàî éaø øîà÷ãk Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did m` ± ©§¨©§¨¦§¨¨©©¦¥¦

,xi`n iax zyxckàðîçø áBzëìdxezd aezkzy ±eìëàú àì' ¦§©£¨¨ŸŸ§
éøòLa øLà øbì äìáð ìëøBëîe dìëàå äpðzz Eote`ay ,'ixkpl ¨§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨

mb 'xekn' daizd z` oiae 'dppzz' daizd z` oia yexcl rnyn df
,ixkp lr mbe xb lrél änì 'Bà''xekn e`' dxezd dazk recne ± ¨¨¦
,welig zaiz `idydpéî òîLo`kn gikedl jl yi ±íéøáãì §©¦¨¦§¨¦
àúàc àeä ïáúëk,azkpy enk weqtd z` yxtl yiy ±øâì ¦§¨¨§¨¨§¥

äøéëîa íéáëBk ãáBòìe äðéúðalr s` dxikn yexcl `le ,`weec ¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
.ixkp lr s` dpizpe xb

:`xnbd zl`eyøéàî éaøådper .'xekn e`' azkp recn x`ai ji` §©¦¥¦
:`xnbdCì øîà,xi`n iax'Bà' éàäepnn yexcl yiíéc÷äì ¨©¨©§©§¦
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc oileg(iriax meil)

úaL äNòîlyazdy lk`n oebke ,zay lelig ea dyrpy lk ± ©£¥©¨
,zayaeøñzéìlk`z `l' meyn d`pdae dlik`a md mb exq`i ± ¦©§

,'darez lkàeä Eì ézáòéz àäcmde xeqi` mda dyrp ixdy ± §¨¦©§¦§
:`xnbd zvxzn .'darez'àø÷ øîà(ci `l zeny)z` mYxnWE' ¨©§¨§©§¤¤

zAXd,'íëì àéä Lã÷ ékyexcl yieLã÷ àéä`id zayd ± ©©¨¦Ÿ¤¦¨¤¦Ÿ¤
,ycewLã÷ äéNòî ïéàåepi` zay lelig ici lr dyrpd la` ± §¥©£¤¨Ÿ¤

.'darez' meyn xeq` epi` zay dyrn jkle ,ycew
e xaerd :cer `xnbd dywnøBîçáe øBLa LøBçoke ,rxefe eicgi ¥§©£

xaerdíñBçå[mzeq-]da Lãå äøt éteznda mr d`eaz ycd ± §¥¦¨¨§¨¨
,dzk`ln zrya dit mqegeeøñzéìe` erxfpy mirxfd exq`i ± ¦©§

lk lk`z `l' meyn ,d`pdae dlik`a xeqi`a ycy d`eazd
,'darez.àeä Eì ézáòéz àäc:`xnbd zvxznàzLäxg` - §¨¦©§¦§©§¨

,xnel yi dzrn ,xzen zay dyrny '`id ycw'n hrnzdyäîe©
àøéîçc úaLmewn lkn xeng dxeqi`y zay m` ±äéNòî ©¨©£¦¨©£¤¨

íéøzeî,d`pdae dlik`a mixzen xeqi`a da eyrpy mixac ±éðä ¨¦¨¥
,xzei lw mxeqi`y eyica xey zniqge xengae xeya dyixg ±àìŸ

ïkL ìkmixzen d`eazde mirxfd eidiy. ¨¤¥
:cer `xnbd dywníéòøæ éàìkmr df mrxfy mipey mirxf ipin - ¦§¥§¨¦

,dfeøñzéìlk`z `l' meyn d`pdae dlik`a milecibd exq`i ± ¦©§
,'darez lk.àeä Eì ézáòéz àäc:`xnbd zvxznàðîçø élâcî §¨¦©§¦§¦§©¥©£¨¨

dxezd dzliby dnn cenll yi ±íøkä éàìk éabmd mixeq`y ©¥¦§¥©¤¤
xn`py ,d`pda(h ak mixac)mi`lM LnxM rxfz `l'Lc÷z ït Ÿ¦§©©§§¦§¨¦¤¦§©

,'d`lndz`f miyxeceLà ã÷ez ïtdn lk sexyl aiigzz ot - ©§¥¨¤©¥
,d`pda xeq` `edy ,zrxfy rxfd zaexrzn lcbymilecib `lde

,ok m`y ,'darez' meyn exq`p `l ok it lr s`e ,xeqi`a erxfp el`
,mzxqe`e zxfeg dxezd dzid `leøL íéòøæ éàìëc ììkîdfn ± ¦§¨§¦§¥§¨¦¨

mirxf i`lk jkle ,'darez' meyn mixeq` mpi` mi`lky rnyn
.mixzen [mxkd i`lka enk xeqi` yxtzd `l mday]

mixzen mirxf i`lky mxkd i`lkn micnl recn :`xnbd zl`ey
,d`pdae dlik`aàîéàå,xn`p `nye ±íøk éàìkmda xn`py §¥¨¦§¥¤¤

jkl ,d`pd xeqi` yexitaïéøeñàmdäìéëàa ïéae,äàðäa ïéa £¦¥©£¦¨¥©£¨¨
eli`eíéòøæ éàìk,d`pd xeqi` mda xn`p `lyéøéñà äìéëàa ¦§¥§¨¦©£¦¨£¦¥

,'darez lk lk`z `l' meyn mixeq` eidi dlik`ay mpic didi ±
eøL äàðäamxkd i`lkn cenild `di `le ,mixzen eidi d`pdae ± ©£¨¨¨

.d`pda xizdl `l`
meyn ,dlik`a mixeq` mirxf i`lky xnel oi` :`xnbd daiyn

cLe÷zéàeywed mirxf i`lk ±áéúëc ,äîäa éàìëì(hi hi `xwie) ¦§§¦§¥§¥¨¦§¦

,'íéàìk òøæú àì EãN íéàìk òéaøú àì Ezîäa',cenll yie §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦
Ezîäa äî,mi`lk dze` riaxd m`úøzeî äpnî àöBiä± ©§¤§§©¥¦¤¨¤¤

,dlik`a mixzen dizecleEãN óà,mi`lk rxefd ±epnî àöBiä ©¨§©¥¦¤
øzeîdf ywidne ,dlik`a mixzen dcyd on mi`veid milecibd ± ¨

.'darez' meyn mixeq` mpi`y epcnl
:`xnbd zl`eyeäééôeb äîäa éàìëåzraxdn eclepy zecled ± §¦§¥§¥¨©§

,dnda i`lkïì àðî:`xnbd daiyn .dlik`a md mixzeny oipn ± §¨¨
dBábì íéàìk àðîçø øñàcîxeq`l dkxved dxezdy dnn ± ¦§¨©©£¨¨¦§©¦©¨©

oaxwl dnda i`lk aixwdlmeyn z`f xeq`l yi `linny s`e ,
,'darez'éøL èBéãäìc ììkîmeyn mixeq` mpi`y rnyn dfn ± ¦§¨¦§¤§¨¥

.dlik`a md mixzen heicdl s` jkle 'darez'
:cer `xnbd dywnBða úàå BúBàmeia dpae dnda hgye xar ± §¤§

,cg`øñzéìxeqi`a ehgyp ixdy ,d`pdae dlik`a mdipy exq`i ± ¦§©
:`xnbd zvxzn .'darez' mdedBábì ïîæ øqeçî àðîçø øñàcî¦§¨©©£¨¨§¨§©©¨©

llkae ,deabl onf xqegn zaxwd xeq`l dkxved dxezdy dnn ±
xeq` ipy hgypy eze`y cg` meia ehgypy dpae m` s` df

,'darez' meyn z`f xeq`l yi `linny s` ,deabl daxwdaììkî¦§¨
éøL èBéãäìcs` jkle ,'darez' meyn mixeq` mpi`y rnyn dfn ± ¦§¤§¨¥

.dlik`a mixzen heicdl
:cer `xnbd dywnïwä çeléLdigext` lr zvaex dzidy xetiv ± ¦©©¥

lr xare ,envrl owdn dlhpe(e ak mixac),'mipAd lr m`d gTz `l'Ÿ¦©¨¥©©¨¦
'm`d z` gNWY gNW' miiwl ick glyl edeaiige oic zia iptl `ae©¥©§©©¤¨¥

(f ak my),øñzéìdyrp ixdy ,d`pdae dlik`a ef xetiv xq`iz - ¦§©
:`xnbd zvxzn .'darez' `ide envrl dlhpyk xeqi` daàìŸ

äìwúì çlL äøBz äøîà,dxeq` ef xetiv m` `ld ±dzid `l ¨§¨¨©©§©¨¨
dplk`ie mc` dp`vni m` ixdy ,dgleyle xefgl devn dxezd

.'darez' meyn dxeq` dpi`y gxkene ,xeqi`a lyki
:d`pdae dlik`a xeq` alga xyay ,mitqep zexewn d`ian `xnbd

øeñàL áìça øNáì ïépî ,Lé÷ì Léø øîà,dlik`aøîBì ãeîìz ¨©¥¨¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©§©
gqt oaxw iabl xn`pdn cnlp df xac -(h ai zeny),eìëàz ìà'©Ÿ§

àð epnî,[ekxv lk ielv epi`yk-]ìMáî ìLáe`edyk e`-] ¦¤¨¨¥§ª¨
[lyean,'miOA,'lyae' xn`py oeik dxe`kleøîBì ãeîìz ïéàL- ©¨¦¤¥©§©

xnel jixv did `l,'ìMeáî'ok m`e,'ìMeáî' øîBì ãeîìz äî §¨©©§©§¨
aezkd `ay gxkdae,Eì øîBìyàeäL øçà ìeMa Eì Léxeq` ©§¥§¦©¥¤

dlik`aå ,äæklräæ éà,xaecn leyia.áìça øNa äæ ¨¤§¥¤¤¨¨§¨¨
:yiwl yix ixac lr `iyew d`ian `xnbddéì øîàïðçBé éaø ¨©¥©¦¨¨

,yiwl yixl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc oileg(iriax meil)

la` ,jextl xyt` ,cnla oi`y cnlna `xneg e` `lew yieäc ìk̈§
ïðéëøt àìzrk okle ,`xneg e` `lew mpi`y mixacn jextl oi` - Ÿ©§¦©

ilecib oky mi`lkl dn' jextl oi` ,mi`lkn wx micnel ep`y
.`xneg jka oi`y meyn ,'rwxw

:iy` ax dywdeäleëì CBøôéìåcenild lr jextp ok m` - §¦§§§
,zexewnd zyelynò÷ø÷ éìecb ïkL eäleëì äîdlxr `weecy - ©§§¤¥¦¥©§©

cenll oi`e ,rwxw ilecib mdy meyn ,d`pda mixeq` mi`lke unge
cenil zehyta ixdy ,rwxw ilecib epi`y alga xyal mdn
mb eilr mikxety ,deyd cvn cenil enk `ed zexewn dylyn

.`xneg e` `lew mpi`y mixacn
Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà àlà¤¨¨©¥©¨§§©§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥§¥

,Lé÷ì,mipte` dyely dfa yiy ¨¦
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המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמוד ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc oileg(iyily meil)

íéáëBk ãáBòc äøéëîì øâc äðéúð`l ,el dzzl xb ievn m`y ± §¦¨§¥¦§¦¨§¥¨¦
.miakek caerl dpxkni

:`xnbd zl`eyäãeäé éaøåiax :`xnbd dper .df oic cnli okidn §©¦§¨
y xaeq dcediàì íéáëBk ãáBòc äøéëîì øâc äðéúð íéc÷äì§©§¦§¦¨§¥¦§¦¨§¥¨¦Ÿ

éøöàø÷ Coky ,weqtn z`f cenll jixv oi` ±ä àøáñäæ ,àexb-] ¨¦§¨§¨¨¤
[ayez,BúBéçäì äåeöî äzàea xn`py(dl dk `xwie)ige aWFze xB' ©¨§ª¤§©£¥§¨¨©

,'KOräæå[miakek caer-]éà[oi`-].BúBéçäì äåeöî äzà ¦¨§¤¦©¨§ª¤§©£
.(ïwä çeléLå Bða úàå BúBà íéòøæ éàìëå LøBç úaL ,ïîéñ)¦¨©¨¥§¦§¥§¨¦§¤§§¦©©¥

lk lk`z `l'n cnlp alga xyaa dlik` xeqi`y lirl x`azd
:`xnbd dywn .'darezäzòî àlàdxez dxq`y epcnly xg`n ± ¤¨¥©¨

,'darez' xac lk dlik`a
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמוד ב

oifge` mipy` cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay

úáù äùòîjizxdfd `dc ,l`xyi lkl dlik`a exqzil ,zaya lyand oebk Ð

Ð mixg` la` ,qpw meyn `ed lk`i `l Ð cifna :opz op`e ,epnn wgxzdle earzl

.(`,eh oileg) `nw wxta ,oilke`åøñúéì.mdn jizwgxd `dc ,dyicde mirxfd Ð

.exqzilc xn`w d`pdae dlik`a Ð "exqzil" xn`wc jpd lkïëù ìë àì éðäÐ

,xnege lw i`d opixn` `l alga xyaa la`

,jl izarizy lk lk`z `l :aizk `dc

,xn`w dilr Ð `xwc `xeqi`c `xazqne

lik` `l i`d la` .dteb darez lik` `dc

mqegde .dpnn `ad `l` ,dnvr dyixgd

`l` ,lik`w dteb dniqg e`l inp ycde

oi`c zayn opitlie ,dci lr `ad dyrn

.ycw dgkn `adíéòøæ éàìëonvr od Ð

.exqzile ,darezíéàìë,deabl ixiq` Ð

hxt Ð "fr e` ayk e` xey" :`ipzc

.(a,gl oileg) "hgeyd"c `xnba ,mi`lkl

åðá úàå åúåà,onf xqegn `l` epi` Ð

.xzen xgne xeq` meidyï÷ä çåìéù
øñúéì,mipad lrn m`d z` lhp oebk Ð

onwl opzck ,glyl edepaiige epiptl `ae

xq`z ,dwel epi`e glyn :(`,`nw)

!dxiar da dcarp `dc ,zinler dlik`l

äì÷úì çìù äøåú äøîà àìo`ke Ð

`l" :(ak mixac) aizkc ,"gly" dxn` ixd

m`c Ð "glyz gly" xcde "m`d gwz

dzid m`e .dglye xefg ,dze` zgwl

dpgly jl xne` did `l Ð dxeq`

ivnc oicd `ede .mc` ipa da elykie

.'ek `xingc zay dn :ipd lka inp xninl

`l ,ditebn `wexit gkync icin edine

owd geliy" :`pixg` `pyil .ipixg`n sili

m`d xqzil owd geliy lk Ð "xqzil

izarizy lk" `dc .dgly elit`e ,mlerl

ixde ,"lk`z la"a mlerl jl `ed ixd "jl

lkc iy` ax xn`w `l `dc ,xwir il d`xp dfe .dry dze`a jl dizxq`

xeya yxegd ,ok m`c Ð xeq` xzen `ed dlgzne dxiar ea dcarpy xac

,icin ediipin opikxt `l op`e ,zendad exq`i mqegde mi`lk riaxnde xenge

.odn `veid on `l`äæë àåäù.dfk dlik`a xeq`y Ð
äøåòë
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erav`a z`hgd mcn odkd gwle" iab i`pz ibiltc (`,ck) ipy wxta migafae .zgzl`

dl iwenc `ki`e .eixg` ly dpizp` `le ,"gwle"` ,eiptly` "rav`" iwenc `ki`c ,"ozpe

,`nrh epiid Ð ediiexz` dl iwenc `ki`e .eiptlc dgiwl` `le ,eixg` ly dpizp`

xtd mcn zgwle" `pixg` `zkeca ogky`e .dinwlc dgiwl` ith rnyn `xwc dihytc

"rav`" iedc "jrav`a gafnd zepxw lr zzpe

Ð dgiwl` iwen cgc :ibilt `zyde .dpizp`

Ð dpizp` dl iwen cge ,`xwc dizernynk

inewe`l inp ira `le .yxetnd on mezq silic

`l` "rav`"` dgiwl jiiy `lc Ð dgiwl`

ediiexz` iwenc jde .wxfnd ztyl ofe` carca

silic Ð dpizp`e ,`zernyn meyn Ð dgiwl`

xn`c `kid lk :oeir jixve .yxetnd on inp

ayiil lkep m` "eixg`le eiptl yxcp `xwn"

xzei ,eixg`le eiptl epyxci dnl :dywi `ly

?rxkd mdl oi`y mze`n

ìëm`e Ð lk`z laa `ed ixd jl izarizy

elit` ,mili` oilke` ep` j`id :xn`z

:xnel yie ?alga xyan `py i`n ,ieb oqxiq

llkn ,deabl zezke jern `pngx xq`cn

xeka ofe` mxev :xn`z m`e .ixy heicdlc

`pngx ixyc :xnel yie !ieb enxv elit` ,xqzil

xac epi` ok m` ,li`e iavk ennedy miycw

.arezn

àéä:xn`z m`e Ð ycw diyrn oi`e ycw

Ð dlik`a la` ,d`pda ixynl `ni`e

:xnel yie ?mirxf iab jenqa jixtck ,ixiq`

xn`ck ,"mkl"n ol `wtp d`pd xzidc

"zexrp el`"ae (`,`r `nw `aa) "daexn"a

xlcpqd opgei iaxl elit` ,(`,cl zeaezk)

,opgei iaxl :dniz zvwe .zaya lyana xqe`c

,ixiq` zay dyrnc "ycw"n xninl dil dnl

d`pd xzide ,"izarizy lk"n dil wetiz

!"mkl"nùøåçyce dxt it mqege xenge xeya

!?`iran heicdl ,exy deabl `zyd :iqxbc mixtq yie .xengde xeyd :yexit Ð exqzil da

lkn mkidl` mgl z` eaixwz `l xkp oa cine" (bk `xwie) aizkc ?exyc ol `pn deable

xwn dz` i` dl` lkn ,"dl`aixwn dz` la` ,zexke wezpe zezke jern :yexit Ð ai

lr "dl`"c `xwnc ,exqzil dyicde mirxfd :xn`z m`e .dxiar oda dcarpy miycw

inp zay dyrn lk ,ok m` Ð ilin lk i`c ,miig ilra `l` deabl exzyin `l jgxk

,drixfe dyixg meyn `le ,"yexgz `l" oke ,dnda meyn xeq` "meqgz `l"c Ð ,dyicde mirxfd "jl izarizy lkn" jiiy `lc :xnel yie !"ycw `id" il dnle ,"dl`"n dil wetiz

dndaa "dl`"c `xwc :xnel yie !"dl`"c `xw i`dn ixy deabl s`c dil wetiz Ð "xqzil owd geliy" jixt oiibeqa jenqae :xn`z m`e .xenge xeya bidpdl xeq` dyixg e`la elit`c

"oixeq`d lk" wxta `xw jixhvi`cn `d ,"dl`"c `xw il dnl :xn`z m`e .dpei ipae mixeza enk dndaa lqet zephwe zelcb oi`c meyn ,iz` `l dndan sere .zetera `le ,aizk

llkn :opirny`l `l` "dndad on" `z` `lc :`niz ike !"izarizy lk"n ixiq` `l dxiar oda dcarpy miycw x`yc llkn ,raxpde raexd `ivedl Ð "dndad on" (a,gk dxenz)

opixq` ded ,"dl`" e`l i`c :xnel yie !heicdl ixye ,dzinac raxpe raexn xnege lwa dxt it mqege xenge xeya yxeg slip mewn lkn Ð "izarizy lk"n xqzin `le ,ixy heicdlc

xyaac :yxite ,qxhpewa qixb oke !oky lk `l Ð ipd .ycw diyrn oi`e "ycw `id" :zxn` ,`xingc zay dne :iqxbc mixtq zi`e .carp dipin opihrnnc ikid ik ,"xwad on" aizkcn edl

`ad `l` ,lik`w dteb dniqg e`l Ð mqeg oke .dnvr dyixgd lik` `l ,i`d la` .dteb darez lik` `wc ,opinx dilr "izarizy lk"c `xazqnc Ð `iyew i`d opixn` `l alge

leyiad alga xyaac meyn :`nrh epiidc ,d`xpe ?alga xya ly leyia enk ,dteb darez zay ly leyia aygi`l dnlc :dywe .ycew dgkn `ad oi`c ,zayn opitlie .dpnn dci lr

yce dxt it mqege xenge xeya yxega xkipy dnn xzei xeqi`d mda xkipc xnel jixv Ð ediipin dil jixtc owd geliye epa z`e eze`e .zaya dyrpy xkip oi` zay dyrn la` ,xkip

.daïôi` .xity jixt ikd e`lac :xnel yie !ixiq` d`pda la` ,dtixya ozevn oi` Ð mirxf i`lk `d ,dtixya ezevnc opireny`l jixhvi` `de :xn`z m`e Ð y` cwez ot ycwz

.ycwk d`pd xeq`l `z`c rnyn "ycwz" aizkcne ,"sxyz ot" aezkil :inpéàìëik xqzin `lc ,"uivr xiarn" iab (`,fhw) onwl :xn`z m`e Ð exy d`pda ixiq` dlik`a mirxf

yie !`kd xninl irack ,"jl izarzy lk"n ixiq` Ð dlik`a la` ,d`pda ilin ipd :`nip Ð "rxfde" "d`lnd" i`xw ixz aizkcn ,dlik`a ixy Ð siqed `l la` ,miz`n siqeda m`

xizdl el yi ,mxkd i`lk lk x`yk ixnbl xqzin `lc oeik .siqed `la `ed `xaq ok m` ,oixeq` mxkd i`lke ,dndal yewzi`c ,dlik`a exyc mirxf i`lk ogky`c xg`nc :xnel

.mirxf i`lka enk dlik`a s`øñàãî"mixeq`d lk" wxt xn`ck ,mi`lk driaxd jk xg`e ,dyicwdl `xw jixhvi` `nlce :xn`z m`e Ð ixy heicdlc llkn deabl mi`lk `pngx

`xiq` deablc oky lk Ð "jl izarzy lk"n heicd ly xqinl opiz` i` `kd mewn lknc :xnel yie !dtxhp jk xg`e dyicwdc `kid deabl xeq`l jixhvi`c ,dtxh iab (`,hk dxenz)

.onf xqegne mi`lka oicd `ed ,welig oi`y dtxha jl ilbcn :inp i` .jenqa epa z`e eze` iab xnel yi oke .dlgz ycwedc ab lr s` ,"jl izarzy lk"nøñàãîonf xqegn `pngx

.dyrl epa z`e eze`c e`ll aezkd ewzp :(`,`t) "epa z`e eze`" wxta lirl xn`c ,"dvxi d`lde ipinyd meine" aizkc Ð deablàì`kd opixyc :dniz Ð dlwzl gly dxez dxn`

jeti`e :jixte .dhegyd zeaxl Ð "elk`z `l xy` z`f"e ,zgleynd zeaxl Ð "elk`z dxedh xetv lk" yixc rxevn ixtv iab (`,fp) oiyecwc ipy wxt seqae ,`xw mey `la `xaq `dn

"elk`z `l" aizkc oeik mzdc :xnel yie ?owd geliy `nrh i`dn opixy `kdc ,xizdl "elk`z dxedh xetv lk"c `xw ol dnl ,`zyde .dlwzl gly dxez dxn` `l :`ax ipyne ?`p`

dxedh xetv lk"c `xezi oiicr `ki`c e`l i` "dlwzl gly dxez dxn` `l"c mrhn opixy ded `le ,iccd` mixtv yewz`c meyn ,`xiq` inp jci`c `pin` ded ,zg`d xeq`l

.ipixg` ilina inewe`l `ki` `xaq jdne ,owd gely` `icda aizk `lc ,`kdc "jl izarzy lk"l inc `le ."elk`z

ïéàù.'ek miwyn x`yl e` ,elya jk xg`e e`lv :dpin (`,`n migqt) "dry lk" wxt seqa opiyxcc zeyxc jpd yiwl yixl dil zil Ð lyean xnel cenlz
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!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì úaL äNòî¯øîà ©£¥©¨¦©§§¨¥©§¦§£©
"íëì àéä Lã÷ ék" :àø÷¯äéNòî ïéàå ,Lã÷ àéä §¨¦Ÿ¤¦¨¤¦Ÿ¤§¥©£¤¨

.Lã÷¯,øBîçáe øBLa LøBçíñBçåda Lãå äøô ét Ÿ¤¥§©£§¥¦¨¨§¨¨
!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì¯äîe ,àzLäúaM ¦©§§¨¥©§¦§¨§¨©©¨

àøéîçc¯éðä ,íéøzeî äéNòî¯?ïkL ìk àì¯ ©£¦¨©£¤¨¨¦¨¥Ÿ¨¤¥
!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì íéòøæ éàìk¯élâcî ¦§¥§¨¦¦©§§¨¥©§¦§¦§©¥

ït" :íøkä éàìk éab àðîçøLc÷z"¯ïtã÷ez,Là ©£¨¨©¥¦§¥©¤¤¤¦§©¤©¥
ììkîéàìëc.eøL íéòøæ¯éàìk :àîéàåíøë¯ïéøeñà ¦§¨§¦§¥§¨¦¨§¥¨¦§¥¤¤£¦

íéòøæ éàìk ,äàðäa ïéa äìéëàa ïéa¯,éøéñà äìéëàa ¥©£¦¨¥©£¨¨¦§¥§¨¦©£¦¨£¦¦
!eøL äàðäa¯Ezîäa" áéúëc äîäa éàìëì Le÷úéà ©£¨¨¨¦§§¦§¥§¥¨¦§¦§¤§§

Ezîäa äî ."íéàìk òøæú àì EãN íéàìk òéaøú àìŸ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦©§¤§§
¯EãN óà ,úøzeî äpnî àöBiä¯.øzeî epnî àöBiä ©¥¦¤¨¤¤©¨§©¥¦¤¨
¯?ïì àðî eäééôeb äîäa éàìëå¯øñàcîàðîçø §¦§¥§¥¨©§§¨¨¦©£©©£¨¨

dBábì íéàìk¯ììkîèBéãäìc.éøL¯Bða úàå BúBà ¦§©¦©¨©¦§¨¦§¤§¨¥§¤§
!øñúéì¯dBábì ïîæ øqeçî àðîçø øñàcî¯ììkî ¦§©¦©£©©£¨¨§©§©©¨©¦§¨

.éøL èBéãäìc¯!øñúéì ïwä çeléL¯äøBz äøîà àì ¦§¤§¨¥¦©©¥¦§©Ÿ¨§¨¨
áìça øNáì ïépî :Lé÷ì Léø øîà .äìwúì çìL§©§©¨¨¨©¥¨¦¦©¦§¨¨§¨¨

øeñàL¯àð epnî eìëàz ìà" :øîBì ãeîìzìLáe ¤¨©§©©Ÿ§¦¤¨¨¥
øîBì ãeîìz äî ,"ìMáî" øîBì ãeîìz ïéàL ."ìMáî§ª¨¤¥©§©§ª¨©©§©

"ìMáî"¯,äæk àeäL øçà ìeMa Eì Lé :Eì øîBì §ª¨©§¥§¦©¥¤¨¤
äæ éàå¯:ïðçBé éaø Bì øîà .áìça øNa äæ §¦¤¤¨¨§¨¨¨©©¦¨¨
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc oileg(iriax meil)

úaL äNòîlyazdy lk`n oebke ,zay lelig ea dyrpy lk ± ©£¥©¨
,zayaeøñzéìlk`z `l' meyn d`pdae dlik`a md mb exq`i ± ¦©§

,'darez lkàeä Eì ézáòéz àäcmde xeqi` mda dyrp ixdy ± §¨¦©§¦§
:`xnbd zvxzn .'darez'àø÷ øîà(ci `l zeny)z` mYxnWE' ¨©§¨§©§¤¤

zAXd,'íëì àéä Lã÷ ékyexcl yieLã÷ àéä`id zayd ± ©©¨¦Ÿ¤¦¨¤¦Ÿ¤
,ycewLã÷ äéNòî ïéàåepi` zay lelig ici lr dyrpd la` ± §¥©£¤¨Ÿ¤

.'darez' meyn xeq` epi` zay dyrn jkle ,ycew
e xaerd :cer `xnbd dywnøBîçáe øBLa LøBçoke ,rxefe eicgi ¥§©£

xaerdíñBçå[mzeq-]da Lãå äøt éteznda mr d`eaz ycd ± §¥¦¨¨§¨¨
,dzk`ln zrya dit mqegeeøñzéìe` erxfpy mirxfd exq`i ± ¦©§

lk lk`z `l' meyn ,d`pdae dlik`a xeqi`a ycy d`eazd
,'darez.àeä Eì ézáòéz àäc:`xnbd zvxznàzLäxg` - §¨¦©§¦§©§¨

,xnel yi dzrn ,xzen zay dyrny '`id ycw'n hrnzdyäîe©
àøéîçc úaLmewn lkn xeng dxeqi`y zay m` ±äéNòî ©¨©£¦¨©£¤¨

íéøzeî,d`pdae dlik`a mixzen xeqi`a da eyrpy mixac ±éðä ¨¦¨¥
,xzei lw mxeqi`y eyica xey zniqge xengae xeya dyixg ±àìŸ

ïkL ìkmixzen d`eazde mirxfd eidiy. ¨¤¥
:cer `xnbd dywníéòøæ éàìkmr df mrxfy mipey mirxf ipin - ¦§¥§¨¦

,dfeøñzéìlk`z `l' meyn d`pdae dlik`a milecibd exq`i ± ¦©§
,'darez lk.àeä Eì ézáòéz àäc:`xnbd zvxznàðîçø élâcî §¨¦©§¦§¦§©¥©£¨¨

dxezd dzliby dnn cenll yi ±íøkä éàìk éabmd mixeq`y ©¥¦§¥©¤¤
xn`py ,d`pda(h ak mixac)mi`lM LnxM rxfz `l'Lc÷z ït Ÿ¦§©©§§¦§¨¦¤¦§©

,'d`lndz`f miyxeceLà ã÷ez ïtdn lk sexyl aiigzz ot - ©§¥¨¤©¥
,d`pda xeq` `edy ,zrxfy rxfd zaexrzn lcbymilecib `lde

,ok m`y ,'darez' meyn exq`p `l ok it lr s`e ,xeqi`a erxfp el`
,mzxqe`e zxfeg dxezd dzid `leøL íéòøæ éàìëc ììkîdfn ± ¦§¨§¦§¥§¨¦¨

mirxf i`lk jkle ,'darez' meyn mixeq` mpi` mi`lky rnyn
.mixzen [mxkd i`lka enk xeqi` yxtzd `l mday]

mixzen mirxf i`lky mxkd i`lkn micnl recn :`xnbd zl`ey
,d`pdae dlik`aàîéàå,xn`p `nye ±íøk éàìkmda xn`py §¥¨¦§¥¤¤

jkl ,d`pd xeqi` yexitaïéøeñàmdäìéëàa ïéae,äàðäa ïéa £¦¥©£¦¨¥©£¨¨
eli`eíéòøæ éàìk,d`pd xeqi` mda xn`p `lyéøéñà äìéëàa ¦§¥§¨¦©£¦¨£¦¥

,'darez lk lk`z `l' meyn mixeq` eidi dlik`ay mpic didi ±
eøL äàðäamxkd i`lkn cenild `di `le ,mixzen eidi d`pdae ± ©£¨¨¨

.d`pda xizdl `l`
meyn ,dlik`a mixeq` mirxf i`lky xnel oi` :`xnbd daiyn

cLe÷zéàeywed mirxf i`lk ±áéúëc ,äîäa éàìëì(hi hi `xwie) ¦§§¦§¥§¥¨¦§¦

,'íéàìk òøæú àì EãN íéàìk òéaøú àì Ezîäa',cenll yie §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦
Ezîäa äî,mi`lk dze` riaxd m`úøzeî äpnî àöBiä± ©§¤§§©¥¦¤¨¤¤

,dlik`a mixzen dizecleEãN óà,mi`lk rxefd ±epnî àöBiä ©¨§©¥¦¤
øzeîdf ywidne ,dlik`a mixzen dcyd on mi`veid milecibd ± ¨

.'darez' meyn mixeq` mpi`y epcnl
:`xnbd zl`eyeäééôeb äîäa éàìëåzraxdn eclepy zecled ± §¦§¥§¥¨©§

,dnda i`lkïì àðî:`xnbd daiyn .dlik`a md mixzeny oipn ± §¨¨
dBábì íéàìk àðîçø øñàcîxeq`l dkxved dxezdy dnn ± ¦§¨©©£¨¨¦§©¦©¨©

oaxwl dnda i`lk aixwdlmeyn z`f xeq`l yi `linny s`e ,
,'darez'éøL èBéãäìc ììkîmeyn mixeq` mpi`y rnyn dfn ± ¦§¨¦§¤§¨¥

.dlik`a md mixzen heicdl s` jkle 'darez'
:cer `xnbd dywnBða úàå BúBàmeia dpae dnda hgye xar ± §¤§

,cg`øñzéìxeqi`a ehgyp ixdy ,d`pdae dlik`a mdipy exq`i ± ¦§©
:`xnbd zvxzn .'darez' mdedBábì ïîæ øqeçî àðîçø øñàcî¦§¨©©£¨¨§¨§©©¨©

llkae ,deabl onf xqegn zaxwd xeq`l dkxved dxezdy dnn ±
xeq` ipy hgypy eze`y cg` meia ehgypy dpae m` s` df

,'darez' meyn z`f xeq`l yi `linny s` ,deabl daxwdaììkî¦§¨
éøL èBéãäìcs` jkle ,'darez' meyn mixeq` mpi`y rnyn dfn ± ¦§¤§¨¥

.dlik`a mixzen heicdl
:cer `xnbd dywnïwä çeléLdigext` lr zvaex dzidy xetiv ± ¦©©¥

lr xare ,envrl owdn dlhpe(e ak mixac),'mipAd lr m`d gTz `l'Ÿ¦©¨¥©©¨¦
'm`d z` gNWY gNW' miiwl ick glyl edeaiige oic zia iptl `ae©¥©§©©¤¨¥

(f ak my),øñzéìdyrp ixdy ,d`pdae dlik`a ef xetiv xq`iz - ¦§©
:`xnbd zvxzn .'darez' `ide envrl dlhpyk xeqi` daàìŸ

äìwúì çlL äøBz äøîà,dxeq` ef xetiv m` `ld ±dzid `l ¨§¨¨©©§©¨¨
dplk`ie mc` dp`vni m` ixdy ,dgleyle xefgl devn dxezd

.'darez' meyn dxeq` dpi`y gxkene ,xeqi`a lyki
:d`pdae dlik`a xeq` alga xyay ,mitqep zexewn d`ian `xnbd

øeñàL áìça øNáì ïépî ,Lé÷ì Léø øîà,dlik`aøîBì ãeîìz ¨©¥¨¦¦©¦§¨¨§¨¨¤¨©§©
gqt oaxw iabl xn`pdn cnlp df xac -(h ai zeny),eìëàz ìà'©Ÿ§

àð epnî,[ekxv lk ielv epi`yk-]ìMáî ìLáe`edyk e`-] ¦¤¨¨¥§ª¨
[lyean,'miOA,'lyae' xn`py oeik dxe`kleøîBì ãeîìz ïéàL- ©¨¦¤¥©§©

xnel jixv did `l,'ìMeáî'ok m`e,'ìMeáî' øîBì ãeîìz äî §¨©©§©§¨
aezkd `ay gxkdae,Eì øîBìyàeäL øçà ìeMa Eì Léxeq` ©§¥§¦©¥¤

dlik`aå ,äæklräæ éà,xaecn leyia.áìça øNa äæ ¨¤§¥¤¤¨¨§¨¨
:yiwl yix ixac lr `iyew d`ian `xnbddéì øîàïðçBé éaø ¨©¥©¦¨¨

,yiwl yixl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc oileg(iriax meil)

la` ,jextl xyt` ,cnla oi`y cnlna `xneg e` `lew yieäc ìk̈§
ïðéëøt àìzrk okle ,`xneg e` `lew mpi`y mixacn jextl oi` - Ÿ©§¦©

ilecib oky mi`lkl dn' jextl oi` ,mi`lkn wx micnel ep`y
.`xneg jka oi`y meyn ,'rwxw

:iy` ax dywdeäleëì CBøôéìåcenild lr jextp ok m` - §¦§§§
,zexewnd zyelynò÷ø÷ éìecb ïkL eäleëì äîdlxr `weecy - ©§§¤¥¦¥©§©

cenll oi`e ,rwxw ilecib mdy meyn ,d`pda mixeq` mi`lke unge
cenil zehyta ixdy ,rwxw ilecib epi`y alga xyal mdn
mb eilr mikxety ,deyd cvn cenil enk `ed zexewn dylyn

.`xneg e` `lew mpi`y mixacn
Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà àlà¤¨¨©¥©¨§§©§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥§¥

,Lé÷ì,mipte` dyely dfa yiy ¨¦
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oifge` mipy` cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay

úáù äùòîjizxdfd `dc ,l`xyi lkl dlik`a exqzil ,zaya lyand oebk Ð

Ð mixg` la` ,qpw meyn `ed lk`i `l Ð cifna :opz op`e ,epnn wgxzdle earzl

.(`,eh oileg) `nw wxta ,oilke`åøñúéì.mdn jizwgxd `dc ,dyicde mirxfd Ð

.exqzilc xn`w d`pdae dlik`a Ð "exqzil" xn`wc jpd lkïëù ìë àì éðäÐ

,xnege lw i`d opixn` `l alga xyaa la`

,jl izarizy lk lk`z `l :aizk `dc

,xn`w dilr Ð `xwc `xeqi`c `xazqne

lik` `l i`d la` .dteb darez lik` `dc

mqegde .dpnn `ad `l` ,dnvr dyixgd

`l` ,lik`w dteb dniqg e`l inp ycde

oi`c zayn opitlie ,dci lr `ad dyrn

.ycw dgkn `adíéòøæ éàìëonvr od Ð

.exqzile ,darezíéàìë,deabl ixiq` Ð

hxt Ð "fr e` ayk e` xey" :`ipzc

.(a,gl oileg) "hgeyd"c `xnba ,mi`lkl

åðá úàå åúåà,onf xqegn `l` epi` Ð

.xzen xgne xeq` meidyï÷ä çåìéù
øñúéì,mipad lrn m`d z` lhp oebk Ð

onwl opzck ,glyl edepaiige epiptl `ae

xq`z ,dwel epi`e glyn :(`,`nw)

!dxiar da dcarp `dc ,zinler dlik`l

äì÷úì çìù äøåú äøîà àìo`ke Ð

`l" :(ak mixac) aizkc ,"gly" dxn` ixd

m`c Ð "glyz gly" xcde "m`d gwz

dzid m`e .dglye xefg ,dze` zgwl

dpgly jl xne` did `l Ð dxeq`

ivnc oicd `ede .mc` ipa da elykie

.'ek `xingc zay dn :ipd lka inp xninl

`l ,ditebn `wexit gkync icin edine

owd geliy" :`pixg` `pyil .ipixg`n sili

m`d xqzil owd geliy lk Ð "xqzil

izarizy lk" `dc .dgly elit`e ,mlerl

ixde ,"lk`z la"a mlerl jl `ed ixd "jl

lkc iy` ax xn`w `l `dc ,xwir il d`xp dfe .dry dze`a jl dizxq`

xeya yxegd ,ok m`c Ð xeq` xzen `ed dlgzne dxiar ea dcarpy xac

,icin ediipin opikxt `l op`e ,zendad exq`i mqegde mi`lk riaxnde xenge

.odn `veid on `l`äæë àåäù.dfk dlik`a xeq`y Ð
äøåòë
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erav`a z`hgd mcn odkd gwle" iab i`pz ibiltc (`,ck) ipy wxta migafae .zgzl`

dl iwenc `ki`e .eixg` ly dpizp` `le ,"gwle"` ,eiptly` "rav`" iwenc `ki`c ,"ozpe

,`nrh epiid Ð ediiexz` dl iwenc `ki`e .eiptlc dgiwl` `le ,eixg` ly dpizp`

xtd mcn zgwle" `pixg` `zkeca ogky`e .dinwlc dgiwl` ith rnyn `xwc dihytc

"rav`" iedc "jrav`a gafnd zepxw lr zzpe

Ð dgiwl` iwen cgc :ibilt `zyde .dpizp`

Ð dpizp` dl iwen cge ,`xwc dizernynk

inewe`l inp ira `le .yxetnd on mezq silic

`l` "rav`"` dgiwl jiiy `lc Ð dgiwl`

ediiexz` iwenc jde .wxfnd ztyl ofe` carca

silic Ð dpizp`e ,`zernyn meyn Ð dgiwl`

xn`c `kid lk :oeir jixve .yxetnd on inp

ayiil lkep m` "eixg`le eiptl yxcp `xwn"

xzei ,eixg`le eiptl epyxci dnl :dywi `ly

?rxkd mdl oi`y mze`n

ìëm`e Ð lk`z laa `ed ixd jl izarizy

elit` ,mili` oilke` ep` j`id :xn`z

:xnel yie ?alga xyan `py i`n ,ieb oqxiq

llkn ,deabl zezke jern `pngx xq`cn

xeka ofe` mxev :xn`z m`e .ixy heicdlc

`pngx ixyc :xnel yie !ieb enxv elit` ,xqzil

xac epi` ok m` ,li`e iavk ennedy miycw

.arezn

àéä:xn`z m`e Ð ycw diyrn oi`e ycw

Ð dlik`a la` ,d`pda ixynl `ni`e

:xnel yie ?mirxf iab jenqa jixtck ,ixiq`

xn`ck ,"mkl"n ol `wtp d`pd xzidc

"zexrp el`"ae (`,`r `nw `aa) "daexn"a

xlcpqd opgei iaxl elit` ,(`,cl zeaezk)

,opgei iaxl :dniz zvwe .zaya lyana xqe`c

,ixiq` zay dyrnc "ycw"n xninl dil dnl

d`pd xzide ,"izarizy lk"n dil wetiz

!"mkl"nùøåçyce dxt it mqege xenge xeya

!?`iran heicdl ,exy deabl `zyd :iqxbc mixtq yie .xengde xeyd :yexit Ð exqzil da

lkn mkidl` mgl z` eaixwz `l xkp oa cine" (bk `xwie) aizkc ?exyc ol `pn deable

xwn dz` i` dl` lkn ,"dl`aixwn dz` la` ,zexke wezpe zezke jern :yexit Ð ai

lr "dl`"c `xwnc ,exqzil dyicde mirxfd :xn`z m`e .dxiar oda dcarpy miycw

inp zay dyrn lk ,ok m` Ð ilin lk i`c ,miig ilra `l` deabl exzyin `l jgxk

,drixfe dyixg meyn `le ,"yexgz `l" oke ,dnda meyn xeq` "meqgz `l"c Ð ,dyicde mirxfd "jl izarizy lkn" jiiy `lc :xnel yie !"ycw `id" il dnle ,"dl`"n dil wetiz

dndaa "dl`"c `xwc :xnel yie !"dl`"c `xw i`dn ixy deabl s`c dil wetiz Ð "xqzil owd geliy" jixt oiibeqa jenqae :xn`z m`e .xenge xeya bidpdl xeq` dyixg e`la elit`c

"oixeq`d lk" wxta `xw jixhvi`cn `d ,"dl`"c `xw il dnl :xn`z m`e .dpei ipae mixeza enk dndaa lqet zephwe zelcb oi`c meyn ,iz` `l dndan sere .zetera `le ,aizk

llkn :opirny`l `l` "dndad on" `z` `lc :`niz ike !"izarizy lk"n ixiq` `l dxiar oda dcarpy miycw x`yc llkn ,raxpde raexd `ivedl Ð "dndad on" (a,gk dxenz)

opixq` ded ,"dl`" e`l i`c :xnel yie !heicdl ixye ,dzinac raxpe raexn xnege lwa dxt it mqege xenge xeya yxeg slip mewn lkn Ð "izarizy lk"n xqzin `le ,ixy heicdlc

xyaac :yxite ,qxhpewa qixb oke !oky lk `l Ð ipd .ycw diyrn oi`e "ycw `id" :zxn` ,`xingc zay dne :iqxbc mixtq zi`e .carp dipin opihrnnc ikid ik ,"xwad on" aizkcn edl

`ad `l` ,lik`w dteb dniqg e`l Ð mqeg oke .dnvr dyixgd lik` `l ,i`d la` .dteb darez lik` `wc ,opinx dilr "izarizy lk"c `xazqnc Ð `iyew i`d opixn` `l alge

leyiad alga xyaac meyn :`nrh epiidc ,d`xpe ?alga xya ly leyia enk ,dteb darez zay ly leyia aygi`l dnlc :dywe .ycew dgkn `ad oi`c ,zayn opitlie .dpnn dci lr

yce dxt it mqege xenge xeya yxega xkipy dnn xzei xeqi`d mda xkipc xnel jixv Ð ediipin dil jixtc owd geliye epa z`e eze`e .zaya dyrpy xkip oi` zay dyrn la` ,xkip

.daïôi` .xity jixt ikd e`lac :xnel yie !ixiq` d`pda la` ,dtixya ozevn oi` Ð mirxf i`lk `d ,dtixya ezevnc opireny`l jixhvi` `de :xn`z m`e Ð y` cwez ot ycwz

.ycwk d`pd xeq`l `z`c rnyn "ycwz" aizkcne ,"sxyz ot" aezkil :inpéàìëik xqzin `lc ,"uivr xiarn" iab (`,fhw) onwl :xn`z m`e Ð exy d`pda ixiq` dlik`a mirxf

yie !`kd xninl irack ,"jl izarzy lk"n ixiq` Ð dlik`a la` ,d`pda ilin ipd :`nip Ð "rxfde" "d`lnd" i`xw ixz aizkcn ,dlik`a ixy Ð siqed `l la` ,miz`n siqeda m`

xizdl el yi ,mxkd i`lk lk x`yk ixnbl xqzin `lc oeik .siqed `la `ed `xaq ok m` ,oixeq` mxkd i`lke ,dndal yewzi`c ,dlik`a exyc mirxf i`lk ogky`c xg`nc :xnel

.mirxf i`lka enk dlik`a s`øñàãî"mixeq`d lk" wxt xn`ck ,mi`lk driaxd jk xg`e ,dyicwdl `xw jixhvi` `nlce :xn`z m`e Ð ixy heicdlc llkn deabl mi`lk `pngx

`xiq` deablc oky lk Ð "jl izarzy lk"n heicd ly xqinl opiz` i` `kd mewn lknc :xnel yie !dtxhp jk xg`e dyicwdc `kid deabl xeq`l jixhvi`c ,dtxh iab (`,hk dxenz)

.onf xqegne mi`lka oicd `ed ,welig oi`y dtxha jl ilbcn :inp i` .jenqa epa z`e eze` iab xnel yi oke .dlgz ycwedc ab lr s` ,"jl izarzy lk"nøñàãîonf xqegn `pngx

.dyrl epa z`e eze`c e`ll aezkd ewzp :(`,`t) "epa z`e eze`" wxta lirl xn`c ,"dvxi d`lde ipinyd meine" aizkc Ð deablàì`kd opixyc :dniz Ð dlwzl gly dxez dxn`

jeti`e :jixte .dhegyd zeaxl Ð "elk`z `l xy` z`f"e ,zgleynd zeaxl Ð "elk`z dxedh xetv lk" yixc rxevn ixtv iab (`,fp) oiyecwc ipy wxt seqae ,`xw mey `la `xaq `dn

"elk`z `l" aizkc oeik mzdc :xnel yie ?owd geliy `nrh i`dn opixy `kdc ,xizdl "elk`z dxedh xetv lk"c `xw ol dnl ,`zyde .dlwzl gly dxez dxn` `l :`ax ipyne ?`p`

dxedh xetv lk"c `xezi oiicr `ki`c e`l i` "dlwzl gly dxez dxn` `l"c mrhn opixy ded `le ,iccd` mixtv yewz`c meyn ,`xiq` inp jci`c `pin` ded ,zg`d xeq`l

.ipixg` ilina inewe`l `ki` `xaq jdne ,owd gely` `icda aizk `lc ,`kdc "jl izarzy lk"l inc `le ."elk`z

ïéàù.'ek miwyn x`yl e` ,elya jk xg`e e`lv :dpin (`,`n migqt) "dry lk" wxt seqa opiyxcc zeyxc jpd yiwl yixl dil zil Ð lyean xnel cenlz
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!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì úaL äNòî¯øîà ©£¥©¨¦©§§¨¥©§¦§£©
"íëì àéä Lã÷ ék" :àø÷¯äéNòî ïéàå ,Lã÷ àéä §¨¦Ÿ¤¦¨¤¦Ÿ¤§¥©£¤¨

.Lã÷¯,øBîçáe øBLa LøBçíñBçåda Lãå äøô ét Ÿ¤¥§©£§¥¦¨¨§¨¨
!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì¯äîe ,àzLäúaM ¦©§§¨¥©§¦§¨§¨©©¨

àøéîçc¯éðä ,íéøzeî äéNòî¯?ïkL ìk àì¯ ©£¦¨©£¤¨¨¦¨¥Ÿ¨¤¥
!àeä "Eì ézáòéz" àäc ,eøñzéì íéòøæ éàìk¯élâcî ¦§¥§¨¦¦©§§¨¥©§¦§¦§©¥

ït" :íøkä éàìk éab àðîçøLc÷z"¯ïtã÷ez,Là ©£¨¨©¥¦§¥©¤¤¤¦§©¤©¥
ììkîéàìëc.eøL íéòøæ¯éàìk :àîéàåíøë¯ïéøeñà ¦§¨§¦§¥§¨¦¨§¥¨¦§¥¤¤£¦

íéòøæ éàìk ,äàðäa ïéa äìéëàa ïéa¯,éøéñà äìéëàa ¥©£¦¨¥©£¨¨¦§¥§¨¦©£¦¨£¦¦
!eøL äàðäa¯Ezîäa" áéúëc äîäa éàìëì Le÷úéà ©£¨¨¨¦§§¦§¥§¥¨¦§¦§¤§§

Ezîäa äî ."íéàìk òøæú àì EãN íéàìk òéaøú àìŸ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦©§¤§§
¯EãN óà ,úøzeî äpnî àöBiä¯.øzeî epnî àöBiä ©¥¦¤¨¤¤©¨§©¥¦¤¨
¯?ïì àðî eäééôeb äîäa éàìëå¯øñàcîàðîçø §¦§¥§¥¨©§§¨¨¦©£©©£¨¨

dBábì íéàìk¯ììkîèBéãäìc.éøL¯Bða úàå BúBà ¦§©¦©¨©¦§¨¦§¤§¨¥§¤§
!øñúéì¯dBábì ïîæ øqeçî àðîçø øñàcî¯ììkî ¦§©¦©£©©£¨¨§©§©©¨©¦§¨

.éøL èBéãäìc¯!øñúéì ïwä çeléL¯äøBz äøîà àì ¦§¤§¨¥¦©©¥¦§©Ÿ¨§¨¨
áìça øNáì ïépî :Lé÷ì Léø øîà .äìwúì çìL§©§©¨¨¨©¥¨¦¦©¦§¨¨§¨¨

øeñàL¯àð epnî eìëàz ìà" :øîBì ãeîìzìLáe ¤¨©§©©Ÿ§¦¤¨¨¥
øîBì ãeîìz äî ,"ìMáî" øîBì ãeîìz ïéàL ."ìMáî§ª¨¤¥©§©§ª¨©©§©

"ìMáî"¯,äæk àeäL øçà ìeMa Eì Lé :Eì øîBì §ª¨©§¥§¦©¥¤¨¤
äæ éàå¯:ïðçBé éaø Bì øîà .áìça øNa äæ §¦¤¤¨¨§¨¨¨©©¦¨¨
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`oifgeקלב mipya cenr ehw sc ± oey`x wxtzereay

éáø äðùù åæ äøåòënle iax dpyy ef dpyn jipira `id zxrekn ike ,xnelk Ðdc

dfd `xwnn alga xyalåðìëàú àì ?ileqt iab "ikp` d`x"a aizkc ,`xizi Ð

`l" aizk xcde ,"mink epktyz ux`d lr eplk`z `l mcd wx" ectpy oiycwend

dil iwene ,`aeh i`xw iaizk `dc ,jixhvi` `l mcl Ð 'ebe "jl ahii ornl eplk`z

.alga xyalåðéðòî ãîìä øáãxac Ð

ecnel ied ,xacn dna ea yxetn oi`y mezq¡¥

oiprd dna ,da azkpy dyxt ,oiprd on

.ixiinïéðéî éðùáectpy oiycwend ileqt Ð

oixeq`e ,oilegk dlik`a oixzen :od oipin ipy

zexekaa xn`ck ,miycwk dceare dfiba

`le Ð "xya" ,dfib `le Ð "gafz" :(`,eh)

.algïì òîùî à÷ àì äàðäá ìáàÐ

:gqt iab dicic dxdf` `aizkc `xw i`dn

,d`pdae dlik`a xeq` Ð lyean gqt dn

xaerz dlik`l mie`x mpi`y miycw lkc

xeq` Ð df s` ,dtixyd zial e`vie ozxev

.d`pdaäúà ùåã÷ íò éëlyaz `l" Ð

."icbäàðäá ïìäì äîd`pd [dlira] Ð

.`idäìáð ìë åìëàú àì`xwc ditiqa Ð

.alga xya aizkäðìùáú àìFalga Ð£¨

.d`pda dxeq` `nl` ,dpxknzeäãáòðù
äøéáò åá.leyiaa Ðúòù åì äúéä àì
øùåëäla` ,lcb xeqi`a dlxrd ixt Ð

mcew xyekd zry el dzid alga xya

.alga xya ozipyåçéëåé íøëä éàìëÐ

mxkd i`lk il dnl :jixt onwl?:`nip

,`nip :jixt cere !oicd xfge ,gikez dlxr

zry [odl] dzid `l oky mxkd i`lkl dn

!xyekdäåù äøæâ éì äîìxeqi`l Ð

dlik`?d`pd xeqi`l silic ikid ik

!dlik` xeqi`l inp slip ,dlxrníåùî
çéëåé øåîçáå øåùá ùøåç øîéîì àëéàãÐ

la` .dlik`a xzene ,dxiar ea dcarpy

opitli ,dey dxfbn dlik` ol `niiwc `zyd

xeya yxeg :xninl `kile .xnege lwa d`pd

xenge xeya yxegl dnc Ð gikei xenge

xeq`y alga xyaa xn`z ,dlik`a xzenc

.dlik`aøîéîì äéì äîìmi`lk lirl Ð

,mi`lk` ixecd`l dil jixhvi`c ,gikei

alga xya :zlzn `cg cnl dil dedc

mi`lke unge dlxrn?,gikez dlxr :`nil

.xity izxzn `cg izizeàðéã øãäéìåÐ

dzid `l oky ,dlxrl dn :oicd xefgiyke

,ungl dn .gikei ung Ð xyekd zry dl

opiziine opixnbe .gikez dlxr Ð zxk oky

i`xk dlxr i`x `l :oebk ,cvd dna dl

deyd cvd .dlxr i`xk ung i`x `le ,ung

Ð d`pda oixeq`e dlik`a oixeq`y :oday

xeq`e li`edc ,alga xya `ia` ip` s`

.d`pda s` xeq` `di ,dey dxfbn dlik`a

ùé÷ì ùéøã äéîùî ïðéøîà éëäi`d Ð

d`ad lkc Ð daeyz dpi` "gikez dlap"

aiydl yi m` .opikxt ditebn ,cvd dna

.opikxt `l Ð gikei ipelt :oebk ,`nlrn la` .opikxt ,(`id) ef dcna odl deeyed `ly dfa xn`z Ð mda yi jke jk oky ,mdipyay deyd cvdl dn :mdipyaéìåãâ ïëù
ò÷ø÷.opixn` ikd elit` ,jka oixq`p zeidl xneg oi`c ab lr s` Ðåäã ìë ïðéëøô ãöä äî ìëoiey oicnlndy xac mey aiydl yie ,deyd cvda cnld xac lk Ð

.dil opikxt ,xeng `le lw `l epi`y elit` Ð ea odl dey epi` cnlde ea'åë úøîà íà àì`zyd la` .edc lk opikxt ded Ð cvd dna iz`e `pic xcd ded i` Ð

`l" aiydl jl yi ,`lew cenll oikixv ep` m` Ð "opikxt `xnege `lewc" .daeyz ef oi` Ð "rwxw ilecb oky ,mi`lka zxn` m` `l" aiydl `a dz`e ,mi`lkn iz`c

`l oky dlxrl dn" lirl opixn`c ipd oebk ,"xeng cv ea yi oky ,dfa zxn` m` `l" aiydl dz` jixv ,xneg micnel ep` m`e .xg` lw cv ea yi oky ,dfa zxn` m`

.`id `kxit e`l Ð "rwxw ilecb oky" i`d ik ,"edc lk" la` ."zxk oky gqta unga zxn` m` `l" epaydy gqta ung oebke ,"xyekd zry dl dzidåäìåëì êåøôéìå
'åë`l"a opixn` ikc :jzrc `wlq `wc .`id `xnege `lew e`lc ab lr s`e ,edleka jextil jkld .inc "cvd dn"k Ð zlzn cg `l` ,`id `cgn `cg e`lc oeikc Ð

,`inc "cvd dn"k Ð zlzn e` izxzn `cg la` .dcegl dlxrn iiez`l irac `zln yixa oebk ,`cgn `cg `iz`c `kid ilin ipd Ð edc lk dia opikxt `lc "zxn` m`

.edc lk `kxit edlekl opikxt ,"oicd xfge" opixn` `lc ab lr s`e
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éðùá.miycwk dceare dfiba oixeq`e ,oilegk dlik`a oixzen :qxhpewa yxit Ð oipin

ywzi`c meyn d`xp `l` ."mipin ipy" ixwnc ikd meyn jiiy `lc :d`xp oi`e

iax xn` :(`,ak zekn) "oiweld od el`" wxt xn`ck .oipin ipyk edl aiyg ,"li`e iav"l

ileqt xey bidpnd :xn`w inp `irye` iaxe ,dwel Ð oiycwend ileqt xey riaxnd ,wgvi

aezkd e`yre ,`ed cg` sebÐ dwel ,oiycwend

.li`e iavk aezkd e`yry :yexit .miteb ipy

lk" wxta xn`c `d mz epiax ayiin ikdae

iav" zlz (`,bl zexeka) "oiycwend ileqt

,`irye` iaxe wgvi iaxckl cg Ð iaizk "li`e

.`kid yxtz` `lc qxhpewa my yxite

øîàðå`xw e`l i`e Ð ycw didi `l oldl

z`pdc :`pin` ded ,"eplk`z `l"c

.aezkd xq` dlik` `la sebdäîåÐ dlxr

miz`n jixv oky dlxrl dn :jxtnl `kil

.miz`n jixvc `ed opaxcnc Ð dlhal

äî`l diteb zxke Ð zxk oky gqta ungl

.oicd on oiyper oi`y Ð slinl jiiy

éàìë`cixb mxkd i`lkn Ð egikei mxkd

dil `gip `l` ,epivn dna slinl ivn ded

:zeywdl oi`e .xnege lwa oicd zlgz carnl

,dtixya oky ,mxkd i`lke unge dlxrl dn

:cere .slip dteb `idc (a,bl) dxenza opzck

ung xeria oi` :xn`c ,dcedi iaxl `wec epiidc

.dtixya ung ied `l ,opaxl la` .dtixy `l`

edlekl dn :y"piilxe`n awri epiax axd dywd

alga xyaa xn`z ,ollkn exzed `l oky

dnda alge d`nh dnda lv` ellkn xzedy

df oi`c :xnel yie !lirl xn`c `aehe ,d`nh

`xwie) aizkc alg `wecc ,"ellkn xzed" iexw

Ð `xy xcde ,digc elit` :rnync "alg lk" (b

alga xyaa la` ,"ellkn xzed" aiyg df digc

."lk" aizk `lùøåçla` Ð 'ek xenge xeya

dlik`a xeq`y mykc ,xnege lw opicar `zyd

.d`pda xeq`

êåøôéìås`e Ð rwxw ilecb oky edlekl dn

slinl `ki` mxkd i`lknc ab lr

`d` mewn lkn ,edc lk opikxt `le ,epivn dna

.jixt ozylyn xnege lwa silic
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"epìëàz àì" :éaø äðML Bæ äøeòk¯áìça øNáa §¨¤¨¨©¦ŸŸ£¤§¨¨§¨¨
øîBà äzà .øaãî áeúkä¯,øaãî áeúkä áìça øNáa ©¨§©¥©¨¥§¨¨§¨¨©¨§©¥
ìkî ãçàa àlà Bðéà Bàïéøeqéàä:zøîà ?äøBzaL ¥¤¨§¤¨¦¨¨¦¦¤©¨¨©§¨

ìMî ãîìe àö,ïäa úLøãð äøBzäL úBcî äøNò L ¥§©¦§¤§¥¦¤©¨¦§¤¤¨¤
øaãî áeúkä äna .Bðéðòî ãîlä øác¯óà ,ïéðéî éðLa ¨¨©¨¥¥¦§¨©¤©¨§©¥¦§¥¦¦©

ïàk¯?ïéðéî éðLa¯àéääî éà¯éléî éðä :àðéîà äåä ¨¦§¥¦¦¦¥©¦£¨¨¦¨¨¥¦¥
¯äàðäa ìáà ,äìéëàa¯,àì.ïì òîLî÷¯,éaøå ©£¦¨£¨©£¨¨Ÿ¨©§©¨§©¦

?déì àðî ,äàðäa¯ék" :ïàk øîàð ,àëäî déì à÷ôð ©£¨¨§¨¥¨§¨¥¥¨¨¤¡©¨¦
'äì äzà LBã÷ íòéðáa Lã÷ äéäé àìå" :ïläì øîàðå " ©¨©¨©§¤¡©§©¨§Ÿ¦§¤¨¥¦§¥
ïläl äî ."ìàøNé¯ïàk óà ,äàðäa¯éaø éác .äàðäa ¦§¨¥©§©¨©£¨¨©¨©£¨¨§¥©¦

äøBz äøîà ['åâå] "äìáð ìë eìëàú àì" :àðz øæòéìà¡¦¤¤¨¨ŸŸ§¨§¥¨§¨§¨¨
¯äpøkîzLkàì ,äpìMázäpøkîúåìàòîLé éaø éác . §¤¦§§¤¨Ÿ§©§¤¨§¦§§¤¨§¥©¦¦§¨¥

ìL "Bnà áìça éãb ìMáú àì" :àðzãçà ,íéîòt L¯ ¨¨Ÿ§©¥§¦©£¥¦¨§¨¦¤¨
øeqéàìãçàå ,äìéëà¯ãçàå ,äàðä øeqéàì¯øeqéàì §¦£¦¨§¤¨§¦£¨¨§¤¨§¦

áìça øNáì ïépî :øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðz .ìeMa¦©§¨¦¦¤§¨¥¦©¦§¨¨§¨¨
øeñàL¯,"äzà LBã÷ íò ék" :ïàk øîàðïläì øîàðå ¤¨¤¡©¨¦©¨©¨§¤¡©§©¨

."eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷ éLðàå"§©§¥Ÿ¤¦§¦¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥
ïàk óà ,øeñà ¯ ïläl äî¯,äìéëàa àlà éì ïéàå .øeñà ©§©¨¨©¨¨§¥¦¤¨©£¦¨

äãáòð àlL äìøò äîe ,øîBçå ì÷ :zøîà ?ïépî äàðäa©£¨¨¦©¦¨©§¨©¨¤¤¨§¨¤Ÿ¤¤§¨
äøéáò da¯Ba äãáòpL áìça øNa ,äàðäa äøeñà ¨£¥¨£¨©£¨¨¨¨§¨¨¤¤¤§¨

äøéáò¯!äàðäa øeñàL ïéc Bðéà¯äìøòl äî¯ïkL £¥¨¥¦¤¨©£¨¨©§¨§¨¤¥
.øLBkä úòL dì äúéä àì¯çéëBé çñôa õîç¯ Ÿ¨§¨¨§©©¤¨¥§¤©¦©

.äàðäa øeñàå ,øLBkä úòL Bì äúéäL¯õnçl äî ¤¨§¨§©©¤§¨©£¨¨©§¨¥
çñôa¯!úøk Leðò ïkL¯eçéëBé íøkä éàìk¯ïéàL §¤©¤¥¨¨¥¦§¥©¤¤¦¤¥

.äàðäa øeñàå ,úøk Leðò¯éúééì ?äåL äøéæb éì änì ¨¨¥§¨©£¨¨¨¨¦§¥¨¨¨¥§¥
øîBçå ì÷a dlekäìøòîda äãáòð àlL äìøò äîe , ¨§©¨¤¥¨§¨¤¨§¨¤Ÿ¤¤§¨¨

äøéáò¯áìça øNa ,äàðäa ïéa äìéëàa ïéa äøeñà £¥¨£¨¥©£¦¨¥©£¨¨¨¨§¨¨
äøéáò Ba äãáòpL¯!äàðäa ïéa äìéëàa ïéa øeñàL ïéc Bðéà¯LøBç :øîéîì àkéàc íeMî ¤¤¤§¨£¥¨¥¦¤¨¥©£¦¨¥©£¨¨¦§¦¨§¥©¥

äøéáò íäa äãáòpL ,çéëBé da Lãå äøô ét íñBçå ,øBîçáe øBLa¯!eøLe¯øîéîì éì änì §©£§¥¦¨¨§¨¨¦©¤¤¤§¨¨¤£¥¨§¨¨¦§¥©
!ãvä äna éúéìå ,àðéc øãäéìå ,çéëBz äìøò :àîéì ,eçéëBé íøkä éàìk¯íeMî :éLà áø øîà ¦§¥©¤¤¦¥¨¨§¨¦©§¦£©¦¨§¥¥©¤©©£©©©¦¦

çéëBz äìáð ,øîéîì àkéàc¯áøì éëcøî áø déì øîà .äàðäa úøzeîe äìéëàa äøeñàL §¦¨§¥©§¥¨¦©¤£¨©£¦¨¤¤©£¨¨£©¥©¨§§©§©
ãvä äî ìk :Lé÷ì Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éLà¯àîìòî ,ïðéëøt Bôebî¯.ïðéëøt àì¯ ©¦¨¦¨§¦©¦§¥¨¥¨¦¨©©©¦¨§¦©¥¨§¨¨¨§¦©

!ãvä äna éúéz ,éëä éà¯ïäaL äåMä ãväl äî :Cøôéîì àkéàc íeMî¯.ò÷ø÷ éìecb ïkL ¦¨¦¥¥©¤©©¦§¦¨§¦§©©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¦¥©§©
¯éëcøî áø déì øîà !ò÷ø÷ éìecb ïkL íøkä éàìël äî :Cøôéîì àkéà éîð àzLä ,éëä éà¦¨¦¨§¨©¦¦¨§¦§©©§¦§¥©¤¤¤¥¦¥©§©£©¥©¨§§©

ãvä äî ìk :Lé÷ì Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éLà áøì¯zøîà íà àl ,eäc ìk ïðéëøt §©©¦¨¦¨§¦©¦§¥¨¥¨¦¨©©©¨§¦©¨§Ÿ¦¨©§¨
àãçî àãç¯.ïðéëøt àì eäc ìk ,ïðéëøt øîBçå ì÷¯CBøôéìåéìecb ïkL eäleël äî :eäleëì £¨¦£¨©¨¤¨§¦©¨§¨¨§¦©§¦§§§©§§¤¥¦¥

éëcøî áø déì øîà ,àlà !ò÷ø÷:Lé÷ì Léøc déîMî ïðéøîà éëä ,éLà áøì ©§©¤¨£©¥©¨§§©§©©¦¨¦¨§¦©¦§¥¨¥¨¦
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חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קטו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc oileg(iriax meil)

äøeòk`ziixa jipira zxrekn ike -,éaø äðML Bæz`f dcnly §¨¤¨¨©¦
oiycwend ileqt zyxta xn`py ,xg` xewnn(fh ai mixac)mCd wx'©©¨

xn`p aeye ,'Elk`z `l(dk ai my)epìëàz àì','ebe 'Ll ahii ornl ŸŸ¥ŸŸ§¤§©©¦©§
y `ziixad zx`ane ,xzein dxe`kl ipyd weqtdeáìça øNáa§¨¨§¨¨

,øaãî áeúkä:`ziixad zl`ey .alga xya lek`l xeq`y o`kne ©¨§©¥
oipnøîBà äzàyBà ,øaãî áeúkä áìça øNáa[ile`-]Bðéà ©¨¥§¨¨§¨¨©¨§©¥¥

xacnïéøeqéàä ìkî ãçàa àlàmixg`d.äøBzaLdaiyn ¤¨§¤¨¦¨¨¦¦¤©¨
gxkda :`ziixadzøîàixdy ,alga xyaa xaecnyãîìe àö ¨©§¨¥§©

ìMî,ïäa úLøãð äøBzäL úBcî äøNò L`id odn zg`eøác ¦§Ÿ¤§¥¦¤©¨¦§¤¤¨¤¨¨
Bðéðòî ãîläcenll yi ,xacn `ed dn lr yxetn `ly weqt - ©¨¥¥¦§¨

o`k s`e ,da azkpy dyxtdn z`fïéðéî éðLa ,øaãî áeúkä äna©¤©¨§©¥¦§¥¦¦
mixzeny oeik ,mipin ipyk miaygpy ,ectpy oiycwend ileqta -
m`e ,miycw enk mda cearle mze` fefbl xeq`e ,oileg enk dlik`a

okïàk óàxaecn xzeind weqta,ïéðéî éðLaecinrdl yi okle ©¨¦§¥¦¦
`ziixaa xewn yiy oeike .`ziixad ixac o`k cr .alga xyaa
.xg` weqtn z`f yexcl zkxved recn ,alga xya zlik` xeqi`l

:yiwl yix aiydàéääî éàiax zyxc wx dzid m` -,àðéîà äåä ¦¥©¦£¨£¦¨
äìéëàa éléî éðä,dlik`a wx xeq` alga xyay -äàðäa ìáà ¨¥¦¥©£¦¨£¨©£¨¨

ïì òîLî à÷ ,àìdaizdn dyxcd(h ai zeny)xyay ,'lyean' Ÿ¨©§©¨
,lyazdy gqt iabl xn`p df weqt ixdy ,d`pda mb xeq` alga

d`pdae dlik`a xeq`y.
:`xnbd zl`eydéì àðî äàðäa éaøåalga xyay iaxl oipn - §©¦©£¨¨§¨¥

:`xnbd daiyn .d`pda mixeq`àëäî déì à÷ôðz`f cnl iax - ©§¨¥¥¨¨
,d`ad dyxcdnïàk øîàðalga xya iabl(`k ci mixac)íò ék' ¤¡©¨¦©
'äì äzà LBã÷,'Lidl`ïläì øîàðå(gi bk mixac)Lã÷ äéäé àìå' ¨©¨©¡Ÿ¤§¤¡©§©¨§Ÿ¦§¤¨¥

[xkf akynl onefn-],'ìàøNé éðáa'yecw' dey dxifba cenll yie ¦§¥¦§¨¥
,'Wcw'ïläl äîxaecn 'ycw didi `l' iabläàðäaïàk óà ,xya ¨¥©§©¨©£¨¨©¨

xeq` alga.äàðäa©£¨¨
:d`pd xeqi`l sqep xewnàðz øæòéìà éaø éácly eyxcn ziaa - §¥©¦¡¦¤¤¨¨

dxeza xn`p ,ef `ziixa epy xfril` iax(`k ci mixac)ìë eìëàú àì'ŸŸ§¨
äìáðixkpl xkn F` Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl['Bâå]`l §¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ§¨§¦§Ÿ

jke ,'FO` algA icB lXazäøîàdäpøkîzLk ,äøBzxeknzyk - §©¥§¦©£¥¦¨§¨¨§¤¦§§¤¨
l dlapd z`,ixkpäpìMáz àìalga,äpøkîúåm` ,xnelk Ÿ§©§¤¨§¦§§¤¨

mixeq` alga xyay o`kne ,dxkenl lkez `l alga dplyaz
.d`pda

:d`pde dlik` xeqi`l sqep xewnàðz ìàòîLé éaø éácepy - §¥©¦¦§¨¥¨¨
zeaizd ,ef `ziixa'Bnà áìça éãb ìMáú àì'dxeza exn`pìLL Ÿ§©¥§¦©£¥¦¨Ÿ

íéîòt(dk ci mixac ,ek cl ,hi bk zeny)y ,x`al yie ,ãçàazkp mdn §¨¦¤¨
ìcnläìéëà øeqéà,alga xyaaãçàåazkp,äàðä øeqéàì §¦£¦¨§¤¨§¦£¨¨

ãçàåazkpìeMa øeqéàì.alga xya lyal xeq`y - §¤¨§¦¦
:sqep xewnàéðz,`ziixaaáìça øNáì ïépî ,øîBà äãeäé ïa éñéà ©§¨¦¦¤§¨¥¦©¦§¨¨§¨¨
øeñàL,dlik`aïàk øîàðalga xya iabl(dk ci mixac)íò ék' ¤¨¤¡©¨¦©

ïläì øîàðå ,'äzà LBã÷(ek cl zeny)øNáe éì ïeéäz Lã÷ éLðàå' ¨©¨§¤¡©§©¨§©§¥Ÿ¤¦§¦¨¨
,'eìëàú àì äôøè äãOa,'ycew' 'yecw' dey dxifba cenll yie ©¨¤§¥¨ŸŸ¥

øeñà ïläl äî,dtixh lek`løeñà ïàk óà.alga xya lek`l ©§©¨¨©¨¨
:`ziixad zl`eyåoiicréì ïéàjkn cenllàlàalga xyay §¥¦¤¨

xeq`,äìéëàaxeq`y.ïépî äàðäa:`ziixad daiynzøîàyiy ©£¦¨©£¨¨¦©¦¨©§¨
n z`f cenlläìøò äîe ,øîBçå ì÷,dlwdda äãáòð àlL ©¨¤¨¨§¨¤Ÿ¤¤§¨¨

,äøéáòz`f lka ,dzrihpa xeqi` oi` ixdyøNa ,äàðäa äøeñà £¥¨£¨©£¨¨¨¨
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המשך בעמוד קל



xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc oileg(iying meil)

.`àãçî àãçzligza enk ,cg` xewnn oic micnel m` - £¨¥£¨
`ziixad(:ehw lirl),dlxrn wx cenll dzvxyàøîeçå àle÷¨§§¨
ïðéëøtla` ,cnlna yiy `xneg e` `lewn wx jextl xyt` -ìk ©§¦©¨

ïðéëøt àì eäccnlnd oia `vnpy welig lkn jextl xyt` i` - §Ÿ©§¦©
.cnll

micnel m`e .aézøzî àãç`ziixad jynda enk ,zexewn ipyn - £¨¦©§¥
,gqta unge dlxrn dcnlyïðéëøt eäc ìk eléôàxyt` - £¦¨§©§¦©

.cnll micnlnd oia yiy welig lkn jextl
micnel m`e .búìzî àãç`ziixad seqa enk ,zexewn dylyn - £¨¦§©

yi ,mi`lke unge dlxrn cnlp oicdy `vnpe ,mi`lkn dgikedy
,xaca weligãvä äîa éúàå àðéc øãä éàlr `kxit yi m` - ¦¨©¦¨§¨¥§©©©

,mincewd micnlndn micnele mixfege ,iyilyd xewndn cenild
cr envr lr xfeg cenild jke ,mdn cenild lr mikxet aeye

df ote`a ,deyd cva zexewnd zyelyn micnely,eäc ìk ïðéëøt©§¦©¨§
àì éàåjixv `le ,iyilyd xewndn cenild lr `kxit oi` m`e - §¦Ÿ

da yiy `kxit ,deyd cva cenll,ïðéëøt àøîeçå àle÷la` ¨§§¨©§¦©
`kxit,ïðéëøt àì eäc ìkzyelya bdepy xac yi m` elit` ¨§Ÿ©§¦©

ayein df itle .cnla `le micnlnddkxt `l recn ,`iyewd z
edlekl dn' [alga xyal zexewnd zyelyn cenild lr] `ziixad
`vnpe ,mi`lkn cenild lr `kxit oi` ixdy ,'rwxw ilecib oky
yiyk `l` mikxet `l df ote`ae ,deyd cva cenll jxev oi`y

.`xneg e` `lew
.alga xyal ,d`pda mixeq`y mxkd i`lkn dgiked `ziixad

:`xnbd dywnCBøôìå,`ziixad dkxt `l recn -éàìël äî §¦§©§¦§¥
ïkL íøkäy ,`xneg mda yiøLBkä úòL ïäì äúéä àì`l - ©¤¤¤¥Ÿ¨§¨¨¤§©©¤

`le mixeq` milecibd wx dxe`kl ixdy ,mixzen eidy dry dzid
alga xyal jkn cenll oi`e ,mzligzn mixeq` milecibde ,rxfd

.eaxrzdy iptl mixzen eidy
:`xnbd daiynúøîBà úàæ ,äáäà øa àcà áø øîàdfn - ¨©©©¨©©£¨Ÿ¤¤

y ,cenll yi ok dzywd `l `ziixadyøñàð ïøwéò íøkä éàìk- ¦§¥©¤¤¦¨¨¤¡©
,xeqi`a yxypy dryn xq`p rxfd mbåy `vnpúòL ïäì äúéä §¨§¨¨¤§©

,äLøLä íãB÷ øLBkäcr mlerl `ayn xzen did rxfd ixdy ©¤¤©§¨¨
`ede ,d`pda xeq` `ed yxypy xg`l ok it lr s`e ,my yxypy

.alga xyal oicd
:`xnbd dywn,àøéòæ øa äéòîL áø áéúîdpyna epipyf"t mi`lk) ¨¦©§©§¨©§¥¨

(g"n,áe÷ð õéöò øéáònämirxf ea milcbyajez,íøkoeike ©©£¦¨¦¨§¤¤
,xie`d jxc mxkd znc`n mirxfd miwpei aewp uivrdyéñBä íàó ¦¦

øeñà íéúàîmiz`n jezny cr ,mxka exaryk mirxfd elcb m` - ¨©¦¨
,mixeq` mirxfd ,mxka lcb cg` wlg ,eiykr mda yiy miwlg
miz`n mda eidiy cr ,aexa milha mpi` mxkd i`lky meyn
m` `weecy rnyne ,xeqi` ly cg` wlg cbpk ,xzid ly miwlg

uivrdéñBäómiz`nn cg`ïéàm` la` ,xq`p ok` `ed -àì ¦¥Ÿ
éñBäómiz`nn cg`àì`le ,dxq`p ztqezd wxy x`eane ,xq`p ¦Ÿ

.xq`p rxfd mby `c` ax ixacl xzeq dfe ,dligzn didy dn
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàmxkd i`lk iabléáéúk éàø÷ éøz- ¨©©©¥§¥§¨¥§¦¥

,mixzeq dxe`kly miaezk ipy exn`páéúk(h ak mixac)Lc÷z ït' §¦¤¦§©
[xq`iz-],'äàìîäxeqi`a sqeezde `lnzdy dn wxy rnyne ©§¥¨

,xq`páéúëe(my),'òøfä',xq`p envr rxfdy rnyneãöék àä §¦©¤©¨¥©
a wqer 'rxfd' xn`py dny x`al yie ,miaezkd ipy miayiiznòeøæ̈©

Bøwéòîenvr rxfd df ote`ay ,mxkd jeza dligzn rxfpy rxfa - ¥¦¨
xq`päLøLäawqer 'd`lnd' xn`py dne ,mxka yxypyk cin - §©§¨¨

aàáe òeøæqpkp jk xg`e ,mxkl uegn xzida yxypy rxfa - ¨©¨
m` df ote`ay ,mxkléñBäó,mxka lecblïéà,xq`p ok` `ed - ¦¥

m`eéñBä àìó,mxka lecblàì.xq`p Ÿ¦Ÿ
zrk ,d`pda xeq` alga xyay dpynd ixac ex`azd o`k cr

:jk lr zwlegd drc d`ian `xnbdïéúéðúîepizpyn -(.biw) ©§¦¦
,d`pda xeq` alga xyay zxne`yàpz éàä ék àìcdpi` - §Ÿ¦©©¨

,`ziixaay df `pz zhiya zkledäãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¤§¨

íeMî øîBà[mya-]øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNa ,ïBòîL éaø ¥¦©¦¦§¨¨§¨¨¨©£¦¨¨
øîàpL ,äàðäaalga xya iabl(dk ci mixac),'äzà LBã÷ íò ék' ©£¨¨¤¤¡©¦©¨©¨

ïläì øîàðådtixh iabl(l ak zeny),'éì ïeéäz Lã÷ éLðàå'yie §¤¡©§©¨§©§¥Ÿ¤¦§¦
,'ycew' 'yecw' dey dxifba cenllïläl äîdtixh xyaøeñà ©§©¨¨

,äàðäa øzeîe äìéëàaea xn`py(my),'Fz` oEklWY alMl'óà ©£¦¨¨©£¨¨©¤¤©§¦Ÿ©
ïàkalga xya.äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà ¨¨©£¦¨¨©£¨¨

:dpyna epipy'eëå óBòå äiç ,øîBà àáé÷ò éaø,dxezd on mpi` ©¦£¦¨¥©¨§§
minrt yly 'FO` algA icB lXaz `l' xn`pymixac ,ek cl ,hi bk zeny) Ÿ§©¥§¦©£¥¦

(dk ci:`xnbd dywn .d`nh dndae serle digl hxt ,hrin cvik
ixd ,'icb' zeaizdn sere dig `aiwr iaxéðäopi` el` zeaiz - ¨¥

c ,zexzeinìàeîLãëì eäðé÷tà àäz` mdn epcnl ixdy - ¨©§¦§¦§¦§¥
l`eny xn`y mipicd(:biw lirl)dliap e` alg lke`dy .` ,¥¤

xaery dn caln ,alga xya xeqi` lr xaer ,alg mr elyazdy
irna `vnpd xaer-] lily lke`dy .a .dliape alg xeqi` lr¥¤
xya xeqi`y .b .alga xya xeqi` lr xaer ,alga lyazdy [dnda
oeike .`aiwr iax yxcy itk ,d`nh dnda xyaa bdep epi` alga
opi` el` zeaizy `vnp ,el` mipicl dcen `aiwr iaxy i`cey

.sere dig odn hrnl el oipne ,zexzein
:`xnbd zvxzn,àáé÷ò éaø øáñ÷y,øeqéà ìò ìç øeqéàok m`e ¨¨©©¦£¦¨¦¨©¦

àø÷ éëéøö àì äúîe áìçxya xeqi`y cnll weqt jixv `l - ¥¤¥¨Ÿ§¦¥§¨
dy `aiwr iax xaq mbe ,dlape alg xeqi` lr lg algaéãb ìéìL ¥¤§¦§¦

àeä àélòîzernyn mvrn cnlp `ed ,xnelk ,[dlern icb `ed-] §©§¨
ok m`e ,ieaix jixv epi`e ,'icb' daizdeälek eäì eøzéiàzyely - ¦©§§§

zexzein 'icb' zeaizd,`aiwr iax mdn cnle ,óBòå äiçì èøt§¨§©¨§
,äàîè äîäáìå.alga mixeq` mpi`y §¦§¥¨§¥¨

:dpyna epipyøîàð ,øîBà éìéìbä éñBé éaø(`k ci mixac)eìëàú àì ©¦¥©§¦¦¥¤¡©ŸŸ§
lk,'dlapxn`pe(my)`l'lXazicBalgAmeyn xeq`y z` ,'FO` ¨§¥¨Ÿ§©¥§¦©£¥¦

ser `vi ,'FO` algA' xnel cenlz ,'eke alga lyal xeq` dlap©£¥¦
.m` alg el oi`y
:`xnbd zxxanàkéà éàîdkldl weligd dn -éñBé éaø ïéa ©¦¨¥©¦¥

éìéìbä,'en` alga'n ser hrinyàáé÷ò éaøì.'icb'n ser hriny ©§¦¦§©¦£¦¨
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàxyaa `ed mdipia weligd -,äiç ¦¨¥©§©¨

,øáñ éìéìbä éñBé éaøxyayäiçn xeq`àúééøBàc,algaixdy ©¦¥©§¦¦¨©©¨§©§¨
xeqi` ea bdep ,m` alg el yie dliap xeqi` ea bdepy lky xn`

,alga xyaøáñ àáé÷ò éaøåxyayäiçn wx xeq`,ïðaøcixdy §©¦£¦¨¨©©¨§©¨¨
.'icb' daizdn `aiwr iax hrin eze` mb

:sqep welig d`ian `xnbdàîéà úéòaéà,xn`z dvxz m` -óBò ¦¨¦¥¨
eäééðéa àkéày ,mdipia welig yi sera mb -øáñ àáé÷ò éaøsery ¦¨¥©§©¦£¦¨¨©

xn` ixdy ,opaxcn alga xeq`,'äøBzä ïî ïðéà óBòå äiç'rnyne ©¨§¥¨¦©¨
,mixeq` mpi` dxezd on wxy ef oeylnéøéñà ïðaøcî àä,alga ¨¦§©¨¨£¦¥

éìéìbä éñBé éaøåef oeyl hwp `ly,øáñxyayïðaøcî eléôà óBò §©¦¥©§¦¦¨©£¦¦§©¨¨
øéñà àì énð.alga xeq` epi` - ©¦Ÿ£¦

iqei iaxly ,ipyd weligk da x`eany `ziixa d`ian `xnbd
:alga ser xyaa opaxcn xeqi` elit` oi` ililbdéëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦

,zxne`y `ziixaa ok epipy,øæòéìà éaø ìL BîB÷îaeidyk ¦§¤©¦¡¦¤¤
,oikq mdl did `le zaya lenl mikixvíéöò ïéúøBk eéäzaya ¨§¦¥¦

úBNòìmdnïéîçtmci lre ,milgb -ìæøa úBNòìly oikq - ©£¤¨¦©£©§¤
,dlinenk zayd z` dgecy devny ,xaq max xfril` iaxy meyn

e .zayd z` migec dixiykn mb ,dlinéìéìbä éñBé éaø ìL BîB÷îa¦§¤©¦¥©§¦¦
óBò øNa ïéìëBà eéälyazdy,áìçaq max iqei iaxy meyn,xa ¨§¦§©§¨¨

.opaxcn elit` alga xzen ser xyay
`xen`d :z`f gikend dyrn mb d`ian `xnbdéáì òìwéà éåì¥¦¦§©§¥

àaLéø óñBé,zeterd ciiv sqei ziaa gx`zd -dén÷ì eúéià ¥¦§¨©§§©¥
àáìça [àñåeèc] (àñåéèã) àLéølyean qeeh y`x eiptl eyibd - ¥¨§©¨¨©£¨¨

,alga xya xeqi` meyn eze` lk` `l `ede ,algaeäì øîà àìå§Ÿ¨©§
éãéî àìå.melk mdl xn` `l j` -éaøc dén÷ì àúà ékxy`k - §Ÿ¦¦¦¨¨§©¥§©¦

,iax iptl iel ribddéì øîà,iax eze` l`y -àì éànà ¨©¥©©Ÿ
eäðéúnLzser xya milke` mdy jk lr ,mze` zicip `l recn - §©§¦§
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המשך בעמוד קכא

oifge` mipy` cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

àãçî àãç`xnege `lew opikxt ,dcegl dlxrn iiez`l irac ,`zlin yixa oebk Ð

.edc lk `leéúøúî àãçepzriiqe ,'ek "dzid `l oky dlxrl dn" epaydy oebk Ð

`l m` ,edc lk elit` opikxt Ð "gikei gqta ung" oebk ,xg` xaca epixac zii`x

epicia dide ,"zxk oky gqta ungl dn" epaydy ,`xnege `lew zaeyz epicia did

Ð oicnlnd ipya deyd edc lk daeyz

,oicd xfg `ly it lr s` ,dze` oiaiyn epiid

.deyd cvdl ep`a `leúìúî àãç ìáàÐ

`pic xcd i` ,"egikei mi`lk" epxn`y ef oebk

zaeyz epicia did m` Ð cvd dna iz`e

dn" oebk ,mi`lk lr aiydl `xnege `lew

xcdin jixhvilc ,"jke jk oky mi`lkl

lr edc lk opikxt Ð cvd dna iziine `pic

`l Ð `pic xcd `lc dnk lk la` .cvd dn

jk .edleka miey elit` edc lk opikxt

.ipiqn epicia zexeqn zecndäî êåøôìå
úòù íäì äúéä àì ïëù íøëä éàìëì

øùåëädrixfd oi` oizrc `wlq `wc Ð

zry dzid `l mdle ,milecibd `l` zxq`p

.mlern xyekdúøîåà úàæjixt `lcn Ð

,xq`p oxwir mxkd i`lk :dpin rny ,ikd

.dyxypyn zxq`p dnvr drixfd elit`

ïø÷éòz`fd drixfle .zxq`p ozyxyd Ð

d`ayn ,dini lk xzid zry dl dzid

.dyxypy cr mlerláå÷ð õéöòmirxfe Ð

on wpei `ed aewpc oeike ,mxka exiarde ,ea

.mxkdéñåäíéúàî ómxkd jeza siqed Ð

mirxfd ipirxb e` wxid lcby ,miz`nn cg`

dryze miryze d`n edl eedc .ekeza

.xeq` Ð xeqi` ied miz`nd wlge ,xzidc

oi` mxkd i`lkc Ð xzei siqed m` oky lke

cg`de ,xzidc miz`n ea ediy cr ,milha

.xeqi` ly (miz`ne)éñåä àìó,miz`n Ð

miz`n xzida yiy oebke ,edc lk zegt `l`

.xzen Ð miz`ne cg` edi` iedc ,ea

äàìîä.eztqeze eielin :rnyn Ðéúëåá
òøæä.dnvr drixf :rnync Ðåø÷éòî òåøæ

.dyxyda cin xq`p Ð mxkd jeza Ðòåøæ
àáåmxkl ueg xzida xak yxyp didy Ð

."d`ln" opira Ðïéúéðúîxya" ipzwc Ð

.`pz i`d ik `lc Ð "d`pda xeq` algaäî
äàðäá øúåî ïìäìalkl" dia aizkc Ð

."eze` oekilyzìàåîùãëì åäðéùøã àäÐ

cge ,lily zeaxl cge ,dzne algl cg¥¤

.(a,biw oileg) d`nh `ivedléáø øáñ÷
'åë àáé÷òixizi i`xw Ð "icb" ipd lke Ð

edleka azkinl dil dedcn .dyxcl ,edpip

dpin rny Ð "icb" azke ,"dnda lyaz `l"

.serle digle d`nh dndal hxt :dyxcl

rnyn "icb"c dizernynn Ð dzne alge¥¤

,iniiwe ixiq`c meyn i`e .dzne alg inp¥¤

`ieax aizk `l i` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`e

.xeqi` lr lg xeqi` :`aiwr iax xaqw Ð

.lily oke ,`zernynn ez`e ,iieaxl `xw ikixv `l dzne alg ,jklidàáé÷ò éáø ïéá àëéà éàîalga"n dil `wtpc ililbd iqei iax oiae ,serl hxt "icb"n dil `wtpc Ð ¥¤

"en`àúééøåàã äéç øáñ éìéìâä éñåé éáø ?.m` alg el oi`y ,serd on ueg .alga xya ea bdep ,dlap meyn xeq` `edy lkc Ðåäééðéá àëéà óåòyixtc ,`aiwr iax Ð

.ixnbl dil ixy Ð `pyil i`d yixt `lc ,ililbd iqei iax la` .el yi opaxcn `d :rnyn Ð dxezd on epi`céëä éîð àéðúopaxc `xeqi` elit` ililbd iqei iaxlc Ð

.sera dil ziløæòéìà éáøoiyere oingt zeyrl mivr oizxek Ð zaya elenl lnf` el oi` m`e ,zayd z` dgecy devna ,zayd z` oigec devn ixiykn dil zi` Ð

.lnf`àáùéø."mipeil oiayix oiqxet oi`" oeyl Ð "`ayix" .zeter ciiv Ðàñååè.o"e`et Ðäðùîäá÷.dawd jezay yexw alg edf Ðäìáð ìùå:jixt `xnba Ð

.`id dlap e`l iebc eh`ãéîòîä.alg Ðäá÷ä øåòá.xya `edc Ð
íà
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àãçm` :xn`z m`e .`pic xcd `lc ab lr s` :rnyn Ð opikxt edc lk elit` izxzn

xnel lkei `l aeye !"rwxw ilecb oky" :jextp ,"gikei gqta ung" xn`yk cin ,ok

,"egikei mxkd i`lke gqta ung" xnel leki did dlgznc :xnel yie !"gikei mxkd i`lk"

dn :`niz ike ."gikei dxf dcear zaexwz xya" xninl ivn dedc :cere .`zlz edl eedc

epiid `nhnc `d Ð !`nhn oky zaexwzl

xeac a,bi oileg) `nw wxta ziyixtck ,opaxcn

.("zaexwz" ligznd

ïø÷éòurde miywd s`y :rnyn Ð xq`p

"dry lk" wxta rnyn oke .oixq`p

itilwa edewiqdy xepz :opixn`c (a,ek migqt)

.uzei ,ycg Ð mxkd i`lk ly miywa e` dlxr

"miqkp dl eltpy dy`d" wxtac :dnize

`ivend" iab ,exyc rnyn (`,t zeaezk)

`caer dcedi ax car ,ezy` iqkp lr ze`ved

:xn`c ,dinrhl dcedi ax .zexenf iliaga

Ð "dwfg ef ixd ,mi`lke ziriay dlxr dlk`

yie !zexenf `l` lek`l leki epi` f`c :yexit

Ð mi`lk rxfpy mcew eidy ure oiywc :xnel

ixtdy minrt aexe .miz`n siqeiy cr ,xzen

mcewn eidy urde oiywd exq`pe ,miz`n siqed

lk i`ce la` .miz`n etiqei `l aeye oilecb xak

oiywd s` xeq` Ð mi`lk rxfpy xg` lcby dn

.urdeäúéäåmcew xyekd zry mdl

wxtac :odk dyn iax axd dywd Ð dyxyd

ded l`xyi dwynn i` ,xn` (`,e) zegpnc `nw

,xyekd zry odl dzid `lc `kid `pin`

dzidc rnyn `kde .mxkd i`lke dlxrc `inec

oiia ixiin mzdc :xnel yie !xyekd zry odl

didiy irac ,gafnl mikqp epnn oiyery

,xyekd zry el did `l eze`e .l`xyi dwynn

xeq` `ed Ð mi`lkd zrixf xg`l lcby dnc

lcby dne ,(xyekd zry el dzid `l eze`e)

miz`n siqedyk xq`p epi`e .xzen Ð mcew

xg` lcby dn mr axrzpy zaexrz meyn `l`

zry odl dzidc `ed erxfpy mipirxbde ,jk

.xyekdäîd`pda xzene dlik`a xeq` oldl

lwa d`pd xeqi` slinl `ki`c ab lr s` Ð

,dvgnl dey dxfb oi` :xaq `w ,lirlck xnege

:xaq lirlc `edde .d`pd xzid s` dipin silie

meyn :inp i` .xnege lw ipd`e dey dxfb ipd`c

e`viy miycwa inp ixii` dtxhc `xw `eddac

"dywnd dnda" wxt xn`ck ,ozvignl ueg

lw ol ilbe .d`pda s` ixiq`c (a,gq oileg)

xaq `kdc oerny iaxe .ediipin opitlic xnege

.ixiin dtxha `xwc dihytcãéîòîäxera

yxtn `xnbac :dniz Ð 'ek da yi m` daw ly

oicinrny iptn miebd zepiab exq`c `nrh

,"dlap" `ixi` i`n ,dlap zaw xera mze`

alga xya meync :xnel yie !inp dxyk elit`

`xeqi` `l` `kilc meyn ,wtqn oixeq` eid `l

.dxez dxq` leyia jxcc ,opaxc
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc oileg(iying meil)

.`àãçî àãçzligza enk ,cg` xewnn oic micnel m` - £¨¥£¨
`ziixad(:ehw lirl),dlxrn wx cenll dzvxyàøîeçå àle÷¨§§¨
ïðéëøtla` ,cnlna yiy `xneg e` `lewn wx jextl xyt` -ìk ©§¦©¨

ïðéëøt àì eäccnlnd oia `vnpy welig lkn jextl xyt` i` - §Ÿ©§¦©
.cnll

micnel m`e .aézøzî àãç`ziixad jynda enk ,zexewn ipyn - £¨¦©§¥
,gqta unge dlxrn dcnlyïðéëøt eäc ìk eléôàxyt` - £¦¨§©§¦©

.cnll micnlnd oia yiy welig lkn jextl
micnel m`e .búìzî àãç`ziixad seqa enk ,zexewn dylyn - £¨¦§©

yi ,mi`lke unge dlxrn cnlp oicdy `vnpe ,mi`lkn dgikedy
,xaca weligãvä äîa éúàå àðéc øãä éàlr `kxit yi m` - ¦¨©¦¨§¨¥§©©©

,mincewd micnlndn micnele mixfege ,iyilyd xewndn cenild
cr envr lr xfeg cenild jke ,mdn cenild lr mikxet aeye

df ote`a ,deyd cva zexewnd zyelyn micnely,eäc ìk ïðéëøt©§¦©¨§
àì éàåjixv `le ,iyilyd xewndn cenild lr `kxit oi` m`e - §¦Ÿ

da yiy `kxit ,deyd cva cenll,ïðéëøt àøîeçå àle÷la` ¨§§¨©§¦©
`kxit,ïðéëøt àì eäc ìkzyelya bdepy xac yi m` elit` ¨§Ÿ©§¦©

ayein df itle .cnla `le micnlnddkxt `l recn ,`iyewd z
edlekl dn' [alga xyal zexewnd zyelyn cenild lr] `ziixad
`vnpe ,mi`lkn cenild lr `kxit oi` ixdy ,'rwxw ilecib oky
yiyk `l` mikxet `l df ote`ae ,deyd cva cenll jxev oi`y

.`xneg e` `lew
.alga xyal ,d`pda mixeq`y mxkd i`lkn dgiked `ziixad

:`xnbd dywnCBøôìå,`ziixad dkxt `l recn -éàìël äî §¦§©§¦§¥
ïkL íøkäy ,`xneg mda yiøLBkä úòL ïäì äúéä àì`l - ©¤¤¤¥Ÿ¨§¨¨¤§©©¤

`le mixeq` milecibd wx dxe`kl ixdy ,mixzen eidy dry dzid
alga xyal jkn cenll oi`e ,mzligzn mixeq` milecibde ,rxfd

.eaxrzdy iptl mixzen eidy
:`xnbd daiynúøîBà úàæ ,äáäà øa àcà áø øîàdfn - ¨©©©¨©©£¨Ÿ¤¤

y ,cenll yi ok dzywd `l `ziixadyøñàð ïøwéò íøkä éàìk- ¦§¥©¤¤¦¨¨¤¡©
,xeqi`a yxypy dryn xq`p rxfd mbåy `vnpúòL ïäì äúéä §¨§¨¨¤§©

,äLøLä íãB÷ øLBkäcr mlerl `ayn xzen did rxfd ixdy ©¤¤©§¨¨
`ede ,d`pda xeq` `ed yxypy xg`l ok it lr s`e ,my yxypy

.alga xyal oicd
:`xnbd dywn,àøéòæ øa äéòîL áø áéúîdpyna epipyf"t mi`lk) ¨¦©§©§¨©§¥¨

(g"n,áe÷ð õéöò øéáònämirxf ea milcbyajez,íøkoeike ©©£¦¨¦¨§¤¤
,xie`d jxc mxkd znc`n mirxfd miwpei aewp uivrdyéñBä íàó ¦¦

øeñà íéúàîmiz`n jezny cr ,mxka exaryk mirxfd elcb m` - ¨©¦¨
,mixeq` mirxfd ,mxka lcb cg` wlg ,eiykr mda yiy miwlg
miz`n mda eidiy cr ,aexa milha mpi` mxkd i`lky meyn
m` `weecy rnyne ,xeqi` ly cg` wlg cbpk ,xzid ly miwlg

uivrdéñBäómiz`nn cg`ïéàm` la` ,xq`p ok` `ed -àì ¦¥Ÿ
éñBäómiz`nn cg`àì`le ,dxq`p ztqezd wxy x`eane ,xq`p ¦Ÿ

.xq`p rxfd mby `c` ax ixacl xzeq dfe ,dligzn didy dn
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàmxkd i`lk iabléáéúk éàø÷ éøz- ¨©©©¥§¥§¨¥§¦¥

,mixzeq dxe`kly miaezk ipy exn`páéúk(h ak mixac)Lc÷z ït' §¦¤¦§©
[xq`iz-],'äàìîäxeqi`a sqeezde `lnzdy dn wxy rnyne ©§¥¨

,xq`páéúëe(my),'òøfä',xq`p envr rxfdy rnyneãöék àä §¦©¤©¨¥©
a wqer 'rxfd' xn`py dny x`al yie ,miaezkd ipy miayiiznòeøæ̈©

Bøwéòîenvr rxfd df ote`ay ,mxkd jeza dligzn rxfpy rxfa - ¥¦¨
xq`päLøLäawqer 'd`lnd' xn`py dne ,mxka yxypyk cin - §©§¨¨

aàáe òeøæqpkp jk xg`e ,mxkl uegn xzida yxypy rxfa - ¨©¨
m` df ote`ay ,mxkléñBäó,mxka lecblïéà,xq`p ok` `ed - ¦¥

m`eéñBä àìó,mxka lecblàì.xq`p Ÿ¦Ÿ
zrk ,d`pda xeq` alga xyay dpynd ixac ex`azd o`k cr

:jk lr zwlegd drc d`ian `xnbdïéúéðúîepizpyn -(.biw) ©§¦¦
,d`pda xeq` alga xyay zxne`yàpz éàä ék àìcdpi` - §Ÿ¦©©¨

,`ziixaay df `pz zhiya zkledäãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¤§¨

íeMî øîBà[mya-]øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNa ,ïBòîL éaø ¥¦©¦¦§¨¨§¨¨¨©£¦¨¨
øîàpL ,äàðäaalga xya iabl(dk ci mixac),'äzà LBã÷ íò ék' ©£¨¨¤¤¡©¦©¨©¨

ïläì øîàðådtixh iabl(l ak zeny),'éì ïeéäz Lã÷ éLðàå'yie §¤¡©§©¨§©§¥Ÿ¤¦§¦
,'ycew' 'yecw' dey dxifba cenllïläl äîdtixh xyaøeñà ©§©¨¨

,äàðäa øzeîe äìéëàaea xn`py(my),'Fz` oEklWY alMl'óà ©£¦¨¨©£¨¨©¤¤©§¦Ÿ©
ïàkalga xya.äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà ¨¨©£¦¨¨©£¨¨

:dpyna epipy'eëå óBòå äiç ,øîBà àáé÷ò éaø,dxezd on mpi` ©¦£¦¨¥©¨§§
minrt yly 'FO` algA icB lXaz `l' xn`pymixac ,ek cl ,hi bk zeny) Ÿ§©¥§¦©£¥¦

(dk ci:`xnbd dywn .d`nh dndae serle digl hxt ,hrin cvik
ixd ,'icb' zeaizdn sere dig `aiwr iaxéðäopi` el` zeaiz - ¨¥

c ,zexzeinìàeîLãëì eäðé÷tà àäz` mdn epcnl ixdy - ¨©§¦§¦§¦§¥
l`eny xn`y mipicd(:biw lirl)dliap e` alg lke`dy .` ,¥¤

xaery dn caln ,alga xya xeqi` lr xaer ,alg mr elyazdy
irna `vnpd xaer-] lily lke`dy .a .dliape alg xeqi` lr¥¤
xya xeqi`y .b .alga xya xeqi` lr xaer ,alga lyazdy [dnda
oeike .`aiwr iax yxcy itk ,d`nh dnda xyaa bdep epi` alga
opi` el` zeaizy `vnp ,el` mipicl dcen `aiwr iaxy i`cey

.sere dig odn hrnl el oipne ,zexzein
:`xnbd zvxzn,àáé÷ò éaø øáñ÷y,øeqéà ìò ìç øeqéàok m`e ¨¨©©¦£¦¨¦¨©¦

àø÷ éëéøö àì äúîe áìçxya xeqi`y cnll weqt jixv `l - ¥¤¥¨Ÿ§¦¥§¨
dy `aiwr iax xaq mbe ,dlape alg xeqi` lr lg algaéãb ìéìL ¥¤§¦§¦

àeä àélòîzernyn mvrn cnlp `ed ,xnelk ,[dlern icb `ed-] §©§¨
ok m`e ,ieaix jixv epi`e ,'icb' daizdeälek eäì eøzéiàzyely - ¦©§§§

zexzein 'icb' zeaizd,`aiwr iax mdn cnle ,óBòå äiçì èøt§¨§©¨§
,äàîè äîäáìå.alga mixeq` mpi`y §¦§¥¨§¥¨

:dpyna epipyøîàð ,øîBà éìéìbä éñBé éaø(`k ci mixac)eìëàú àì ©¦¥©§¦¦¥¤¡©ŸŸ§
lk,'dlapxn`pe(my)`l'lXazicBalgAmeyn xeq`y z` ,'FO` ¨§¥¨Ÿ§©¥§¦©£¥¦

ser `vi ,'FO` algA' xnel cenlz ,'eke alga lyal xeq` dlap©£¥¦
.m` alg el oi`y
:`xnbd zxxanàkéà éàîdkldl weligd dn -éñBé éaø ïéa ©¦¨¥©¦¥

éìéìbä,'en` alga'n ser hrinyàáé÷ò éaøì.'icb'n ser hriny ©§¦¦§©¦£¦¨
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàxyaa `ed mdipia weligd -,äiç ¦¨¥©§©¨

,øáñ éìéìbä éñBé éaøxyayäiçn xeq`àúééøBàc,algaixdy ©¦¥©§¦¦¨©©¨§©§¨
xeqi` ea bdep ,m` alg el yie dliap xeqi` ea bdepy lky xn`

,alga xyaøáñ àáé÷ò éaøåxyayäiçn wx xeq`,ïðaøcixdy §©¦£¦¨¨©©¨§©¨¨
.'icb' daizdn `aiwr iax hrin eze` mb

:sqep welig d`ian `xnbdàîéà úéòaéà,xn`z dvxz m` -óBò ¦¨¦¥¨
eäééðéa àkéày ,mdipia welig yi sera mb -øáñ àáé÷ò éaøsery ¦¨¥©§©¦£¦¨¨©

xn` ixdy ,opaxcn alga xeq`,'äøBzä ïî ïðéà óBòå äiç'rnyne ©¨§¥¨¦©¨
,mixeq` mpi` dxezd on wxy ef oeylnéøéñà ïðaøcî àä,alga ¨¦§©¨¨£¦¥

éìéìbä éñBé éaøåef oeyl hwp `ly,øáñxyayïðaøcî eléôà óBò §©¦¥©§¦¦¨©£¦¦§©¨¨
øéñà àì énð.alga xeq` epi` - ©¦Ÿ£¦

iqei iaxly ,ipyd weligk da x`eany `ziixa d`ian `xnbd
:alga ser xyaa opaxcn xeqi` elit` oi` ililbdéëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦

,zxne`y `ziixaa ok epipy,øæòéìà éaø ìL BîB÷îaeidyk ¦§¤©¦¡¦¤¤
,oikq mdl did `le zaya lenl mikixvíéöò ïéúøBk eéäzaya ¨§¦¥¦

úBNòìmdnïéîçtmci lre ,milgb -ìæøa úBNòìly oikq - ©£¤¨¦©£©§¤
,dlinenk zayd z` dgecy devny ,xaq max xfril` iaxy meyn

e .zayd z` migec dixiykn mb ,dlinéìéìbä éñBé éaø ìL BîB÷îa¦§¤©¦¥©§¦¦
óBò øNa ïéìëBà eéälyazdy,áìçaq max iqei iaxy meyn,xa ¨§¦§©§¨¨

.opaxcn elit` alga xzen ser xyay
`xen`d :z`f gikend dyrn mb d`ian `xnbdéáì òìwéà éåì¥¦¦§©§¥

àaLéø óñBé,zeterd ciiv sqei ziaa gx`zd -dén÷ì eúéià ¥¦§¨©§§©¥
àáìça [àñåeèc] (àñåéèã) àLéølyean qeeh y`x eiptl eyibd - ¥¨§©¨¨©£¨¨

,alga xya xeqi` meyn eze` lk` `l `ede ,algaeäì øîà àìå§Ÿ¨©§
éãéî àìå.melk mdl xn` `l j` -éaøc dén÷ì àúà ékxy`k - §Ÿ¦¦¦¨¨§©¥§©¦

,iax iptl iel ribddéì øîà,iax eze` l`y -àì éànà ¨©¥©©Ÿ
eäðéúnLzser xya milke` mdy jk lr ,mze` zicip `l recn - §©§¦§
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oifge` mipy` cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

àãçî àãç`xnege `lew opikxt ,dcegl dlxrn iiez`l irac ,`zlin yixa oebk Ð

.edc lk `leéúøúî àãçepzriiqe ,'ek "dzid `l oky dlxrl dn" epaydy oebk Ð

`l m` ,edc lk elit` opikxt Ð "gikei gqta ung" oebk ,xg` xaca epixac zii`x

epicia dide ,"zxk oky gqta ungl dn" epaydy ,`xnege `lew zaeyz epicia did

Ð oicnlnd ipya deyd edc lk daeyz

,oicd xfg `ly it lr s` ,dze` oiaiyn epiid

.deyd cvdl ep`a `leúìúî àãç ìáàÐ

`pic xcd i` ,"egikei mi`lk" epxn`y ef oebk

zaeyz epicia did m` Ð cvd dna iz`e

dn" oebk ,mi`lk lr aiydl `xnege `lew

xcdin jixhvilc ,"jke jk oky mi`lkl

lr edc lk opikxt Ð cvd dna iziine `pic

`l Ð `pic xcd `lc dnk lk la` .cvd dn

jk .edleka miey elit` edc lk opikxt

.ipiqn epicia zexeqn zecndäî êåøôìå
úòù íäì äúéä àì ïëù íøëä éàìëì

øùåëädrixfd oi` oizrc `wlq `wc Ð

zry dzid `l mdle ,milecibd `l` zxq`p

.mlern xyekdúøîåà úàæjixt `lcn Ð

,xq`p oxwir mxkd i`lk :dpin rny ,ikd

.dyxypyn zxq`p dnvr drixfd elit`

ïø÷éòz`fd drixfle .zxq`p ozyxyd Ð

d`ayn ,dini lk xzid zry dl dzid

.dyxypy cr mlerláå÷ð õéöòmirxfe Ð

on wpei `ed aewpc oeike ,mxka exiarde ,ea

.mxkdéñåäíéúàî ómxkd jeza siqed Ð

mirxfd ipirxb e` wxid lcby ,miz`nn cg`

dryze miryze d`n edl eedc .ekeza

.xeq` Ð xeqi` ied miz`nd wlge ,xzidc

oi` mxkd i`lkc Ð xzei siqed m` oky lke

cg`de ,xzidc miz`n ea ediy cr ,milha

.xeqi` ly (miz`ne)éñåä àìó,miz`n Ð

miz`n xzida yiy oebke ,edc lk zegt `l`

.xzen Ð miz`ne cg` edi` iedc ,ea

äàìîä.eztqeze eielin :rnyn Ðéúëåá
òøæä.dnvr drixf :rnync Ðåø÷éòî òåøæ

.dyxyda cin xq`p Ð mxkd jeza Ðòåøæ
àáåmxkl ueg xzida xak yxyp didy Ð

."d`ln" opira Ðïéúéðúîxya" ipzwc Ð

.`pz i`d ik `lc Ð "d`pda xeq` algaäî
äàðäá øúåî ïìäìalkl" dia aizkc Ð

."eze` oekilyzìàåîùãëì åäðéùøã àäÐ

cge ,lily zeaxl cge ,dzne algl cg¥¤

.(a,biw oileg) d`nh `ivedléáø øáñ÷
'åë àáé÷òixizi i`xw Ð "icb" ipd lke Ð

edleka azkinl dil dedcn .dyxcl ,edpip

dpin rny Ð "icb" azke ,"dnda lyaz `l"

.serle digle d`nh dndal hxt :dyxcl

rnyn "icb"c dizernynn Ð dzne alge¥¤

,iniiwe ixiq`c meyn i`e .dzne alg inp¥¤

`ieax aizk `l i` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`e

.xeqi` lr lg xeqi` :`aiwr iax xaqw Ð

.lily oke ,`zernynn ez`e ,iieaxl `xw ikixv `l dzne alg ,jklidàáé÷ò éáø ïéá àëéà éàîalga"n dil `wtpc ililbd iqei iax oiae ,serl hxt "icb"n dil `wtpc Ð ¥¤

"en`àúééøåàã äéç øáñ éìéìâä éñåé éáø ?.m` alg el oi`y ,serd on ueg .alga xya ea bdep ,dlap meyn xeq` `edy lkc Ðåäééðéá àëéà óåòyixtc ,`aiwr iax Ð

.ixnbl dil ixy Ð `pyil i`d yixt `lc ,ililbd iqei iax la` .el yi opaxcn `d :rnyn Ð dxezd on epi`céëä éîð àéðúopaxc `xeqi` elit` ililbd iqei iaxlc Ð

.sera dil ziløæòéìà éáøoiyere oingt zeyrl mivr oizxek Ð zaya elenl lnf` el oi` m`e ,zayd z` dgecy devna ,zayd z` oigec devn ixiykn dil zi` Ð

.lnf`àáùéø."mipeil oiayix oiqxet oi`" oeyl Ð "`ayix" .zeter ciiv Ðàñååè.o"e`et Ðäðùîäá÷.dawd jezay yexw alg edf Ðäìáð ìùå:jixt `xnba Ð

.`id dlap e`l iebc eh`ãéîòîä.alg Ðäá÷ä øåòá.xya `edc Ð
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àãçm` :xn`z m`e .`pic xcd `lc ab lr s` :rnyn Ð opikxt edc lk elit` izxzn

xnel lkei `l aeye !"rwxw ilecb oky" :jextp ,"gikei gqta ung" xn`yk cin ,ok

,"egikei mxkd i`lke gqta ung" xnel leki did dlgznc :xnel yie !"gikei mxkd i`lk"

dn :`niz ike ."gikei dxf dcear zaexwz xya" xninl ivn dedc :cere .`zlz edl eedc

epiid `nhnc `d Ð !`nhn oky zaexwzl

xeac a,bi oileg) `nw wxta ziyixtck ,opaxcn

.("zaexwz" ligznd

ïø÷éòurde miywd s`y :rnyn Ð xq`p

"dry lk" wxta rnyn oke .oixq`p

itilwa edewiqdy xepz :opixn`c (a,ek migqt)

.uzei ,ycg Ð mxkd i`lk ly miywa e` dlxr

"miqkp dl eltpy dy`d" wxtac :dnize

`ivend" iab ,exyc rnyn (`,t zeaezk)

`caer dcedi ax car ,ezy` iqkp lr ze`ved

:xn`c ,dinrhl dcedi ax .zexenf iliaga

Ð "dwfg ef ixd ,mi`lke ziriay dlxr dlk`

yie !zexenf `l` lek`l leki epi` f`c :yexit

Ð mi`lk rxfpy mcew eidy ure oiywc :xnel

ixtdy minrt aexe .miz`n siqeiy cr ,xzen

mcewn eidy urde oiywd exq`pe ,miz`n siqed

lk i`ce la` .miz`n etiqei `l aeye oilecb xak

oiywd s` xeq` Ð mi`lk rxfpy xg` lcby dn

.urdeäúéäåmcew xyekd zry mdl

wxtac :odk dyn iax axd dywd Ð dyxyd

ded l`xyi dwynn i` ,xn` (`,e) zegpnc `nw

,xyekd zry odl dzid `lc `kid `pin`

dzidc rnyn `kde .mxkd i`lke dlxrc `inec

oiia ixiin mzdc :xnel yie !xyekd zry odl

didiy irac ,gafnl mikqp epnn oiyery

,xyekd zry el did `l eze`e .l`xyi dwynn

xeq` `ed Ð mi`lkd zrixf xg`l lcby dnc

lcby dne ,(xyekd zry el dzid `l eze`e)

miz`n siqedyk xq`p epi`e .xzen Ð mcew

xg` lcby dn mr axrzpy zaexrz meyn `l`

zry odl dzidc `ed erxfpy mipirxbde ,jk

.xyekdäîd`pda xzene dlik`a xeq` oldl

lwa d`pd xeqi` slinl `ki`c ab lr s` Ð

,dvgnl dey dxfb oi` :xaq `w ,lirlck xnege

:xaq lirlc `edde .d`pd xzid s` dipin silie

meyn :inp i` .xnege lw ipd`e dey dxfb ipd`c

e`viy miycwa inp ixii` dtxhc `xw `eddac

"dywnd dnda" wxt xn`ck ,ozvignl ueg

lw ol ilbe .d`pda s` ixiq`c (a,gq oileg)

xaq `kdc oerny iaxe .ediipin opitlic xnege

.ixiin dtxha `xwc dihytcãéîòîäxera

yxtn `xnbac :dniz Ð 'ek da yi m` daw ly

oicinrny iptn miebd zepiab exq`c `nrh

,"dlap" `ixi` i`n ,dlap zaw xera mze`

alga xya meync :xnel yie !inp dxyk elit`

`xeqi` `l` `kilc meyn ,wtqn oixeq` eid `l

.dxez dxq` leyia jxcc ,opaxc

opiyiig
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`oifgeקלו mipya cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

äá ùé íà.alga mrh ozil Ðäøåñà åæ éøädawd xera yexw `vnpd alge Ð

Ð dnr dze` oigleny oiae ,xg` alg enr oipzepy oia ,dxera dze` oigleny

icia oi`e ,xenb xeqi` dpiabd xeq`l ,ynn alga xyak ,xenb xeqi` ipira d`xp

oileg) epwqty ,dxrwa elry mibcn di`x oi`iane ,eze` oixizn yie .xizdl gk

dedc meyn ,gzeka olke`l xzeny (a,`iw

`l dawd algy .mrh ozep xa mrh ozep dil

aidi xcd ike ,mrh zpizp meyn `l` xq`p

ozep xa mrh ozep dil ded Ð dpiaba `nrh

axrnn gxfn wegxk efn ef zewegxe .mrh

it lr s` ,dxrwa elry mibcc ,`nrh i`dn

od xenb xzid oiicr Ð dnrh z` erlay

dz` dnl ,gzeka olke`l `ayke .olke`l

eilr xqe`?`edd Ð dly xya mrh iptn

on `a `l ixdy ,`ed mrh e`l xya mrh

alg la` .xg` mrh ozepn `l` ynnd

eyrp ,dfa df mrh epzpyn Ð xyaa glnpd

:(`,gw oileg) ol `niiwck .xeqi` mdipy

`veid mrh lke .dlap ziyrp dnvr dkizg

mrh oia eay alg mrh oia ,algd on cer

.dlap dleky itl ,xeq` lkd Ð eay xya

ded ,zepiabd alg mr df alg axrznyke

xake .xzid alga dlap alg ,epina oin dil

zxqe`e ,dlap ziyrp dnvr dkizg :epwqt

xa mrh ozep opixn` `le .olek zekizgd lk

eay alg mrh s`y iptn ,`ed mrh ozep

dkld oke ,dlap elek dyrp ,dlgzn didy

oinc :dkld (a,hk) migqta epwqt mbe .axk

xzid bdep iziid ip`e .`edy lka Ð epina

.xg` alg da epzi `ly calae ,dpd cr

opixn`ck xeaq iziidy ,jka iziid drehe

odk :dler zaw iab (a,hk) dxf dceara

:dpin rny Ð dig dtxey dti ezrcy

,`id `le .`xqzin `le ,`id `nlra `yxit

dxyk" oizipzna `pzcn ,`ed xenb alg

rny Ð "dxeq` dzaw ,dtxhd on dwpiy

dlyay daw :inp `ipze .`ed alg :dpin

Ð `ixyc dler zawe .dxeq` Ð dalga

,en`n ezwpiy `l` ,`id dteb e`lc meyn

.xzene ,dxrwa oezpk dirna qepk dil dede

dzaw Ð dxykd on dwpiy dtxh :`ipzck

di`x iziince .dirna qepky iptn ,zxzen

ixy d`pd ixeqi`c dpin dxf dcear zkqna

xeq`c dxf dcear ilbr iabe ,ediiyxit

zaw" ipzwcn ,ediiyxit:dpin dii`x iziin ikd `l` .dpin alg mW rwtnl ,`yxitk iedizc ,lekir oiprl dl aiyg `yxit dawc meyn e`l Ð "`xiq` dxf dcear ilbr¥

oicd `ede ,dxf dcearl dtie dpny z`xp dndadyk ,gtpa dil `gipc meyn xqzine ,`id dteb e`l inp dzaw `dc ,xeq` `yxit dpin rny ,dxf dcear zaw xq`cn

ly xer` iedc icin ,gafnl dpnn ie`xd lr `l` dlg dyecw oi`c .`peeb i`d ik ixy `yxit la` ,dteb `l` xqzin `l :dpin rny ,dler iab dl ixycne .yxtd x`yl

.xi`n iaxa dnly epiax iwenipa iz`vn ok .mipdkl wlgzn `edy ,dleràøîâéåâä ïî éãâ ç÷åìá.dxeq`e ,"ieb zaw" dil ixw ,ehgye Ð÷ðé àîù ïðéùééçÐ

.dtxhd on df algúåìáð íåùî àì.dlap zlebpxza `vnp `ny Ðäôøè íåùî àìåmicene :(`,gp oileg) "zetxh el`"a opixn`c ,`id dtxh sern `ny Ð

.dxeq`y dtxh zviaaïãéã éáâ!d`nh dnda (d`nhd) on df alg wpi `ny opiyiigc meyn ,ozaw dxeq` `dz inp eply miicb Ðéðú÷ àãçlyc meyn Ð

.dl xq` `id dlapìàåîù øîà éîåinc dtebk `nl` ,dxeq` dlap zaw Ðìàåîù øîàäå ?,dlap zaw xera dze` oicinrny iptn :dxf dcear zkqna Ð

.`ixyc xn`we ,"daw" ixw yexwd alg Ð "dteb daw `d"'åë äøæç íãå÷ ïàëdn iptn :ryedi iax z` l`rnyi iax l`y :(a,hk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxta Ð

miebd zepiab oixeq`?,dti ezrcy odk lk" exn`e ,dlap zawn dxeng dlerd zaw `lde :el xn` .day yexwd alga ,xnelk .dlap zawa dze` oicinrny iptn :el xn`

,xeq` dcic `yxit elit`c ,dxf dcear meyn dxeq`e .`id dteb e`lc meyn ,dlap zawn ea xfg `nl` .dxf dcear ilbr zawa dze` oicinrny iptn :el xn` !"dig dtxey

dxfg xg`l Ð `ixy daw `d ,xeq`c `ed daw xerc l`enyc xnz` ike .xq` ikd meyne ,dxfg mcew zipyp z`f epizpyn jkld .digtpa dil `gipc meyn :mzd yxtnck

.cer dzepyl `ly exn` `le ,dewliq `le dnewnn dff `l Ð ea xfgy it lr s` ,zipypy oeikn ,z`f epizpyne .xn`wäøåñà äìáð úá÷ àùéø éðú÷ àäåipzw xcde Ð

."zxzen dzaw Ð dxykd on dwpiy dtxh" :ipzwc ,"zxzen dtxh zaw"äèéçù àëéàqepky iptn" :ipzwck ,efa `le efa `l o`k oi` xeqi`e .dlapk i`d ilek dqi`n `le Ð

.dnvr lyn `le ,mixg` on dirna `ed sq`p Ð "dirnaäðåùàøä äðùî.xzidl dpexg` epye exfge ,dnewnn dff `l Ð zipypy oeike ,zipyp dxfg mcew Ðéåâ úáùçî
äøæ äãåáòì.digtipa dil `gipc meyn ,xqzin `yxit elit`c ziyixtck .xqzin ,`ed dteb e`lc ab lr s` ,jklid Ðïàîë àìàå.le`yl zkxved `l ,xnelk Ðïéãéîòî

'åë äìáð úá÷á ïéá.dirna qepk `l` ,`ed dtebn e`lc Ð
äðùî
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ïðéùééçoizipzn ipync l`enyk dkldc ,ikd ol `niiw `l Ð d`nhd on wpi `ny

`le ,miebd on migwel ep`y milbr zawa oicinrn ep`e .`pixg` `iepiya

.d`nhd on wpi `ny opiyiigàãç`d ?dlap ieb zawc ol rnyn `w i`n :dniz Ð ipzw

!"dxeq` ieb zaw" `l` `kd ipzinl dil ded `le ,oizipzna `nw wxtn opirny

éîåivn ded ikd e`la Ð ikd l`eny xn`

`d `l` ,l`eny lr oizipznn jxtinl

`nl` ,oizipzn l`eny yxtncnc .dil `ticr

.dzeek xaqïàë`ixy df itle Ð dxfg xg`l

xacd mlerd ebdp eiykr `l` .dlap zaw

caricae .ieb zaw gwil lwdl oi`e ,xeqi`l

`ly opircic `kid ixy dlgzkl elit`c ,xzen

li`ed xacd xrekny `l m` ,dxera dglnp

dawd dglnpc `kid edine .xeqi` ea ewifgde

.alga xya meyn i`ce dxeq` Ð dxeraéëä
xera oicinrn oi` `zklde :mixtq aexa opiqxb

zawae dlap zawa oicinrn la` ,dlap zaw

lke ,dtxhd on dwpiy dxyk zawae ieb zhigy

?`nrh i`n .dxykd on dwpiy dtxh zawa oky

Ð `ed `nlra `yxit da qpeknd alg

`pzc ,oizipzn `iyw ef `qxibl dxe`kle

oke ,"dxeq` dzaw Ð dtxhd on dwpiy dxyk"

dlyay daw :(a,hw) oiwxita lirlc `ziixa

ilin ipdc :mz epiax xne`e !dxeq` Ð dalga

.`yxit aeyg `lc ,dawd jezay lelv alg

eze`e .`yxit aeyg ,dawd jezay yexwd la`

Ð dawd jeza glnp elit` ,eixac itl yexwd

.xzen
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חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קטז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc oileg(iying meil)

Lé íàdaiwd xyaaíòè ïúBðaea yiy xeriy -mrh zzl ick ¦¥§¥©©
,algaéøädpiabäøeñà Bæxya ly zaexrz lka enk ,dlik`a £¥£¨
.alga

dnda :dnda zaiwa `vnpd alg ipic x`al zxfeg dpyndäøLk§¥¨
,äôøhä ïî ä÷ðiL,dxiykd dhgypeäøeñà dúá÷algd - ¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨£¨

eli`e .dpiab ea cinrdl xeq`e ,dtixh alg `ed dzaiwa `vnpy
dndaä÷ðiL äôøèalgäøLkä ïî,dhgype,úøzeî dúá÷ §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨¤¤

.dpiab da cinrdl xzene`ed algd oic mixwnd ipyay mrhde
,dwipnd dndad oickäéòîa ñeðkL éðtîepi` df algy meyn - ¦§¥¤¨§¥¤¨

zwpeid zaiwa gpeny ,`ed dwipnd alg `l` ,zwpeid sebn wlg
.dxrwa oezpd xac enk

àøîâ
dywn .dxeq` ef ixd ,dlap lye miakek caer zaiw ,dpyna epipy
mbe 'miakek caer zaiw' mb xeq`l `pzd jxved recn :`xnbd

,'dlap zaiw'eèà[ike-],àéä äìáð åàì íéáëBk ãáBò úá÷ixd ¨¥©¥¨¦©§¥¨¦
lirl epipy(.bi).dlap zaygp ixkp ici lr dhgypy dnda lky

:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàcaer zaiw' dpynd dxn`y dn ¨©©¨
`l` ,ixkp hgyy dnda zaiwl dzpeek oi` ,'miakeka àëäl`xyi ¨¨§

d,ïðé÷ñò íéáëBk ãáBòä ïî éãb ç÷Bìeze` hgy edpwy xg`le ¥©§¦¦¨¥¨¦©§¦¨
,yexw alg ezaiwa `vneïðéLééçå[miyyeg ep`e-]ànLicbd÷ðé §©§¦¨¤¨¨©

algd z`,äôøhä ïî.algd z` minkg exq` okle ¦©§¥¨
:`ped ax ly enrh lr `xnbd dywnïðéLééç éîemiyyeg ike - ¦©§¦¨

÷ðé ànLicbd[àéðúäå] (ïðúäå) ,äôøhä ïî`ztqeza(g"d b"t), ¤¨¨©¦©§¥¨§¨©§¨
íéáëBk éãáBòä ïî íéöéa íéç÷Bì,dlik`a mixzen mdeïéàå §¦¥¦¦¨§¥¨¦§¥

äôøè íeMî àìå äìáð íeMî àì ïéLLBç`ny miyyeg `le - §¦Ÿ¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨
,dtixh sern exvepy e` ,dlapzdy zlebpxza e`vnp el` mivia

.dtixhd on wpi icbd `ny miyyegy `ped ax xn` ji`e
:xg` ote`a xeqi`d mrh z` zx`ane ,da zxfeg `xnbdàlà¤¨

àîéàzaiwa `vnpy alg exq` minkg ,`ped ax xn` jky xn`z - ¥¨
py icbc meyn ,ixkpn dpwànL ïðéLééçicbd÷ðéeze`ïîdndad ©§¦¨¤¨¨©¦

.äàîhä©§¥¨
:uexizd lr `xnbd zl`eyéàîe ,ïðéLééç àìc äôøè àðL éàîe©§¨§¥¨§Ÿ©§¦¨©

ïðéLééçc äàîè àðL,dtixhn wpi icbdy miyyeg `l recn - §¨§¥¨§©§¦¨
.d`nhn wpi `ny miyyege

dnday meyn ,dtixhn wpi `ny eyyg `l :`xnbd daiynäôøè§¥¨
,àçéëL àìdnday meyn ,d`nhn wpi `ny eyyg la`äàîè Ÿ§¦¨§¥¨

.àçéëL§¦¨
:`xnbd dywnàçéëL éàd`nh dnday meyn `ed mrhd m` - ¦§¦¨

,dievnLeçéð ïãéc éab eléôàlcby icb zaiw mb xeq`l epl did - £¦©¥¦¨¥
.d`nh dndan wpi `ny yygn ,l`xyi lv`

:`xnbd zvxzneäéépéî ïðéìãác ïðàmiyxety micedid ep` - £©§©§¦©¦©§
,`nh xac zlik`neäì ïðéLøôî eäì ïðéæç éëåep` xy`k okle - §¦¨¦©§©§§¦¨§

dze` miyixtn ep` ,d`nh dndan zwpeid dxedh dnda mi`ex
,d`nh dndan zexedhd epizenda ewpiy ievn df oi` ok m`e ,dpnn

okleïðaø eäa eøæb àìla` ,ozaiway algd z` minkg exq` `l - Ÿ¨§§©¨¨
eäéépéî éìéãa àìc eäðéàxac zlik`n miyxet mpi`y mixkpd - ¦§§Ÿ§¦¥¦©§

,`nheäì éLøôî àì eäì eæç éëådnda mi`ex md xy`k okle - §¦¨§Ÿ©§§¥§
,dpnn dze` miyixtn mpi` ,d`nh dndan zwpeid dxedheøæb̈§

ïðaø eäa,zexedhd mdizenda zaiway algd z` exq` minkg - §©¨¨
.zexedhd zendad odn ewpiy ievne ,zeievn ze`nh zenday oeik
mb `id 'miakek caer zaiw' lky ,lirl `iyewl zxfeg `xnbd

:sqep uexiz d`iane ,'dlap zaiw'éðz÷ àãç ,øîà ìàeîLe- §¥¨©£¨¨¨¥
dpynd dxn`y dne ,cg` ote` lr lr wx dxaic dpynd zn`a

,jk xnel dzpeek 'dlap lye miakek caer zaw'úá÷dnda ¥©
a dhgypy,íéáëBk ãáBò úèéçLk zaygp ezhigyy,äìáðalg §¦©¥¨¦§¥¨

.dnr lapzde ,dndad sebn wlgk aygp df algy ,xeq` df
:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdéëä ìàeîL øîà éîeike - ¦¨©§¥¨¦

,xeq` dlap zaiwa `vnpy algy ,l`eny ly ezrc ideføîàäå§¨¨©
ìàeîL(.dl f"r),eøñà äî éðtîminkg,íéáëBk éãáBòä úðéáb §¥¦§¥¨¨§§¦©¨§¥¨¦
L éðtîmixkpdïéãéîòn[miyixwn-]äìáð úá÷ øBòa dúBàlr - ¦§¥¤©£¦¦¨§¥©§¥¨

xera' l`eny hwpy dfne ,dlap zaiw xya algd jeza mipzepy ici
,xeq` dlap zaiw xer wxy rnyn ,'dlap zaiwäôeb äá÷ àä̈¥¨¨

àéøLdfe ,zxzen [da `vnpy algd epiidc] dnvr daiwd la` - ©§¨
.xeq` dliap zaiway algdy ,o`k l`eny ixacl xzeq

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìdxf dceara x`eany meyn(:hk) Ÿ©§¨
ea xfg seqae ,dxeq` dlap zaiwy ,ryedi iax xaq dligzay

dpyndy ,ayiil yi df itle ,zxzen `idy dcedeïàkzxqe`y ¨
dzpyp ,dlap zaiwäøæç íãB÷e ,ea xfg ryedi iaxy iptl -ïàk ¤£¨¨¨

äøæç øçàìmda x`eany dxf dceara l`eny ixac eli`e - §©©£¨¨
.ea xfgy xg`l ryedi iax zpwqn itl exn`p ,zxzen dliap zaiwy

:dpyna epipy['eëå] äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk,dxeq` dzaiw §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨§
recn :`xnbd dywn .zxzen dzaiw ,dxykd on dwpiy dtixh

,dxiykn dwpi dtixhy alg dxizn dpyndúá÷ ,àLéø éðz÷ àäå§¨¨¨¥¥¨¥©
,äøeñà Bæ éøä ,äìáð ìLå íéáëBk ãáBò`vnpy algy x`eane ¥¨¦§¤§¥¨£¥£¨

meyn ,dxiyk dndan eze` dwpiy it lr s` ,xeq` dlap zaiwa
did df mrhne ,dtebk epice dlapzdy dndaa `vnp algd zrky

.dxiykn dtixh dwpiy alg mb xeq`l epl
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàd dxq`y dnàLéøalgd z` ¨©©¦§¨¥¨

epnn lke`dy meyn `ed ,dliap zaiway,úBìáð ìëBàk äàøð¦§¤§¥§¥
la`àëä,`tiqa zxkfend dtixha -äèéçL àkéàixd `id - ¨¨¦¨§¦¨

algd z` minkg exq` `l okle ,jk lk dqe`n dppi`e ,dhgyp
.dzaiway

àáø déì øîà,`cqg axl `ax dywd -àeä ïëc ìk åàìåixd - ¨©¥¨¨§©¨§¥
ixdy ,jtidl `id `xaqdäñéàîc äìáp äîe`idy dlapa m` - ©§¥¨¦§¦¨

,mc`d ipira dqe`ndpéî ìëéîì éúà àì ,dúá÷ déì úéøL éàc§¦¨¦¥¥¨¨Ÿ¨¥§¥©¦¨
lek`l `eaiy yyg oi` ,dzaiway algd z` el xizp m` mbe -

z`f lka ,dpnnàì zøîà,xeq` dzaiway algdy minkg exn` - ¨§©§Ÿ
äôøè`idyäèeçL,mc`d ipira dqe`n dpi`eéúà úéøL éàc §¥¨§¨§¦¨¦¨¥

dpéî ìëéîìyeygl yi dzaiway algdn lek`l el xizp m`e - §¥©¦¨
ike ,dpnn lek`l `eaiyïkL ìk àìz` xeq`l mdl didy ,`ed Ÿ¨¤¥

.dzaiway algd
,dpyna dxizqd lr `cqg ax ly evexiz z` `ax dgcy xg`l

:xg` uexiz `xnbd d`ian,ïðçBé éaø øîà ÷çöé áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨¨©©¦¨¨
àéL÷ àìz`e ,dtixh zaiwl dlap zaiw oia welig oi` zn`a - Ÿ©§¨

,jk ayiil yi `tiql `yixdn dxizqdäøæç íãB÷ ïàk`yixd - ¨¤£¨¨
dlap zaiwy xaq ryedi iax xy`k dzpyp ,dlap zaiw zxqe`y

e ,ea xfgy iptle ,dxeq`äøæç øçàì ïàkxg`l dzpyp `tiqde - ¨§©©£¨¨
.zxzen dlap zaiwy dcede ,ea xfg ryedi iaxyäææ àì äðLîe¦§¨Ÿ¨¨

dîB÷nîoeik `yixd z` ewgn `l ea xfg ryedi iaxy it lr s`e - ¦§¨
.dxizny `tiqd z` eazke exfg `l` ,dzpyp xaky

dnda zaiwl ,dlap zaiw oia welig yi m` zx`an `xnbd
kek caer ici lr dhgypy:miaéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦

ïéãéîòî ,ïðçBédpiab,úBìáð úá÷a,dligzkl zxzen `ideïéàå ¨¨©£¦¦§¥©§¥§¥
ïéãéîòîdpiabúá÷aa dhgypy dnda,íéáëBk ãáBò úèéçL ©£¦¦§¥©§¦©¥¨¦

.dxeq` dpiabd ok eyr m`e
åéðôì øîàl`y -àaà øa ïBòîL éaø,`a` xa `iig iax z` ¨©§¨¨©¦¦§©©¨

ïàîkzaiwa oicinrn oi`y oicd opgei iax xn` `pz dfi` itl - §©
xaq `ed m`d ,miakek caer zhigyøîàc ,øæòéìà éaøk(:gl lirl) §©¦¡¦¤¤§¨©

ony meyn ,dleqt ezhigy ixkp jxevl dnda hgyy l`xyiy
díéáëBk ãáBò úáLçî íúñdndad z` hegyl `idúãBáòì §¨©§¤¤¥¨¦©£©

,íéáëBk,miakek zcear zaexwzk epic ezaiway algd `linne ¨¦
d`pda dxeq`y(:hk f"r).

déì øîà,`a` xa `iig iaxïàîk àlàåyxtl xyt` in zrck - ¨©¥§¤¨§©
ziid `le ,xfril` iaxk xaqy i`ce ixd ,xnelk ,opgei iax ixac z`
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קלז oifge` mipya cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

äá ùé íà.alga mrh ozil Ðäøåñà åæ éøädawd xera yexw `vnpd alge Ð

Ð dnr dze` oigleny oiae ,xg` alg enr oipzepy oia ,dxera dze` oigleny

icia oi`e ,xenb xeqi` dpiabd xeq`l ,ynn alga xyak ,xenb xeqi` ipira d`xp

oileg) epwqty ,dxrwa elry mibcn di`x oi`iane ,eze` oixizn yie .xizdl gk

dedc meyn ,gzeka olke`l xzeny (a,`iw

`l dawd algy .mrh ozep xa mrh ozep dil

aidi xcd ike ,mrh zpizp meyn `l` xq`p

ozep xa mrh ozep dil ded Ð dpiaba `nrh

axrnn gxfn wegxk efn ef zewegxe .mrh

it lr s` ,dxrwa elry mibcc ,`nrh i`dn

od xenb xzid oiicr Ð dnrh z` erlay

dz` dnl ,gzeka olke`l `ayke .olke`l

eilr xqe`?`edd Ð dly xya mrh iptn

on `a `l ixdy ,`ed mrh e`l xya mrh

alg la` .xg` mrh ozepn `l` ynnd

eyrp ,dfa df mrh epzpyn Ð xyaa glnpd

:(`,gw oileg) ol `niiwck .xeqi` mdipy

`veid mrh lke .dlap ziyrp dnvr dkizg

mrh oia eay alg mrh oia ,algd on cer

.dlap dleky itl ,xeq` lkd Ð eay xya

ded ,zepiabd alg mr df alg axrznyke

xake .xzid alga dlap alg ,epina oin dil

zxqe`e ,dlap ziyrp dnvr dkizg :epwqt

xa mrh ozep opixn` `le .olek zekizgd lk

eay alg mrh s`y iptn ,`ed mrh ozep

dkld oke ,dlap elek dyrp ,dlgzn didy

oinc :dkld (a,hk) migqta epwqt mbe .axk

xzid bdep iziid ip`e .`edy lka Ð epina

.xg` alg da epzi `ly calae ,dpd cr

opixn`ck xeaq iziidy ,jka iziid drehe

odk :dler zaw iab (a,hk) dxf dceara

:dpin rny Ð dig dtxey dti ezrcy

,`id `le .`xqzin `le ,`id `nlra `yxit

dxyk" oizipzna `pzcn ,`ed xenb alg

rny Ð "dxeq` dzaw ,dtxhd on dwpiy

dlyay daw :inp `ipze .`ed alg :dpin

Ð `ixyc dler zawe .dxeq` Ð dalga

,en`n ezwpiy `l` ,`id dteb e`lc meyn

.xzene ,dxrwa oezpk dirna qepk dil dede

dzaw Ð dxykd on dwpiy dtxh :`ipzck

di`x iziince .dirna qepky iptn ,zxzen

ixy d`pd ixeqi`c dpin dxf dcear zkqna

xeq`c dxf dcear ilbr iabe ,ediiyxit

zaw" ipzwcn ,ediiyxit:dpin dii`x iziin ikd `l` .dpin alg mW rwtnl ,`yxitk iedizc ,lekir oiprl dl aiyg `yxit dawc meyn e`l Ð "`xiq` dxf dcear ilbr¥

oicd `ede ,dxf dcearl dtie dpny z`xp dndadyk ,gtpa dil `gipc meyn xqzine ,`id dteb e`l inp dzaw `dc ,xeq` `yxit dpin rny ,dxf dcear zaw xq`cn

ly xer` iedc icin ,gafnl dpnn ie`xd lr `l` dlg dyecw oi`c .`peeb i`d ik ixy `yxit la` ,dteb `l` xqzin `l :dpin rny ,dler iab dl ixycne .yxtd x`yl

.xi`n iaxa dnly epiax iwenipa iz`vn ok .mipdkl wlgzn `edy ,dleràøîâéåâä ïî éãâ ç÷åìá.dxeq`e ,"ieb zaw" dil ixw ,ehgye Ð÷ðé àîù ïðéùééçÐ

.dtxhd on df algúåìáð íåùî àì.dlap zlebpxza `vnp `ny Ðäôøè íåùî àìåmicene :(`,gp oileg) "zetxh el`"a opixn`c ,`id dtxh sern `ny Ð

.dxeq`y dtxh zviaaïãéã éáâ!d`nh dnda (d`nhd) on df alg wpi `ny opiyiigc meyn ,ozaw dxeq` `dz inp eply miicb Ðéðú÷ àãçlyc meyn Ð

.dl xq` `id dlapìàåîù øîà éîåinc dtebk `nl` ,dxeq` dlap zaw Ðìàåîù øîàäå ?,dlap zaw xera dze` oicinrny iptn :dxf dcear zkqna Ð

.`ixyc xn`we ,"daw" ixw yexwd alg Ð "dteb daw `d"'åë äøæç íãå÷ ïàëdn iptn :ryedi iax z` l`rnyi iax l`y :(a,hk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxta Ð

miebd zepiab oixeq`?,dti ezrcy odk lk" exn`e ,dlap zawn dxeng dlerd zaw `lde :el xn` .day yexwd alga ,xnelk .dlap zawa dze` oicinrny iptn :el xn`

,xeq` dcic `yxit elit`c ,dxf dcear meyn dxeq`e .`id dteb e`lc meyn ,dlap zawn ea xfg `nl` .dxf dcear ilbr zawa dze` oicinrny iptn :el xn` !"dig dtxey

dxfg xg`l Ð `ixy daw `d ,xeq`c `ed daw xerc l`enyc xnz` ike .xq` ikd meyne ,dxfg mcew zipyp z`f epizpyn jkld .digtpa dil `gipc meyn :mzd yxtnck

.cer dzepyl `ly exn` `le ,dewliq `le dnewnn dff `l Ð ea xfgy it lr s` ,zipypy oeikn ,z`f epizpyne .xn`wäøåñà äìáð úá÷ àùéø éðú÷ àäåipzw xcde Ð

."zxzen dzaw Ð dxykd on dwpiy dtxh" :ipzwc ,"zxzen dtxh zaw"äèéçù àëéàqepky iptn" :ipzwck ,efa `le efa `l o`k oi` xeqi`e .dlapk i`d ilek dqi`n `le Ð

.dnvr lyn `le ,mixg` on dirna `ed sq`p Ð "dirnaäðåùàøä äðùî.xzidl dpexg` epye exfge ,dnewnn dff `l Ð zipypy oeike ,zipyp dxfg mcew Ðéåâ úáùçî
äøæ äãåáòì.digtipa dil `gipc meyn ,xqzin `yxit elit`c ziyixtck .xqzin ,`ed dteb e`lc ab lr s` ,jklid Ðïàîë àìàå.le`yl zkxved `l ,xnelk Ðïéãéîòî

'åë äìáð úá÷á ïéá.dirna qepk `l` ,`ed dtebn e`lc Ð
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ïðéùééçoizipzn ipync l`enyk dkldc ,ikd ol `niiw `l Ð d`nhd on wpi `ny

`le ,miebd on migwel ep`y milbr zawa oicinrn ep`e .`pixg` `iepiya

.d`nhd on wpi `ny opiyiigàãç`d ?dlap ieb zawc ol rnyn `w i`n :dniz Ð ipzw

!"dxeq` ieb zaw" `l` `kd ipzinl dil ded `le ,oizipzna `nw wxtn opirny

éîåivn ded ikd e`la Ð ikd l`eny xn`

`d `l` ,l`eny lr oizipznn jxtinl

`nl` ,oizipzn l`eny yxtncnc .dil `ticr

.dzeek xaqïàë`ixy df itle Ð dxfg xg`l

xacd mlerd ebdp eiykr `l` .dlap zaw

caricae .ieb zaw gwil lwdl oi`e ,xeqi`l

`ly opircic `kid ixy dlgzkl elit`c ,xzen

li`ed xacd xrekny `l m` ,dxera dglnp

dawd dglnpc `kid edine .xeqi` ea ewifgde

.alga xya meyn i`ce dxeq` Ð dxeraéëä
xera oicinrn oi` `zklde :mixtq aexa opiqxb

zawae dlap zawa oicinrn la` ,dlap zaw

lke ,dtxhd on dwpiy dxyk zawae ieb zhigy

?`nrh i`n .dxykd on dwpiy dtxh zawa oky

Ð `ed `nlra `yxit da qpeknd alg

`pzc ,oizipzn `iyw ef `qxibl dxe`kle

oke ,"dxeq` dzaw Ð dtxhd on dwpiy dxyk"

dlyay daw :(a,hw) oiwxita lirlc `ziixa

ilin ipdc :mz epiax xne`e !dxeq` Ð dalga

.`yxit aeyg `lc ,dawd jezay lelv alg

eze`e .`yxit aeyg ,dawd jezay yexwd la`

Ð dawd jeza glnp elit` ,eixac itl yexwd

.xzen
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc oileg(iying meil)

Lé íàdaiwd xyaaíòè ïúBðaea yiy xeriy -mrh zzl ick ¦¥§¥©©
,algaéøädpiabäøeñà Bæxya ly zaexrz lka enk ,dlik`a £¥£¨
.alga

dnda :dnda zaiwa `vnpd alg ipic x`al zxfeg dpyndäøLk§¥¨
,äôøhä ïî ä÷ðiL,dxiykd dhgypeäøeñà dúá÷algd - ¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨£¨

eli`e .dpiab ea cinrdl xeq`e ,dtixh alg `ed dzaiwa `vnpy
dndaä÷ðiL äôøèalgäøLkä ïî,dhgype,úøzeî dúá÷ §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨¤¤

.dpiab da cinrdl xzene`ed algd oic mixwnd ipyay mrhde
,dwipnd dndad oickäéòîa ñeðkL éðtîepi` df algy meyn - ¦§¥¤¨§¥¤¨

zwpeid zaiwa gpeny ,`ed dwipnd alg `l` ,zwpeid sebn wlg
.dxrwa oezpd xac enk

àøîâ
dywn .dxeq` ef ixd ,dlap lye miakek caer zaiw ,dpyna epipy
mbe 'miakek caer zaiw' mb xeq`l `pzd jxved recn :`xnbd

,'dlap zaiw'eèà[ike-],àéä äìáð åàì íéáëBk ãáBò úá÷ixd ¨¥©¥¨¦©§¥¨¦
lirl epipy(.bi).dlap zaygp ixkp ici lr dhgypy dnda lky

:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàcaer zaiw' dpynd dxn`y dn ¨©©¨
`l` ,ixkp hgyy dnda zaiwl dzpeek oi` ,'miakeka àëäl`xyi ¨¨§

d,ïðé÷ñò íéáëBk ãáBòä ïî éãb ç÷Bìeze` hgy edpwy xg`le ¥©§¦¦¨¥¨¦©§¦¨
,yexw alg ezaiwa `vneïðéLééçå[miyyeg ep`e-]ànLicbd÷ðé §©§¦¨¤¨¨©

algd z`,äôøhä ïî.algd z` minkg exq` okle ¦©§¥¨
:`ped ax ly enrh lr `xnbd dywnïðéLééç éîemiyyeg ike - ¦©§¦¨

÷ðé ànLicbd[àéðúäå] (ïðúäå) ,äôøhä ïî`ztqeza(g"d b"t), ¤¨¨©¦©§¥¨§¨©§¨
íéáëBk éãáBòä ïî íéöéa íéç÷Bì,dlik`a mixzen mdeïéàå §¦¥¦¦¨§¥¨¦§¥

äôøè íeMî àìå äìáð íeMî àì ïéLLBç`ny miyyeg `le - §¦Ÿ¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨
,dtixh sern exvepy e` ,dlapzdy zlebpxza e`vnp el` mivia

.dtixhd on wpi icbd `ny miyyegy `ped ax xn` ji`e
:xg` ote`a xeqi`d mrh z` zx`ane ,da zxfeg `xnbdàlà¤¨

àîéàzaiwa `vnpy alg exq` minkg ,`ped ax xn` jky xn`z - ¥¨
py icbc meyn ,ixkpn dpwànL ïðéLééçicbd÷ðéeze`ïîdndad ©§¦¨¤¨¨©¦

.äàîhä©§¥¨
:uexizd lr `xnbd zl`eyéàîe ,ïðéLééç àìc äôøè àðL éàîe©§¨§¥¨§Ÿ©§¦¨©

ïðéLééçc äàîè àðL,dtixhn wpi icbdy miyyeg `l recn - §¨§¥¨§©§¦¨
.d`nhn wpi `ny miyyege

dnday meyn ,dtixhn wpi `ny eyyg `l :`xnbd daiynäôøè§¥¨
,àçéëL àìdnday meyn ,d`nhn wpi `ny eyyg la`äàîè Ÿ§¦¨§¥¨

.àçéëL§¦¨
:`xnbd dywnàçéëL éàd`nh dnday meyn `ed mrhd m` - ¦§¦¨

,dievnLeçéð ïãéc éab eléôàlcby icb zaiw mb xeq`l epl did - £¦©¥¦¨¥
.d`nh dndan wpi `ny yygn ,l`xyi lv`

:`xnbd zvxzneäéépéî ïðéìãác ïðàmiyxety micedid ep` - £©§©§¦©¦©§
,`nh xac zlik`neäì ïðéLøôî eäì ïðéæç éëåep` xy`k okle - §¦¨¦©§©§§¦¨§

dze` miyixtn ep` ,d`nh dndan zwpeid dxedh dnda mi`ex
,d`nh dndan zexedhd epizenda ewpiy ievn df oi` ok m`e ,dpnn

okleïðaø eäa eøæb àìla` ,ozaiway algd z` minkg exq` `l - Ÿ¨§§©¨¨
eäéépéî éìéãa àìc eäðéàxac zlik`n miyxet mpi`y mixkpd - ¦§§Ÿ§¦¥¦©§

,`nheäì éLøôî àì eäì eæç éëådnda mi`ex md xy`k okle - §¦¨§Ÿ©§§¥§
,dpnn dze` miyixtn mpi` ,d`nh dndan zwpeid dxedheøæb̈§

ïðaø eäa,zexedhd mdizenda zaiway algd z` exq` minkg - §©¨¨
.zexedhd zendad odn ewpiy ievne ,zeievn ze`nh zenday oeik
mb `id 'miakek caer zaiw' lky ,lirl `iyewl zxfeg `xnbd

:sqep uexiz d`iane ,'dlap zaiw'éðz÷ àãç ,øîà ìàeîLe- §¥¨©£¨¨¨¥
dpynd dxn`y dne ,cg` ote` lr lr wx dxaic dpynd zn`a

,jk xnel dzpeek 'dlap lye miakek caer zaw'úá÷dnda ¥©
a dhgypy,íéáëBk ãáBò úèéçLk zaygp ezhigyy,äìáðalg §¦©¥¨¦§¥¨

.dnr lapzde ,dndad sebn wlgk aygp df algy ,xeq` df
:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdéëä ìàeîL øîà éîeike - ¦¨©§¥¨¦

,xeq` dlap zaiwa `vnpy algy ,l`eny ly ezrc ideføîàäå§¨¨©
ìàeîL(.dl f"r),eøñà äî éðtîminkg,íéáëBk éãáBòä úðéáb §¥¦§¥¨¨§§¦©¨§¥¨¦
L éðtîmixkpdïéãéîòn[miyixwn-]äìáð úá÷ øBòa dúBàlr - ¦§¥¤©£¦¦¨§¥©§¥¨

xera' l`eny hwpy dfne ,dlap zaiw xya algd jeza mipzepy ici
,xeq` dlap zaiw xer wxy rnyn ,'dlap zaiwäôeb äá÷ àä̈¥¨¨

àéøLdfe ,zxzen [da `vnpy algd epiidc] dnvr daiwd la` - ©§¨
.xeq` dliap zaiway algdy ,o`k l`eny ixacl xzeq

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìdxf dceara x`eany meyn(:hk) Ÿ©§¨
ea xfg seqae ,dxeq` dlap zaiwy ,ryedi iax xaq dligzay

dpyndy ,ayiil yi df itle ,zxzen `idy dcedeïàkzxqe`y ¨
dzpyp ,dlap zaiwäøæç íãB÷e ,ea xfg ryedi iaxy iptl -ïàk ¤£¨¨¨

äøæç øçàìmda x`eany dxf dceara l`eny ixac eli`e - §©©£¨¨
.ea xfgy xg`l ryedi iax zpwqn itl exn`p ,zxzen dliap zaiwy

:dpyna epipy['eëå] äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk,dxeq` dzaiw §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨§
recn :`xnbd dywn .zxzen dzaiw ,dxykd on dwpiy dtixh

,dxiykn dwpi dtixhy alg dxizn dpyndúá÷ ,àLéø éðz÷ àäå§¨¨¨¥¥¨¥©
,äøeñà Bæ éøä ,äìáð ìLå íéáëBk ãáBò`vnpy algy x`eane ¥¨¦§¤§¥¨£¥£¨

meyn ,dxiyk dndan eze` dwpiy it lr s` ,xeq` dlap zaiwa
did df mrhne ,dtebk epice dlapzdy dndaa `vnp algd zrky

.dxiykn dtixh dwpiy alg mb xeq`l epl
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàd dxq`y dnàLéøalgd z` ¨©©¦§¨¥¨

epnn lke`dy meyn `ed ,dliap zaiway,úBìáð ìëBàk äàøð¦§¤§¥§¥
la`àëä,`tiqa zxkfend dtixha -äèéçL àkéàixd `id - ¨¨¦¨§¦¨

algd z` minkg exq` `l okle ,jk lk dqe`n dppi`e ,dhgyp
.dzaiway

àáø déì øîà,`cqg axl `ax dywd -àeä ïëc ìk åàìåixd - ¨©¥¨¨§©¨§¥
ixdy ,jtidl `id `xaqdäñéàîc äìáp äîe`idy dlapa m` - ©§¥¨¦§¦¨

,mc`d ipira dqe`ndpéî ìëéîì éúà àì ,dúá÷ déì úéøL éàc§¦¨¦¥¥¨¨Ÿ¨¥§¥©¦¨
lek`l `eaiy yyg oi` ,dzaiway algd z` el xizp m` mbe -

z`f lka ,dpnnàì zøîà,xeq` dzaiway algdy minkg exn` - ¨§©§Ÿ
äôøè`idyäèeçL,mc`d ipira dqe`n dpi`eéúà úéøL éàc §¥¨§¨§¦¨¦¨¥

dpéî ìëéîìyeygl yi dzaiway algdn lek`l el xizp m`e - §¥©¦¨
ike ,dpnn lek`l `eaiyïkL ìk àìz` xeq`l mdl didy ,`ed Ÿ¨¤¥

.dzaiway algd
,dpyna dxizqd lr `cqg ax ly evexiz z` `ax dgcy xg`l

:xg` uexiz `xnbd d`ian,ïðçBé éaø øîà ÷çöé áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨¨©©¦¨¨
àéL÷ àìz`e ,dtixh zaiwl dlap zaiw oia welig oi` zn`a - Ÿ©§¨

,jk ayiil yi `tiql `yixdn dxizqdäøæç íãB÷ ïàk`yixd - ¨¤£¨¨
dlap zaiwy xaq ryedi iax xy`k dzpyp ,dlap zaiw zxqe`y

e ,ea xfgy iptle ,dxeq`äøæç øçàì ïàkxg`l dzpyp `tiqde - ¨§©©£¨¨
.zxzen dlap zaiwy dcede ,ea xfg ryedi iaxyäææ àì äðLîe¦§¨Ÿ¨¨

dîB÷nîoeik `yixd z` ewgn `l ea xfg ryedi iaxy it lr s`e - ¦§¨
.dxizny `tiqd z` eazke exfg `l` ,dzpyp xaky

dnda zaiwl ,dlap zaiw oia welig yi m` zx`an `xnbd
kek caer ici lr dhgypy:miaéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦

ïéãéîòî ,ïðçBédpiab,úBìáð úá÷a,dligzkl zxzen `ideïéàå ¨¨©£¦¦§¥©§¥§¥
ïéãéîòîdpiabúá÷aa dhgypy dnda,íéáëBk ãáBò úèéçL ©£¦¦§¥©§¦©¥¨¦

.dxeq` dpiabd ok eyr m`e
åéðôì øîàl`y -àaà øa ïBòîL éaø,`a` xa `iig iax z` ¨©§¨¨©¦¦§©©¨

ïàîkzaiwa oicinrn oi`y oicd opgei iax xn` `pz dfi` itl - §©
xaq `ed m`d ,miakek caer zhigyøîàc ,øæòéìà éaøk(:gl lirl) §©¦¡¦¤¤§¨©

ony meyn ,dleqt ezhigy ixkp jxevl dnda hgyy l`xyiy
díéáëBk ãáBò úáLçî íúñdndad z` hegyl `idúãBáòì §¨©§¤¤¥¨¦©£©

,íéáëBk,miakek zcear zaexwzk epic ezaiway algd `linne ¨¦
d`pda dxeq`y(:hk f"r).

déì øîà,`a` xa `iig iaxïàîk àlàåyxtl xyt` in zrck - ¨©¥§¤¨§©
ziid `le ,xfril` iaxk xaqy i`ce ixd ,xnelk ,opgei iax ixac z`

.z`f le`yl jixv
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc oileg(iyiy meil)

Ba ïéìòBîlrn oaxw ly algn dpdpd -,ìebét íeMî åéìò ïéáéiçå £¦§©¨¦¨¨¦¦
àîèå øúBðåalg e` ,dlbtzpy dnda ly alg bbeya lke`d - §¨§¨¥

aiig ,miycw alg lk`y `nh oke ,ezlik` onf xg`l xzepy miycw
lr `iadl jixvy z`hgd caln ,el` mixeqi` lr z`hg `iadl

,alg xeqi`íãa ïk ïéàM äî.el` mixeqi` meyn eilr miaiig `ly ©¤¥¥§¨
:zx`ane dpynd dtiqeníãa øîBçå±,jka algn xeng mc §¤§¨

Lzlik` xeqi`âäBð ícämbå äîäáaa mbå äiçaïéa ,óBò ¤©¨¥¦§¥¨§©¨§¥
aíéàîèdlik`a mixeq`dïéáeaå ,íéøBäèxeqi` eli`Bðéà áìç §¥¦¥§¦§¥¤¥

.ãáìa äøBäè äîäáa àlà âäBð¥¤¨¦§¥¨§¨¦§¨

àøîâ
rnyn dpynd ixac znizqne ,alga dlirn yiy dpyna epipy
md mdiigay it lr s`y ,milw miycw ly alga mb xaecny

dlirn mda oi`e milrad oennk miaygp(:f dlirn)mnc zwixf xg`l ,
:`xnbd zxxan .mdixeni`a dlirn yiY éléî éðä àðîyiy oipn §¨¨¥¦¥

.mnc zwixf xg`l ,milw miycw ixeni`a dlirn
:`xnbd daiyn,éàpé éaø øîàn `ed xewndàø÷ øîàc(i c `xwie) ¨©©¦©©§¨©§¨

Y 'íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk'miyixtny mixeni`d mze` ©£¤¨¦¤©©§¨¦
oiadl yie ,giyn odk xtn eyixti ,minlyd gaf xeynäî éëå§¦©

íéîìMä çáæ øBMî eðãîlmixeni` mze` lk ixd ,giyn odk xtl ¨©§¦¤©©§¨¦
,giyn odk xta mb miyxetnãîì àöîðå ãnìì àa äæ éøä äzòî¥©¨£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥

Yzn`a ,mdn cenll ick eazkp dxe`kly minlyy gxkdae
weqtdy ,giyn odk xtn oic mda cenll ick eazkpçáæ øBL Léwî©¦¤©

,çéLî ïäk øôì íéîìMääìéòî Ba Lé çéLî ïäk øt äî ©§¨¦§©Ÿ¥¨¦©©©Ÿ¥¨¦©¥§¦¨
,dlirn ea did eiiga xake ,miycw ycew `ed ixdy ,eixeni`aóà©

äìéòî Ba Lé íéîìMä çáæ øBL.enc z` ewxfy xg`l ,eixeni`a ¤©©§¨¦¥§¦¨
:`xnbd dywnàðéðç éaø déì øîà,i`pi iaxläðML Bæ äøeòk ¨©¥©¦£¦¨§¨¤¨¨

éaødf oic zyxecy ,iax dpyy `ziixa dze` jipira zxrekn ike ± ©¦
iabl xn`py dn ,xne` iax ,`ziixaa epipy oky ,xg` weqtn

milw miycw(fh b `xwie),''äì áìç ìk'`aíéLã÷ éøeîéà úBaøì ¨¥¤©§©¥¥¨¨¦
,äìéòîì íél÷iycw'n `ed milw miycw alg mby weqtd zpeeke ©¦¦§¦¨

dlirn zyxta exn`py ''d(eh d `xwie)zvxzn .lrn epnn dpdpde ,
:`xnbdéøèöéà ,éiaà øîàC,miweqtd ipy z` jixv ±áúk éàc ¨©©©¥¦§§¦§¦¨©
àðîçølk' wx zazek dzid dxezd m`y ±áìç,''dlàðéîà äåä ©£¨¨¥¤£¨£¦¨

ïéà áìça la` ,dlirn yi alga wxy xnel leki iziid ±úøúBé ¥¤¥¤¤
cakdézLedúBéìk,'alg' mi`xwp mpi`yàìokle ,dlirn oic bdep §¥§¨Ÿ

íøeé øLàk' àðîçø áúkdn lky rnyny ,'minlyd gaf xeyn ¨©©£¨¨©£¤¨
.dlirn ea yie ,giyn odk xtl ywed minlyd gaf xeyn mxeny

àðîçø áúk éàåwxäåä ,'íøeé øLàk'àúéìc äéìà áìç àðéîà §¦¨©©£¨¨©£¤¨£¨£¦¨¥¤©§¨§¥¨
àì øBLait lr s` ,ezil`a dlirn oi` minlyl yak `iad m`y ± §Ÿ

zil`e ,'minlyd gaf xey' xkfen weqta ixdy ,dze` miaixwny
okle ,daixw dppi` xey'áìç ìk' àðîçø áúkyakd zil` zeaxl ¨©©£¨¨¨¥¤

xn`py enk ,'alg' z`xwp `id mby ep`vn ixdy ,dlirnlb `xwie)

(h.'dninz dil`d FAlg'¤§¨©§¨§¦¨
:iia` ixac seq lr dywn `xnbdéà ,ãéáæ áøì éøî áø déì øîà̈©¥©¨¦§©§¦¦

áìç éàøwéà äéìà,'alg' z`xwp yak zil` zn`a m` ±øñzéz ©§¨¦§©¥¤¦§©
äìéëàa.dlik`a dxeq` dpi` recn ± ©£¦¨
déì øîà,ciaf axéìòàø÷ øîà Exn`p jziiyewn `ivedl ick - ¨©¥¨¤¨©§¨

weqta(bk f `xwie)æòå áNëå øBL áìç ìk'jkn rnyny ,'Elk`z `l ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
a `weec `ed xeqi`dyä øáca bdep,æòå áNëå øBLa äåM ¨¨©¨¤§§¤¤¨¥

zcner dpi`y dil` hrnle ,daxwdl cner `ed mzylyay
.fre xeya daxwdl

yak zil` recn ,ixn ax ziiyew lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:alg oick dlik`a dxeq` dpi`'äéìàä Baìç' ,øîà éMà áø©©¦¨©¤§¨©§¨

éøwéàaezkd oeylk ,'dil`d alg' z`xwp yak zil` ±(h b `xwie) ¦§©
la` ,'dil`d FAlg'éøwéà àì àîúñ áìçmzq z`xwp dppi` ± ¤§¨©§¨¥¤§¨¨Ÿ¦§©

.dlik`a dxeq` dpi` okle ,'alg'
:`xnbd dywnäzòî àlàok m` ,'alg' z`xwp dpi` yak zil`y ¤¨¥©¨
,da eìòîé àìweqtdn `ed alga dlirn yiy jkl xewnd ixdy Ÿ¦§£¨

(fh b `xwie):`xnbd dwiqn .''dl alg lM'ãéáæ áøãk àzøåeçî àlà ¨¥¤©¤¨§©©§¨¦§©§¦
,ciaf ax uxizy dn `ed xexad uexizd ±,'alg' z`xwp dil`y

.frae xeya zbdep dpi`y meyn dlik`a zxzeny `l`
xzep lebit meyn eilr miaiige ,dlirn yi algay :dpyna epipy

,`nhe.íãa ïk ïéàM äî:`xnbd zxxanéléî éðä àðîokidn ± ©¤¥¥§¨§¨¨¥¦¥
mdilr miaiig `le ,miycw mca dlirn oi`y ,el` mixac epcnl

.`nhe xzep lebit meyn
.` :dlirnn mc hrnl zeyxc yly d`ian `xnbd,àleò øîà̈©¨

n `ed dlirnn mc hrnl xewndàø÷ øîàc(`i fi `xwie)Wtp iM' §¨©§¨¦¤¤
eiYzp ip`e `ed mCA xUAd'íëì''mkl' xn`py dnne ,'gAfOd lr ©¨¨©¨¦©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©

miycw mc elit`y ,yexcl yi gafnd lr ozipd mc iablàäé íëlL¤¨¤§¥
dlirn mda oi`e ,ycwd ly `le mkly mdy oileg enk epic -.

.aàðz ìàòîLé éaø éácepy l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ± §¥©¦¦§¨¥¨¨
xn`p ,`ziixa(my)gAfOd lr mkl eiYzp ip`e','øtëìyexcl yie ©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©§©¥

,xne` 'dyY åézúð äøtëì,mkilr xtkiy ick mcd z` izzpàìå §©¨¨§©¦§Ÿ
äìéòîì.dlirn ea yiy ,ily xack eze` izaygd `le - ¦§¦¨

.b,øîà ïðçBé éaøåy dnn `ed xewndàø÷ øîà(my)mCd iM'àeä §©¦¨¨¨©¨©§¨¦©¨
oeyldny ,'xRki WtPA'àeä'oi`e zg` 'died'a `ed cinzy rnyn ©¤¤§©¥

mcd ly epicy epiide ,iepiy eaéðôìdäøtkz` ozpy iptl ± ¦§¥©¨¨
`ed ,gafnd lr eizepznøçàìkdäî ,äøtk[y myk±]øçàl ¦§©©©¨¨©§©©

däìéòî Ba ïéà äøtk,ezevn dzyrp ixdy ,miixiyaéðôì óà ©¨¨¥§¦¨©¦§¥
d.äìéòî Ba ïéà äøtk©¨¨¥§¦¨

:opgei iax ixac lr `xnbd dywnàîéàå,jtidl xn`p `nye ± §¥¨
daizdy'àeä'mcd ly epicy zcnlnøçàìdäøtk`edéðôìk §©©©¨¨§¦§¥

d,äìéòî Ba Lé äøtk éðôl äî ,äøtkdzyrp `l oiicr ixdy ©¨¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨
,ezevn.äìéòî Ba Lé äøtk øçàì óàokzi `l :`xnbd zvxzn ©§©©©¨¨¥§¦¨

y meyn ,dlirn ea yi dxtk xg`lyEì ïéà[ep`vn `l±]øác ¥§¨¨
,Ba ïéìòBîe ,Búåöî äNòpL.opgei iaxyxcy itkyexclyi gxkdae ¤©£¨¦§¨£¦

:`xnbd dywnåikàì,ea milrene ezevn dzyrpy xac ep`vn §Ÿ
ïLcä úîeøz éøäåáéúëc ,Ba ïéìòBîe Búåöî äNòðc ,(b e `xwie) ©£¥§©©¤¤§©£¨¦§¨£¦¦§¦

'ebe oWCd z` mixde','çaænä ìöà BîNåoycdy jkn micnele §¥¦¤©¤¤§¨¥¤©¦§¥©
ziyrpy it lr s`y x`eane ,dfipb epiidc 'dniy' oerh mxzpd
ea yi ,ezyecw meyn d`pda xeq`y oeike ,d`pda xeq` `ed ezevn
ziyrpy xg`l dlirn oic ea jiiyy mcl s` epnn cnlpe ,dlirn mb
dzyrpy xacy oycd znexzn cenll oi` :`xnbd zvxzn .ezevn

,dlirn oic ea jiiy ezevníeMîlecb odk yaely micbad lr mby ¦
`vnpe ,df yecig xn`p mixetikd meiaéãâáe ïLcä úîeøz éàåäc©£©§©©¤¤¦§¥

ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL äpeäk,cg` oic miycgnd miweqt ipy - §¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,epivn dna exiagn cnldl leki mdn cg`yå`ed llkd(.ck oiyeciw) §

yïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìë.xg` mewnl ¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
:`xnbd dywnì àçéðäzrc itïðaø(.ck `nei),éøîàcxn`py dny ¨¦¨§©¨¨§¨§¥

(bk fh `xwie)mixetikd meia lecb odk yaely micbad lríçépäå'§¦¦¨
L ãnìî ,'íLel` micbaäæéðb ïéðeòhlecb odkl xeq`e ,mlerl ¨§©¥¤§¦§¦¨

x`ya mda cearl heicd odkle ,xg` mixetik meia mda cearl
,cg`k mi`ad miaezk ipy o`k yiy `vnpe ,dpyd zeniéaøì àlà¤¨§©¦

àñBc(my)øîàc,`id dxezd zpeekyïäa LnzLé àlLlecb odk ¨§¨©¤Ÿ¦§©¥¨¤
ìzcear,øçà íéøetkä íBéheicd odk zcearl mixyk md la` §©¦¦©¥

,dlirn mda oi`y `vnpe ,dpyd zeni x`yaøîéîì àkéà éàî± ©¦¨§¥©
zxfege ,cg`k mi`ad miaezk ipy o`k oi` ixd ,ayiil yi dn
dyrpy xaca d`pd xeqi` jiiyy oycd znexzn cnlpy `iyewd
xg`l mca dlirn yiy ,'`ed' daiza dxezd zpeeky xn`pe ,ezevn

.dxtkd mcew enk ,dxtkd
:xg` ote`a zvxzn `xnbdàlàznexzn cenll oi`y mrhd ¤¨

`ed ,oycdîíeM`idy ,df yecig ep`vn dtexr dlbra mby ¦
`vnpe ,dzevn dzyrpy it lr s` d`pda dxeq`úîeøz éàåäc©£©§©

íéáeúk éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä íéáeúk éðL äôeøò äìâòå ïLcä©¤¤§¤§¨£¨§¥§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦
,ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä.x`azdy itk ©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðä(.dl oiyeciw)oi`ad miaezk ipy ¨¦¨§©§¨©
cg`køîàc ïàîì àlà ,ïéãnìî ïéà(my)oi`ad miaezk ipyy ¥§©§¦¤¨§©§¨©
cg`køîéîì àkéà éàî ïéãnìîcenll xyt` ixd ,ayiil yi dn ± §©§¦©¦¨§¥©

ziyrpy xaca d`pd xeqi` jiiyy dtexr dlbre oycd znexzn
mi`ad miaezk ipyy drcd itl elit` :`xnbd zvxzn .ezevn

ixdy ,micnln mpi` o`k ,micnln cg`kéøz§¥
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oifge` mipy` cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

äðùîåá ïéìòåîoi` mcde .mipdkl mpi`e ,od 'd iycw `dc ,`ed oaxw m` Ð

.`xnba silick ,ea oilrenàîèå:ze`hg izy aiig Ð sebd z`neha elk` m` Ð

.zxka `idy sebd z`neh meyn zg`e ,alg meyn zg`íãá ïë ïéàù äîyxtn Ð

.`xnbaäøåäè äîäáá àìà"dpnn eaixwi xy` dndad on" (f `xwie) aizkck Ð

.'ebeàøîâéìéî éðäðîea yi algc Ð

dlirn?elit`c ,biltn `lemiycw alg

,odiiga dlirn oda oi`c ab lr s` ,milw

dlirn ea yi ,od milra oenn `dc

.onc wxfpy xg`l mdixeni`aíøåé øùàë
.aizk giyn odk xt ixeni`a Ðåðãîì äîå

mixeni` miyixtny dn lkk :xn`wc Ð

dfn eyxti jk ,minlyn?mixeni`d o`k s`

[axwd lr] dqknd algd z`" ,miyxetn

!'ebe "zeilkd izy z`e algd lk z`eäî
äìéòî ùé çéùî ïäë øô`dc ,mixeni`a Ð

.`ed miycw iycwc ,dlirn dia ded miign

äìéòî åá ùé.ealga Ð'äì áìç ìëÐ

'dl" eda aizk ikdle ,aizk milw miycwa"

l Ð'd iycw"c `xninoiprl ,dia `pixw "

.dlirnàì úåéìëä éúùå úøúåée`lc Ð

.exwi` "alg"íøåé øùàëlk lr cnil Ð

.giyn odk xt ixeni`l eywedy ,mixeni`d

àì øåùá àúéìã äéìàik ,da elrnp Ð

`pixw "yakd zil`"c ,minlyl yak eziin

dia?dil` ogky`e ,"alg lk" `pngx azk

ealg" (b `xwie) aizkc ,"alg" ixwi`c

."dninz dil`døñúéúyak zil` lk Ð

.dlik`aæòå áùëå øåù áìç ìë`l Ð

dpi` dil`e ,oleka bdepd `l` dxez dxq`

.fra `le xeya `l zbdepäá åìòîé àìÐ

'dl alg lk"n dlirn `dc`de ,ol `wtp "

!i`xwi` "alg" e`lc zxn`íëìip`e" Ð

e`l ,`nl` .`di mkly Ð 'ebe "mkl eizzp

.`ed deab iycwåéúúð äøôëì`le Ð

zcner dpi`y ,ea lernl "ily" iexw `diy

.mkliaya xtkl `l`àåä:rnyn Ð

iptl oia ,dey epic mlerl ,`di eziieda

eizepzn ozpy dxtk xg`l oiae dxtk

.miixiyd ex`ypeïéà äøôë øçàì äî
äìéòîxac jl oi`c ,onwlck ,miixiya Ð

xak ixdy ,ea oilrene ezevn dyrpy

'd iycw" e`le epnn deab jxev dyrp"

.dia `pixwïùãä úîåøúmxez xwA lk ÐŸ¤

icva epzepe ,dzgn `ln gafn oycn§Ÿ

aizkck ,dnewna my zrlape ,gafnd

'ebe y`d lk`z xy` oycd z` mixde"

dniy oerhy cnln Ð "gafnd lv` enye

.d`pda xeq` ,`nl` .dfipbeäðåäë éãâá
oda qpkp lecb odky oal icba drax` Ð

dfipb oiperhe ,mixetkd meia miptle iptl

,dpyd lk oda caer heicd oi`e ,zinler

aizkck ,xg` mixetk meil [lecb odk] `le

."my mgipde cad icba z` hyte"àìà
øîàã àñåã éáøìoda ynyn heicd odky ,dpyd lk heicd odkl od oixyk Ð

meil `ed ynzyi `ly cnln Ð "my mgipde" xnel cenlz dne ,milk drax`a

xninl `ki` i`n ,xg` mixetkdäôåøò äìâò ?,dzevn dyrpy it lr s` Ð

.(`,e zezixk) dzxeaw `dz my Ð "my etxre" aizkc ,d`pda dxeq`
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øîàopinwen (a,hn migaf) "onewn edfi`" wxta Ð 'ek mxei xy`k `xw xn`c i`pi iax

opitli zeilkd izye zxzeic .ywida cnlne xfeg epi`c ,ywida cnld xacl dl

xy`k" xzii`e ,giyn odk xtn mlrd xte ,xeaiv ly xac mlrd xtn dxf dcear xirya

iedil `lc ,diteba aizkc o`nk iednl ,xac mlrd xta inewe`l giyn odk xta "mxei

i`pi iaxe ."cnld on cnl" dxf dcear xiry

"i`ny zia" wxta silic o`nk dl xaq `kdc

dcear ixirya zeilkd izye zxzei :(a,`n my)

i`pi iaxc :xnel yi cere .'ek "xtl dyre"n dxf

dlirna [`dc] ,`ed `nlra `zknq` Ð `kdc

oi` :i`pi iax xn` (`,eh) "gafn iycw" wxta

,cala ziad wca iycw `l` dlirn meyn oiaiig

.milrale mipdkl eda zi`c gafn iycwa `le

.opaxcn dl iwene ,`aeh zeipynn dil jixte

Ð "alg lk" :yexit !aiqp `w `xw `de :jixte

,`nlra `zknq` :ipyne !mixeni`d zeaxl

exn`" wxta opzc `de .`kdc `xw oicd `ede

aiige ,zg` dlik` lke` yi :(a,bi zezixk) "el

inewe`l `ki` Ð my`e ze`hg rax` dilr

,yegl oi` Ð mipdkl dxerc it lr s`e .dlera

.gafnl xyad lkc oeikàåädxtk iptl

wxt dlirnac :mz epiax dywd Ð dxtk xg`lk

cle"zndal mc fiwnd :opixn` (a,ai) "z`hg

!mca dlirn yi ,`nl` .ea oilren Ð miycw

la` .dxtk `kiiy `lc ,miign mzdc :uxize

m`e .oilren oi` Ð dxtk iptl s` ,dhigy xg`l

lk" wxta dl iziine ,(`,`i) opz mzdc :xn`z

,ea oilren oi` dlgza mc ,(`,ak migqt) "dry

:xnel yie !ea oilren Ð oexcw lgpl `vi

,ok m` :xn`z m`e .`id opaxcn ,mzdc dlirnc

dlirn igeky`l wigcc (a,a) dlirn yixa

mzdc :xnel yie !dpyn jdn iziil ,opaxcn

.inc edpiwpgkc ,i`w "mexca ohgyy miycw"`

(dnk) opax oewzc iiez`l wigc `peeb i`d ike

dii`x iziine .ediipin ilicac ab lr s` ,dlirn

icin e`vi Ð ezny miycw :xn`c opgei iaxn

dxenz seqa :xn`z m`e .dxez xac dlirn

i` :xn`w "ziad wcal dler yicwn" iab (a,al)

."zelirn izy da oilrene" `tiq `ni` ,opaxcn

`ki` `d ?`iyew i`ne Ð ?i`n` ,opaxcn i`e

:xnel yie !ezny miycwae mca opaxc dlirn

oi` ,dler meyn `ziixe`c dlirn yiy mzdc

ilica ikd e`lac oeik ,dlirn my owzl minkgl

:zelirn izy ea lernl ie`x :ipyne .ediipin

,xerae .dler meyn ,`ziixe`c dlirn ,xyaa

epwze ,dipin ilica `l ,`ziixe`c dlirn `kilc

.dlirn opaxïéàezevn dyrpy xac jl

iptl hrnp `l ,daxc` :xn`z m`e Ð ea oilrene

`ly ezevn dyrp `ly xac jl oi`c ,dxtk

Ð milw miycw `ki`c ab lr s`e !ea elrni

:xnel yie !miny iycw exw` `lc meyn ,epiid

zry cr ea oilren oi` oyc `dc ,`aeh ogky`c

.dzcixi xg`l cr dtexr dlbre ,dnexz

àìåopzc :xn`z m`e Ð oycd znexz ixde

.oilren `le mipdp `l Ð dxepnde inipt gafn oeyic ,(`,`i) "z`hg cle" wxt dlirna

rnyn ?olpn inipt gafn `l` ,"enye" dia aizkc Ð oevigd gafn `nlya :`xnba xn`we

:xnel yie ?oilrenc "enye"n dil rnyn daxc` oizrnyae ,oilren oi`c yixc "enye"nc

la` .dlirn icin e`iven oeyicdy ,iniptd oeyica oilren oi`c rnyn mzdc oizipznc

jkl Ð "enye" aizkc ,oevig `nlya :xn`w df lre .oycl devn ,ok m` .milren ,mcew

oeyicdy xne` dz`y ,oycl devnc ol `pn .inipt `l` xfti `ly ,zgpa Ð "enye" :(`,cl) [dxenz] dlirn seqa opiyxcck ,dlirn `ki` dnxd xg`l s` mewn lkne .oycl devn

jixhvi` `de :jixt mzde .'ek "gafnd lv` enye" aizk `dc jixv `l ,oevigd gafn oiprl m` Ð "oycd mewn l` dze` jilyde ez`xen xiqde" `xw xn`c :ipyne ?dlirn icin e`iven

."dncw" aizkc ,mewn el reawl oevigd gafnl

íåùî.`kd ik opiwqne ,xzei jix`n (a,`i) "z`hg cle" wxta dlirna Ð 'ek dpedk icbae oycd znexz iedc

ixz

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

äî ,àîèå ,øúBðå ,ìebét íeMî åéìò ïéáéiçå ,Ba ïéìòBî£¦§©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥©
íca øîBçå .íãa ïk ïéàM¯ícäLäiçå äîäaa âäBð ¤¥¥§¨¨¤©¨¤©¨¥©§¥¨§©¨

àlà âäBð Bðéà áìçå ,íéøBäè ïéáe íéàîè ïéa ,óBòå§¥§¥¦¥§¦§¥¤¥¥¤¨
.ãáìa äøBäè äîäáaàøîâéaø øîà ?éléî éðä àðî ¦§¥¨§¨¦§©§¨¨¥¦¥£©©¦

éëå ."íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk" àø÷ øîàc :éàpé©©©£©§¨©£¤¨¦¤©©§¨¦§¦
àa äæ éøä äzòî ?"íéîìMä çáæ øBL"î eðãîl äî©¨©§¦¤©©§¨¦¥©¨£¥¤¨
ïäk øôì "íéîìMä çáæ øBL" Léwî ,ãîì àöîðå ãnìì§©¥§¦§¨¨¥©¦¤©©§¨¦§©Ÿ¥

çéLî ïäk øt äî ,çéLî¯çáæ øBL óà ,äìéòî Ba Lé ¨¦©©©Ÿ¥¨¦©¥§¦¨©¤©
íéîìMä¯äøeòk :àðéðç éaø déì øîà .äìéòî Ba Lé ©§¨¦¥§¦¨£©¥©¦£¦¨§¨

'äì áìç ìk" éaø äðML Bæ"¯íéLã÷ éøeîéà úBaøì ¤¨¨©¦¨¥¤©§©¥¥¢¨¦
éøèöéà :ééaà øîà !äìéòîì íél÷àðîçø áúk éàc ,C ©¦¦§¦¨£©©©¥¦§§¦§¦§¨©£¨¨

áìç àðéîà äåä ,"áìç"¯úBéìë ézLe úøúBé ,ïéà¯,àì ¥¤£¨¨¦¨¥¤¦¤¤§¥§¨¨
øLàk" àðîçø áúk éàå ."íøeé øLàk" àðîçø áúk§¨©£¨¨©£¤¨§¦§¨©£¨¨©£¤

øBLa àúéìc äéìà áìç àðéîà äåä ,"íøeé¯áúk ,àì ¨£¨¨¦¨¥¤©§¨§¥¨§¨§¨
äéìà éà :ãéáæ áøì éøî áø déì øîà ."áìç ìk" àðîçø©£¨¨¨¥¤£©¥©¨¦§©§¦¦©§¨

éàø÷éàéìò :déì øîà !äìéëàa øñzéz ,"áìç"øîà E ¦§¨¥¥¤¦©©©£¦¨£©¥¨¤¨©
øBL áìç ìk" àø÷áNëå"æòå¯øBLa äåMä øácáNëå §¨¨¥¤§¤¤¨¥¨¨©¨¤§§¤¤

"äéìàä Baìç" :øîà éLà áø .æòå¯"áìç" ,éàø÷éà ¨¥©©¦£©¤§¨©§¨¦§¨¥¥¤
,àlà !da eìòîé àì äzòî àlà .éàø÷éà àì àîúñ§¨¨¨¦§¨¥¤¨¥©¨Ÿ¦§£¨¤¨
?éléî éðä àðî ."íca ïk ïéàM äî" .ãéáæ áøãk àzøåeçî§©©§¨¦§©§¦©¤¥¥©¨¨¨¨¥¦¥

"íëì" :àø÷ øîàc ,àleò øîà¯éaø éác .àäé íëlL £©¨©£©§¨¨¤¤¨¤§¥§¥©¦
"øtëì" :àðz ìàòîLé¯.äìéòîì àìå åézúð äøtëì ¦§¨¥§¨§©¥§©¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨

"àeä" àø÷ øîà :øîà ïðçBé éaøå¯äøtk éðôì àeä §©¦¨¨¨©¨©§¨¦§¥©¨¨
éðôì óà ,äìéòî Ba ïéà äøtk øçàl äî ,äøtk øçàìk¦§©©©¨¨©§©©©¨¨¥§¦¨©¦§¥

.äìéòî Ba ïéà äøtk¯"àeä" :àîéàå¯äøtk øçàì ©¨¨¥§¦¨§¥¨§©©©¨¨
øçàì óà ,äìéòî Ba Lé äøtk éðôl äî ,äøtk éðôìk§¦§¥©¨¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨©§©©

!äìéòî Ba Lé äøtk¯øác Eì ïéàäNòpLBúåöî ©¨¨¥§¦¨¥§¨¨¤©£¨¦§¨
.Ba ïéìòBîe¯Búåöî äNòðc ïLcä úîeøz éøäå ?àìå £¦§¨©£¥§©©¤¤§©£¨¦§¨

!"çaænä ìöà BîNå" áéúëc ,Ba ïéìòBîe¯éàåäc íeMî £¦¦§¦§¨¥¤©¦§¥©¦©£©
ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL äpeäë éãâáe ïLcä úîeøz§©©¤¤¦§¥§¨§¥§¦©¨¦§¤¨§¨

.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL¯ïðaøì àçéðä §¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦¨¦¨§©¨©
"íL íçépäå" :éøîàc¯éaøì àlà .äæéðb ïéðeòhL ãîìî §¨§¦§¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨¤¨§©¦

éàî ,øçà íéøetkä íBéì ïäa LnzLé àlL :øîàc àñBc¨©£©¤Ÿ¦§©¥¨¤§©¦¦©¥©
äìâòå ïLcä úîeøz éàåäc íeMî ,àlà ?øîéîì àkéà¦¨§¥©¤¨¦©£©§©©¤¤§¤§¨
ïéàaä íéáeúk éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä íéáeúk éðL äôeøò£¨§¥§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦

.ïéãnìî ïéà ãçàk¯,ïéãnìî ïéà øîàc ïàîì àçéðä §¤¨¥§©§¦¨¦¨§©©£©¥§©§¦
?øîéîì àkéà éàî ïéãnìî øîàc ïàîì àlà¯éøz ¤¨§©©£©§©§¦©¦¨§¥©§¥

éèåòéî

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



קלט oifge` mipy` cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

äðùîåá ïéìòåîoi` mcde .mipdkl mpi`e ,od 'd iycw `dc ,`ed oaxw m` Ð

.`xnba silick ,ea oilrenàîèå:ze`hg izy aiig Ð sebd z`neha elk` m` Ð

.zxka `idy sebd z`neh meyn zg`e ,alg meyn zg`íãá ïë ïéàù äîyxtn Ð

.`xnbaäøåäè äîäáá àìà"dpnn eaixwi xy` dndad on" (f `xwie) aizkck Ð

.'ebeàøîâéìéî éðäðîea yi algc Ð

dlirn?elit`c ,biltn `lemiycw alg

,odiiga dlirn oda oi`c ab lr s` ,milw

dlirn ea yi ,od milra oenn `dc

.onc wxfpy xg`l mdixeni`aíøåé øùàë
.aizk giyn odk xt ixeni`a Ðåðãîì äîå

mixeni` miyixtny dn lkk :xn`wc Ð

dfn eyxti jk ,minlyn?mixeni`d o`k s`

[axwd lr] dqknd algd z`" ,miyxetn

!'ebe "zeilkd izy z`e algd lk z`eäî
äìéòî ùé çéùî ïäë øô`dc ,mixeni`a Ð

.`ed miycw iycwc ,dlirn dia ded miign

äìéòî åá ùé.ealga Ð'äì áìç ìëÐ

'dl" eda aizk ikdle ,aizk milw miycwa"

l Ð'd iycw"c `xninoiprl ,dia `pixw "

.dlirnàì úåéìëä éúùå úøúåée`lc Ð

.exwi` "alg"íøåé øùàëlk lr cnil Ð

.giyn odk xt ixeni`l eywedy ,mixeni`d

àì øåùá àúéìã äéìàik ,da elrnp Ð

`pixw "yakd zil`"c ,minlyl yak eziin

dia?dil` ogky`e ,"alg lk" `pngx azk

ealg" (b `xwie) aizkc ,"alg" ixwi`c

."dninz dil`døñúéúyak zil` lk Ð

.dlik`aæòå áùëå øåù áìç ìë`l Ð

dpi` dil`e ,oleka bdepd `l` dxez dxq`

.fra `le xeya `l zbdepäá åìòîé àìÐ

'dl alg lk"n dlirn `dc`de ,ol `wtp "

!i`xwi` "alg" e`lc zxn`íëìip`e" Ð

e`l ,`nl` .`di mkly Ð 'ebe "mkl eizzp

.`ed deab iycwåéúúð äøôëì`le Ð

zcner dpi`y ,ea lernl "ily" iexw `diy

.mkliaya xtkl `l`àåä:rnyn Ð

iptl oia ,dey epic mlerl ,`di eziieda

eizepzn ozpy dxtk xg`l oiae dxtk

.miixiyd ex`ypeïéà äøôë øçàì äî
äìéòîxac jl oi`c ,onwlck ,miixiya Ð

xak ixdy ,ea oilrene ezevn dyrpy

'd iycw" e`le epnn deab jxev dyrp"

.dia `pixwïùãä úîåøúmxez xwA lk ÐŸ¤

icva epzepe ,dzgn `ln gafn oycn§Ÿ

aizkck ,dnewna my zrlape ,gafnd

'ebe y`d lk`z xy` oycd z` mixde"

dniy oerhy cnln Ð "gafnd lv` enye

.d`pda xeq` ,`nl` .dfipbeäðåäë éãâá
oda qpkp lecb odky oal icba drax` Ð

dfipb oiperhe ,mixetkd meia miptle iptl

,dpyd lk oda caer heicd oi`e ,zinler

aizkck ,xg` mixetk meil [lecb odk] `le

."my mgipde cad icba z` hyte"àìà
øîàã àñåã éáøìoda ynyn heicd odky ,dpyd lk heicd odkl od oixyk Ð

meil `ed ynzyi `ly cnln Ð "my mgipde" xnel cenlz dne ,milk drax`a

xninl `ki` i`n ,xg` mixetkdäôåøò äìâò ?,dzevn dyrpy it lr s` Ð

.(`,e zezixk) dzxeaw `dz my Ð "my etxre" aizkc ,d`pda dxeq`
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øîàopinwen (a,hn migaf) "onewn edfi`" wxta Ð 'ek mxei xy`k `xw xn`c i`pi iax

opitli zeilkd izye zxzeic .ywida cnlne xfeg epi`c ,ywida cnld xacl dl

xy`k" xzii`e ,giyn odk xtn mlrd xte ,xeaiv ly xac mlrd xtn dxf dcear xirya

iedil `lc ,diteba aizkc o`nk iednl ,xac mlrd xta inewe`l giyn odk xta "mxei

i`pi iaxe ."cnld on cnl" dxf dcear xiry

"i`ny zia" wxta silic o`nk dl xaq `kdc

dcear ixirya zeilkd izye zxzei :(a,`n my)

i`pi iaxc :xnel yi cere .'ek "xtl dyre"n dxf

dlirna [`dc] ,`ed `nlra `zknq` Ð `kdc

oi` :i`pi iax xn` (`,eh) "gafn iycw" wxta

,cala ziad wca iycw `l` dlirn meyn oiaiig

.milrale mipdkl eda zi`c gafn iycwa `le

.opaxcn dl iwene ,`aeh zeipynn dil jixte

Ð "alg lk" :yexit !aiqp `w `xw `de :jixte

,`nlra `zknq` :ipyne !mixeni`d zeaxl

exn`" wxta opzc `de .`kdc `xw oicd `ede

aiige ,zg` dlik` lke` yi :(a,bi zezixk) "el

inewe`l `ki` Ð my`e ze`hg rax` dilr

,yegl oi` Ð mipdkl dxerc it lr s`e .dlera

.gafnl xyad lkc oeikàåädxtk iptl

wxt dlirnac :mz epiax dywd Ð dxtk xg`lk

cle"zndal mc fiwnd :opixn` (a,ai) "z`hg

!mca dlirn yi ,`nl` .ea oilren Ð miycw

la` .dxtk `kiiy `lc ,miign mzdc :uxize

m`e .oilren oi` Ð dxtk iptl s` ,dhigy xg`l

lk" wxta dl iziine ,(`,`i) opz mzdc :xn`z

,ea oilren oi` dlgza mc ,(`,ak migqt) "dry

:xnel yie !ea oilren Ð oexcw lgpl `vi

,ok m` :xn`z m`e .`id opaxcn ,mzdc dlirnc

dlirn igeky`l wigcc (a,a) dlirn yixa

mzdc :xnel yie !dpyn jdn iziil ,opaxcn

.inc edpiwpgkc ,i`w "mexca ohgyy miycw"`

(dnk) opax oewzc iiez`l wigc `peeb i`d ike

dii`x iziine .ediipin ilicac ab lr s` ,dlirn

icin e`vi Ð ezny miycw :xn`c opgei iaxn

dxenz seqa :xn`z m`e .dxez xac dlirn

i` :xn`w "ziad wcal dler yicwn" iab (a,al)

."zelirn izy da oilrene" `tiq `ni` ,opaxcn

`ki` `d ?`iyew i`ne Ð ?i`n` ,opaxcn i`e

:xnel yie !ezny miycwae mca opaxc dlirn

oi` ,dler meyn `ziixe`c dlirn yiy mzdc

ilica ikd e`lac oeik ,dlirn my owzl minkgl

:zelirn izy ea lernl ie`x :ipyne .ediipin

,xerae .dler meyn ,`ziixe`c dlirn ,xyaa

epwze ,dipin ilica `l ,`ziixe`c dlirn `kilc

.dlirn opaxïéàezevn dyrpy xac jl

iptl hrnp `l ,daxc` :xn`z m`e Ð ea oilrene

`ly ezevn dyrp `ly xac jl oi`c ,dxtk

Ð milw miycw `ki`c ab lr s`e !ea elrni

:xnel yie !miny iycw exw` `lc meyn ,epiid

zry cr ea oilren oi` oyc `dc ,`aeh ogky`c

.dzcixi xg`l cr dtexr dlbre ,dnexz

àìåopzc :xn`z m`e Ð oycd znexz ixde

.oilren `le mipdp `l Ð dxepnde inipt gafn oeyic ,(`,`i) "z`hg cle" wxt dlirna

rnyn ?olpn inipt gafn `l` ,"enye" dia aizkc Ð oevigd gafn `nlya :`xnba xn`we

:xnel yie ?oilrenc "enye"n dil rnyn daxc` oizrnyae ,oilren oi`c yixc "enye"nc

la` .dlirn icin e`iven oeyicdy ,iniptd oeyica oilren oi`c rnyn mzdc oizipznc

jkl Ð "enye" aizkc ,oevig `nlya :xn`w df lre .oycl devn ,ok m` .milren ,mcew

oeyicdy xne` dz`y ,oycl devnc ol `pn .inipt `l` xfti `ly ,zgpa Ð "enye" :(`,cl) [dxenz] dlirn seqa opiyxcck ,dlirn `ki` dnxd xg`l s` mewn lkne .oycl devn

jixhvi` `de :jixt mzde .'ek "gafnd lv` enye" aizk `dc jixv `l ,oevigd gafn oiprl m` Ð "oycd mewn l` dze` jilyde ez`xen xiqde" `xw xn`c :ipyne ?dlirn icin e`iven

."dncw" aizkc ,mewn el reawl oevigd gafnl

íåùî.`kd ik opiwqne ,xzei jix`n (a,`i) "z`hg cle" wxta dlirna Ð 'ek dpedk icbae oycd znexz iedc
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`oifgeקמ mipya cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

éáéúë éèåòéîiherinc ,oicnln oi` ipd Ð oicnln `nlra xn`c o`nl elit` Ð

.ipixg` `le ,ipd :rnync ,eda iaizkíãá éàø÷ àúìú."`ed" ,"xtkl" ,"mkl" Ð

øúåðì.mc meyn `l` aiig epi` Ð elk`e xzepa oiae mca oia bbye ,xzezp m`y Ð

äàîåèî.mc meyn `l` aiig epi` Ð sebd z`neha elk` m` Ðàì ìåâôî ìáà
êéøölebt gafd did m`yc .ihernl Ð

.lebt meyn ea oi`c ol `hiyt Ð encn lk`e

ïéøéúî åì ùéù ìë ïðúãxg` xacy Ð

oebk Ð mc`l exizn `edy oia .eze` xizn

.ezwixfa mipdkl exizn mcdy ,miycw xya

oebk Ð mc`l `le gafnl oixizn el yiy oiae

wxfp `l m`c .gafnl dxizn dncy ,dler

`xwie) aizkck ,mixhwp dixa` oi` Ð dnc

'd gafn lr mcd z` odkd wxfe" (fixcde ,"

."gegip gixl algd xihwde"åéìò ïéáééç
ìåâô íåùîzg`a gafd z` lbit m` Ð

on lk` jk xg`e ,mcd zecear rax`n

on e` ,mcd xzid llka didy xyad

.zxk aiig Ð mcd xzida od s`y mixeni`d

`ed `l` ,exizn xg` oi`y xac lk la`

zxehwde unewde mcd oebk ,envr xizn

oiaiig oi` Ð lilk dleky mipdk zgpne

lebt xwirc meyn .lebt meyn mdilr

minly dn :opitli ediipine ,aizk minlya

oiaiig Ð gafnle mc`l oixizn mdl yi

ek lk s` ,lebt meyn mdilr.'

.øùáä ìë êìò ïøãä

äðùîáèåøäå øåòädnda ly xerd Ð

xya dviakn zegt oebk ,dhegy

sxhvn ,dviakl dnilyne da wec` dxere

opitli `xnbae .xney `edy iptn Ð

z`neh ,dlw d`nehl oitxhvn mixneydy

.oilke`áèåølke` dpi`y ,`"xiilb* Ð

ztxhvn la` ,dnvr ipta d`neh lawl

,milydlitldyexw `idyk dlke`l jxcy

.xyad lräôé÷äe`l onvr ode ,oilaz Ð

.oitxhvn itexhv`l la` ,iaiyg oilke`ììàäå.yxtn `xnba ÐúåîöòäåÐ

.enr sxhvn jkitl ,el xney mvrde ,lke` `ede gen oda yiyíéðø÷äåyxtn Ð ¤

itp`a edine .oikx ody dhnln oxwir lv` ,mc mdn `veie ekzegy lk :`xnba

.edpip `lke` e`l Ð ediiytpíéôìèäå.xney meyn Ðúåìáð úàîåè àì ìáà
.`nhl dlap xeriy milydl zifkl oitxhvn oi`e ,oi`nhn oi` Ð od dlapn m` Ð

`ied xneyc ab lr s`e .xera `le miciba `le zenvra `le Ð "dzlapa" :`ipzc

e`l Ð ahexe dtiw oke .`xnba yxtnck ,dxeng d`nehl sxhvn xney oi` Ð

.xya icda ,eed `nlra oilke` la` .od xya e`l Ð micibe ll`e ,edpip dlapn

åá àöåéë`OhnE ,uxyd on d`neh lawn zeidl oilke` z`neh `OHn `edy yi Ð¦©¥§©¥

.mixg` `nhl zelap z`neh eil`n `OHn epi`e ,mixg` oilke`éåâì äàîè äîäá èçåùä`wece ,l`xyi `wece Ðhgyy l`xyi .iebl `wece ,d`nh `wece ,dhigy ¦©¥

,hgy l`xyie li`ed ,ikd elit` Ð zenzy cr dhigy edl `ixy `le gp ipal `zlin `ilz dzinac ,iebl `ifg `lc ab lr s` ,zqkxtn dcere ieb jxevl d`nh dnda

`ieyn `l Ð dhigya ieb la` .iebl d`nha s` dhigya `lke` ezaygn dil `ieyn jkld ,dxedha diabl `ixy dhigyc l`xyi iabl ogky`e .`id `ziilrn dhigy

.melk ly d`neh da oi` Ð dxgp :`ipz ikde .diab dxigp ogky` `lc ,dl `ieyn `lke` e`l Ð dxigpa l`xyi oke .diabl dhigy ogky` `lc ,`lke` ezaygn dil

.ezaygn dlhac ,`lke` dil `ieyn `l Ð l`xyil d`nhe .dzhigya cin `lke` `iedc oky lkc ,ipznl jixhvi` `l Ð l`xyil dxedhaeúåìáð úàîåè àì ìáà
úåîúù ãò.(`i `xwie) aizk "dndad on zeni ike" `dc Ðäùàø úà æéúéù ãò.zqkxtn `id elit`e ,dzn daeygc ,`id dlape `xhqib dil dedc Ðäáéøaezkd Ð

.da ikiiyc ab lr s` ,`ixwin `l dlape ,edpip `lke` oilke` iablc ipd lk `ki` `dc Ð 'ek daixy dnn oilke` z`neh `nhlñðåëîäli`edc .cg` mewna sq`pd Ð

.ycw lk` e` ycwnl qpkpe rbp m` eilr aiige ,dlap xyad aiyge ,liha `l Ð diayg`eàøîâàðéðúab lr s` ,dlapc zifkl sxhvn oi` envr xerc oizipzna Ð

.od oixneycïéøîåù ïðáø åðúã àäìze`nhl ,dxeng d`neh `idy ,dlapc zifkl `l la` .oilke` z`nehl dviakl oitxhvn Ð lke`d oixneyy ,dlw d`nehl yi Ð

.milke mc`òåøæ òøæ ìë ìò"rxf lr min ozei ike" dil jinqc .xyked `lc meyn `nrh Ð dia aizk "`ed xedh" `xw `eddac ab lr s`e .aizk oilke` z`neh iabl Ð

."`ed `nh" ,xykedc Ðäôéì÷opzcn .`ed xenb lke` Ð zyzkna oiyzekyk zxyepd la` ,zleay dcera dze` dtegd dpevigd dtilw `ide .lke`l xney `ed Ð

zrya `l` drixf zrya dilr oicitwn oi`y ,dkezl dieag dycrdy dtilw dze` Ð oiycr oke .xney `iedc llkn Ð xney eed `l oilayay oi`lnd :(a,hiw) onwl

."rxfi xy`" hwp ikd meyne ,dlik`øîà÷ éàî.`nhnc ipz xcde ,`ed `xeriy e`l zifkn zegte ,ixwin "dlap" e`l `nl` Ð "xera `le" ipzw `yix Ðåîéìùî äøåòå
úéæëì.zelap z`nehl sxhvn xney oi`c opirny`e Ð
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éøúoke ,ibq cgac :dniz Ð iaizk iherin!(a,biw) mifrd iab lirlãçxzepn ihernl

iccdn opitlic ,`herin cga ibq d`nehe xzeplc :dniz Ð d`nehn ihernl cge

!(a,dn) migafa "i`ny zia wxt" seqa gkenck ,`lewl s` "lelg" "lelg"

øùáä ìë êìò ïøãä

øåòädnda" wxt opzc meyn Ð ahexde

dpi`e" `ily` :(`,fr oileg) "dywnd

`pz ,"zelap z`neh `le oilke` z`neh d`nhn

`pzc meyn Ð diwqt`c i`ne ."ahexde xerd"

oa da `vn" :(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxt

,"epa z`e eze`a aiige dhigy oerh Ð ig dryz

dia ixii`c icii`e ."epa z`e eze`" jk xg` `pz

."mcd ieqk" dixza `pz ,die`x dpi`y dhigya

,serae diga bdepe :"mcd ieqk"a `pzc icii`e

icii`e .sera `le diga bdepc ,"dypd cib" `pz

zrilaa dypd cib da lyazpy jxia dia ixii`c

`piiprl xcd dixzae ,"xyad lk" `pz ,xeqi`

.`ziinw

ììàä,`whxn s` :`xnba yxtnc `ki` Ð

`le oicib `pz i`e .x`evd cib :qxhpewa yxite

`l dyw `idy `whxnc `pin` ded Ð `whxn

`pz i`e .micib x`y llka ied `lc ,sxhvn

elit` enhn micib x`y :`pin` ded Ð ll`

.sexiva zeliap z`nehíéðø÷ä`xnba Ð

.mc `veie ekzegy mewn :yxtn

íéôìèäå`lc Ð "mipxtve" opiqxb `le Ð

`l oizipzne ,sera `l` ikiiy

,"mehxgde" ipzw `lcn ,serc ilina ixii`

xyt`e .(my) `xnba iziinc dpyna ipzwck

,`kd yxit `lc mehxge ,"mipxtve" qxbc

yxtn mipxtv lre .izixg` dpyna [yxit]

`l mitlh lre ,xyaa rlaend mewn :`xnba

oi`y dn s` mitlhac xyt`e .icin yxtn

.mipxtvan ith xyal jixv xyaa rlaen

øîåùiax iac `pzc olpn dlw d`nehl

jixhv` `l qipkdle `ivedle Ð 'eke l`rnyi

.sexivl jixhv` ike wiqnck ,witp cinc Ð inhncäèçseqa xn`c `de Ð dztilwa

awpy dhg" (a,`iw) zeaezkdnka d`vei ,dnexr dxawpyk s` :xn`w ikd Ð "dnexr dx

.miyeal

àìåoky Ð iz` `l mirxfnc ,`xw il dnl :xn`z m`e Ð olpn dxeng d`nehl xney

."`nhi"c `ieaixn iieaxl jzrc `wlqc :xnel yie !jenqa jixtck ,daexn oz`neh

zegt zegt okxec Ð e`nhpy miapr (a,bl migqt) "dry lk" wxta xn`c :xn`z m`e

e`nhp `l i`n`e .lke`d mr oiwynd e`nhp `le ,iciwt cwtn oiwyn :xaqwc ,dviakn

.uegl e`viy cr ,mdilr oiwyn mW oi`c :xnel yie ?xney meyn dtilwl d`nehd zribpa¥
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áéúk íúä ,"BîNå" áéúk àëä ,éáéúk éèeòéî¦¥§¦¦¨¨§¦§¨¨¨§¦
."äôeøòä"¯?íãa éì änì éàø÷ àúìúe¯éèeòîì ãç ¨£¨§¨¨§¨¥¨¨¦§¨©§©¥

.äàîehî éèeòîì ãçå ,äìéònî éèeòîì ãçå ,øúBpî¦¨§©§©¥¦§¦¨§©§©¥¦§¨
ìáàìebtîéøö àìïéøézî Bì LiL ìk :ïðúc ,àø÷ C £¨¦¦¨§¦§¨¦§©¨¤¥©¦¦

çaænì ïéáe íãàì ïéa¯íãå ,ìebt íeMî åéìò ïéáéiç ¥¨¨¨¥©¦§¥©©¨¦¨¨¦¦§¨
.àeä øézî déôeb¥©¦

êìò ïøãäìëøùáä

äøBòáèBøäåäôéwäåììàäåúBîöòäåïéãébäå ©§¨¤§©¦¨§¨£©§¨£¨§©¦¦
íéôìhäå íéðøwäå¯ànèì ïéôøèöî §©©§©¦§©§¨©¦¦§¨§¦§©¥

àöBik .úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè§©¨¦£¨Ÿ§©§¥©¥
èçBMä ,Baúñkøôîe éBâì äàîè äîäa¯äànèî ©¥§¥¨§¥¨§§©§¤¤§©§¨

Bà úeîzL ãò ,úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè§©¨¦£¨Ÿ§©§¥©¤¨
ãòæéziLänî ïéìëBà úàîeè ànèì äaéø .dLàø úà ©¤©¦¤Ÿ¨¦¨§©¥§©¨¦¦©

ììàä :øîBà äãeäé éaø .úBìáð úàîeè ànèì äaéøM¤¦¨§©¥§©§¥©¦§¨¥¨£©
ãçà íB÷îa úéfk Ba Lé íà ,ñpeëîä¯.åéìò áéiç ©§¨¦¥©©¦§¨¤¨©¨¨¨

àøîâàðéðzàäìíéøîBL :ïðaø eðúc ,¯äàîeèì §¥¨§¨§¨©¨©§¦§§¨
äàîeèì íéøîBL .äøeîç äàîeèì íéøîBL àìå ,äl÷©¨§Ÿ§¦§§¨£¨§¦§§¨
ìk ìò" :ìàòîLé éaø éác àðúc ?ïìðî äl÷©¨§¨©§¨¨§¥©¦¦§¨¥©¨

"òeøæ òøæ¯,äòéøæì ïéàéöBî íãà éðaL Cøãk ¤©¥©§¤¤¤§¥¨¨¦¦¦§¦¨
.ïútéì÷a íéLãòå ,dútéì÷a äøBòNe ,dútéì÷a ähç¦¨¦§¦¨¨§¨¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc oileg(iyiy meil)

éáéúk éèeòéî,mihrnn zepeyl miaezk zenewnd ipya ±àëä ¦¥§¦¥¨¨
,oycd znexz iabláéúk(b e `xwie)`ly dfne ,'gAfOd lv` FnUe' §¦§¨¥¤©¦§¥©
`l` 'mye' aezk'BîNå',`le fepbl jixv eze` `weecy cenll yi §¨

oke ,xg` xacíúädtexr dlbr iabláéúk(e `k mixac),'äôeøòä' ¨¨§¦¨£¨
dlbra `weecy ,cnll d`a zxzein dxe`kly dpey`xd `"dde

.df oic bdep
zx`an ,dlirnn mc hrnl micenil dyly mpyiy x`azdy xg`
:`xnbd zl`ey :`nhe xzepe lebitn mb mc hrnl oipn `xnbd

íãa él änì éàø÷ àúìúemc hrnl micenil dyly jixv recn ± §¨¨§¨¥¨¨¦§¨
hrnl mzyly z` jixv `l zn`a :`xnbd daiyn .dlirnn

dlirnn`l` ,øúBpî éèeòîì ãçmc hrnl zkxvp zg` dyxc ± ©§©¥¦¨
,xzep xeqi`näìéònî éèeòîì ãçåoicn mc zhrnn zg` dyxce ± §©§©¥¦§¦¨

,dlirnäàîehî éèeòîì ãçåxeqi`n mc zhrnn zg` dyxce ± §©§©¥¦§¨
.d`neh

:lebit xeqi` mca oi`y oipn zx`an `xnbdìáàmc hrnlìebtî £¨¦¦
éøö àìïðúc ,àø÷ C(.bn migaf),ìkxacBì LiLmixg` mixac Ÿ¨¦§¨¦§©¨¤¥

yïéøézî,eze`ïéaeze` mixizn md m`ìzlik`,íãàxya oebk ©¦¦¥§¨¨
,mipdkl dlik`a eze` dxizn mcd zwixfy miycwïéáemd m` ¥

eze` mixizn,çaænìxihwdl dxizn mcd zwixfy dler oebk ©¦§¥©
,gafnd lr dixa`ìebt íeMî åéìò ïéáéiçzg`a odkd ayg m` - ©¨¦¨¨¦¦

xizn mcdy mixac mze`n lke`d ,lebit zaygn mcd zecearn
oi`y xac la` ,lebit lke` oick zxk aiig ,mze`mixg` mixac el

lebit oic xwiry meyn ,lebit meyn eilr miaiig oi` ,eze` mixizny
minly zyxta xn`p(gi f `xwie)mixizny mixac mdl yi minlye ,

,jka mdl minecd mixacl wx mdn micnele ,gafnle mc`l mze`
àeä øézî déôeb íãåz` xizn `ed `l` ,mixizn el oi` mc ixde ± §¨¥©¦

.lebit ea oi`y heyt okle ,envr

øùáä ìë êìò ïøãä

áèåøäå øåòä ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
`nhpy lke` .zeliap z`nehe milke` z`neh ipic x`eai df wxta
epi` mpn` ,ea mirbepd mixg` miwyne milke` `nhn `ed ixd

dviak xeriy ea yi m` `l` `nhn(.t `nei)`edy xac epiid ,xney .
,ixt ly dtilw oebk ,lwlwzi `ly lke`d z` xneye lke`l xaegn
oicn d`neh lawn `ed ixd ,llk dlik`l ie`x epi`y it lr s`
z` `nhl dviak xeriyl enilydl lke`d mr sxhvn s`e ,xney
z`neh oicl lke`d xney aezkd daixy ,ea mirbepd mixg`
xac epiid ,milke`d zeci .`xnba oldl x`aziy itk milke`
yiy mvr oebk ,ci zxeza lke`l ynyne eci lr fg`p lke`dy
`id ixd ,dy`xay xyal cik zynyn mvrdy ,xya dy`xa
drbpe xedh dy`xay xyad m`y ,d`nehd z` dqipkne d`iven
,xyad `nhpe xyal d`nehd z` dqipkn `id ixd ,mvra d`neh
`nhp xedh lke`a mvrd drbpe `nh dy`xay xyad m` oke
daixy ,xedhd lke`l xyad z`neh z` d`iven mvrdy ,lke`d
zeci mpn` ,d`nehd z` `ivedle qipkdl milke`d zeci aezkd
xeriy lke`a oi` m`y ,lke`d mr sxhvdl oiprl xneyk opi`
enilydl lke`d mr ztxhvn cid oi` ,cid sexiva `l` dviak
mpn` ,mnvr ipta mlke`l jxcd oi`y mixac yi .dviak xeriyl
oebk ,lke`d mr mlke`l `ed jxcd ,lke` mr cgia mdyk
lke`k miaygp mpi` mnvr ipta mdyk el` mixace ,mipilazd

gn mdyk la` ,d`neh milawn mpi`elke`k miaygp lke`l mixae
enilydl lke`d mr mitxhvn s`e ,d`neh milawne lke`d ab`

.ea mirbepd mixg` z` `nhl dviak xeriyl

,mnvr ipta mdyk d`neh milawn mpi`y mixacd zx`an dpynd
mitxhvn mbe ,xyad mr d`neh milawn xyal mixaegn mdyke
:ea mirbepd mixg` z` `nhl dviak xeriyl enilydl xyad mr

øBòä,xya zkizgl dweac `idy dnda lyáèBøäådgild ± ¨§¨¤
,xyad iab lr dyexw `ide xyad on z`veidätéwäåoilazd ± §©¦¨

,xyad lr mipzepyììàäåex`ypy xya ly zephw zekizg ± §¨¨¨
,xya mr cgia mdy dhytdd zrya xerl miweacúBîöòäåyiy §¨£¨

,lke` aeyg gende ,gen mkezaïéãébäåmixaegnd dnda ly §©¦¦
,xya zkizglåly oezgzd wlgíéðøwämixaegn mdy mewna §©©§©¦

,xya zkizg mda weace ,mikx md myy dndalíéôìhäå± §©§¨©¦
,el`d mixacd lk ,xya zkizg mda weacy dnda ly zeqxtd

ïéôøèöîdviak xeriyl enilydl `nhpy xyad mrànèì ¦§¨§¦§©¥
ìáà ,ïéìëBà úàîeèxyaa oi`e ,md dliapn m`,zifk dliapdàì §©¨¦£¨Ÿ

`nhl zifk xeriyl enilydl xyad mr mitxhvn mpi` ±úàîeè§©
,úBìáðmilk`pd mixacd oke .zeliap z`nehl mixney eaxzp `ly §¥

z`neh mi`nhne xyad ab` lke`k miaeygy s` ,xyad mr cgia
z`neh mi`nhn mpi` jkld ,dliapk mpic oi` mpn` ,milke`

.dliap
ea bdep oi`e oilke` z`neh ea bdepy sqep xac d`ian dpynd

:dliap z`neh,Ba àöBikl`xyiì äàîè äîäa èçBMäjxev ©¥©¥§¥¨§¥¨§
å ,íéáëBk ãáBòoiicr dndadúñkøôî`le dixa` z` zrprpn ± ¥¨¦§§©§¤¤

`id ixd ,milke`a drbpe dxfge uxya drbp m` ,ixnbl dzn
äànèîmze`àì ìáà ,ïéìëBà úàîeèmze` d`nhnúàîeè §©§¨§©¨¦£¨Ÿ§©

,úeîzL ãò úBìáðaezk dliap z`neh iably itl(hl `i `xwie)ike' §¥©¤¨§¦
cr zbdep dliap z`neh oic oi`y o`kn micnle ,'dndAd on zEnï¦©§¥¨

digk `id ixd zqkxtn dndady onf lke ,dndad zenzy(.l lirl),
zlren ,ixkp jxevl l`xyi dhgyy oeik ,oilke` z`neh iabl mpn`

,lke`k daiygdl dhigydæéziL ãò Bà[jezgi-],dLàø úàf`y ©¤©¦¤Ÿ¨
y `vnpe ,zqkxtna elit` dznk dpicäaéøaezkdúàîeè ànèì ¦¨§©¥§©

ïéìëBàxzeiúàîeè ànèì äaéøL änî.úBìáð ¨¦¦©¤¦¨§©¥§©§¥
ñpeëîä ììàä ,øîBà äãeäé éaø,cg` mewna sq`pd ±Ba Lé íà ©¦§¨¥¨¨¨©§¨¦¥

,ãçà íB÷îa úéækaeyg `ed ixde ,lha epi` eqpke eaiygdy oeik §©¦§¨¤¨
,ycew xya lk` e` ycwnd zial qpkpe ,ea rbp m`e ,dliap xyak

åéìò áéiç.zxk ©¨¨¨

àøîâ
mixneyy ,dpyna epipyy oick da epipyy `ziixa d`ian `xnbd

:dliap z`nehl mitxhvn mpi`ïðaø eðúc àäì àðéðzepipy ± ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixad ixack dpynaíéøîBLlke`d mr mitxhvnì`nh §¦§

`idy milke` z`nehàìå ,äl÷ äàîeèd oi` la` ±íéøîBL §¨©¨§Ÿ§¦
xyad mr mitxhvnì`idy dliap z`neh `nh.äøeîç äàîeè §§¨£¨

.milke` z`nehl sxhvn xneyy micnl okidn zxxan `xnbd
oic yiy epipyy dn :`xnbd zxxan.ïìðî ,äl÷ äàîeèì íéøîBL§¦§§¨©¨§¨¨

:`xnbd daiyn,ìàòîLé éaø éác àðúcz`neh lv` xn`p §¨¨§¥©¦¦§¨¥
milke`(fl `i `xwie)òeøæ òøæ ìk ìò'['òøfé øLà]xW`' aezkde ,'ebe ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©£¤

elit` mi`nhn mirxfdy ,epcnln 'rxGiïéàéöBî íãà éðaL Cøãk ¦¨¥©§¤¤¤§¥¨¨¦¦
mze`,äòéøæìepiidcähç`idykajezdútéì÷,dpevigd ¦§¦¨¦¨§§¦¨¨

äøBòNe`idykajezdútéì÷,íéLãòåmdykajez,ïútéì÷ §¨§§¦¨¨©£¨¦§§¦¨¨
.milke` z`neh `nhl lke`d mr sxhvn xneydy epcnl o`kne

.dliap z`nehl sxhvn xney oi`y micnl okidn zxxan `xnbd
epipyy dn :`xnbd zxxanì íéøîBL àìåoipr,äøeîç äàîeè §Ÿ§¦§§¨£¨

.ïìðî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcrbPd' ,dliap z`neh lv` xn`p §¨¨§¨©¨¨©Ÿ¥©
dúìáða'`nhi(hl `i my)rbepd `weecy ,epcnln 'DzlapA' zaize , §¦§¨¨¦§¨§¦§¨¨

,`nhp dnvr dliapd xyaaàìårbepdøBòadliap znda ly §Ÿ¨
,øNa úéæk åéìò ïéàLdpi` ,zifk xeriyl dnilyn xerd m` s`y ¤¥¨¨§©¦¨¨

`nhl lke`d mr mitxhvn mixney oi`y ,dliap z`neh d`nhn
,dliap z`neh
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קמי oifge` mipya cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

éáéúë éèåòéîiherinc ,oicnln oi` ipd Ð oicnln `nlra xn`c o`nl elit` Ð

.ipixg` `le ,ipd :rnync ,eda iaizkíãá éàø÷ àúìú."`ed" ,"xtkl" ,"mkl" Ð

øúåðì.mc meyn `l` aiig epi` Ð elk`e xzepa oiae mca oia bbye ,xzezp m`y Ð

äàîåèî.mc meyn `l` aiig epi` Ð sebd z`neha elk` m` Ðàì ìåâôî ìáà
êéøölebt gafd did m`yc .ihernl Ð

.lebt meyn ea oi`c ol `hiyt Ð encn lk`e

ïéøéúî åì ùéù ìë ïðúãxg` xacy Ð

oebk Ð mc`l exizn `edy oia .eze` xizn

.ezwixfa mipdkl exizn mcdy ,miycw xya

oebk Ð mc`l `le gafnl oixizn el yiy oiae

wxfp `l m`c .gafnl dxizn dncy ,dler

`xwie) aizkck ,mixhwp dixa` oi` Ð dnc

'd gafn lr mcd z` odkd wxfe" (fixcde ,"

."gegip gixl algd xihwde"åéìò ïéáééç
ìåâô íåùîzg`a gafd z` lbit m` Ð

on lk` jk xg`e ,mcd zecear rax`n

on e` ,mcd xzid llka didy xyad

.zxk aiig Ð mcd xzida od s`y mixeni`d

`ed `l` ,exizn xg` oi`y xac lk la`

zxehwde unewde mcd oebk ,envr xizn

oiaiig oi` Ð lilk dleky mipdk zgpne

lebt xwirc meyn .lebt meyn mdilr

minly dn :opitli ediipine ,aizk minlya

oiaiig Ð gafnle mc`l oixizn mdl yi

ek lk s` ,lebt meyn mdilr.'

.øùáä ìë êìò ïøãä

äðùîáèåøäå øåòädnda ly xerd Ð

xya dviakn zegt oebk ,dhegy

sxhvn ,dviakl dnilyne da wec` dxere

opitli `xnbae .xney `edy iptn Ð

z`neh ,dlw d`nehl oitxhvn mixneydy

.oilke`áèåølke` dpi`y ,`"xiilb* Ð

ztxhvn la` ,dnvr ipta d`neh lawl

,milydlitldyexw `idyk dlke`l jxcy

.xyad lräôé÷äe`l onvr ode ,oilaz Ð

.oitxhvn itexhv`l la` ,iaiyg oilke`ììàäå.yxtn `xnba ÐúåîöòäåÐ

.enr sxhvn jkitl ,el xney mvrde ,lke` `ede gen oda yiyíéðø÷äåyxtn Ð ¤

itp`a edine .oikx ody dhnln oxwir lv` ,mc mdn `veie ekzegy lk :`xnba

.edpip `lke` e`l Ð ediiytpíéôìèäå.xney meyn Ðúåìáð úàîåè àì ìáà
.`nhl dlap xeriy milydl zifkl oitxhvn oi`e ,oi`nhn oi` Ð od dlapn m` Ð

`ied xneyc ab lr s`e .xera `le miciba `le zenvra `le Ð "dzlapa" :`ipzc

e`l Ð ahexe dtiw oke .`xnba yxtnck ,dxeng d`nehl sxhvn xney oi` Ð

.xya icda ,eed `nlra oilke` la` .od xya e`l Ð micibe ll`e ,edpip dlapn

åá àöåéë`OhnE ,uxyd on d`neh lawn zeidl oilke` z`neh `OHn `edy yi Ð¦©¥§©¥

.mixg` `nhl zelap z`neh eil`n `OHn epi`e ,mixg` oilke`éåâì äàîè äîäá èçåùä`wece ,l`xyi `wece Ðhgyy l`xyi .iebl `wece ,d`nh `wece ,dhigy ¦©¥

,hgy l`xyie li`ed ,ikd elit` Ð zenzy cr dhigy edl `ixy `le gp ipal `zlin `ilz dzinac ,iebl `ifg `lc ab lr s` ,zqkxtn dcere ieb jxevl d`nh dnda

`ieyn `l Ð dhigya ieb la` .iebl d`nha s` dhigya `lke` ezaygn dil `ieyn jkld ,dxedha diabl `ixy dhigyc l`xyi iabl ogky`e .`id `ziilrn dhigy

.melk ly d`neh da oi` Ð dxgp :`ipz ikde .diab dxigp ogky` `lc ,dl `ieyn `lke` e`l Ð dxigpa l`xyi oke .diabl dhigy ogky` `lc ,`lke` ezaygn dil

.ezaygn dlhac ,`lke` dil `ieyn `l Ð l`xyil d`nhe .dzhigya cin `lke` `iedc oky lkc ,ipznl jixhvi` `l Ð l`xyil dxedhaeúåìáð úàîåè àì ìáà
úåîúù ãò.(`i `xwie) aizk "dndad on zeni ike" `dc Ðäùàø úà æéúéù ãò.zqkxtn `id elit`e ,dzn daeygc ,`id dlape `xhqib dil dedc Ðäáéøaezkd Ð

.da ikiiyc ab lr s` ,`ixwin `l dlape ,edpip `lke` oilke` iablc ipd lk `ki` `dc Ð 'ek daixy dnn oilke` z`neh `nhlñðåëîäli`edc .cg` mewna sq`pd Ð

.ycw lk` e` ycwnl qpkpe rbp m` eilr aiige ,dlap xyad aiyge ,liha `l Ð diayg`eàøîâàðéðúab lr s` ,dlapc zifkl sxhvn oi` envr xerc oizipzna Ð

.od oixneycïéøîåù ïðáø åðúã àäìze`nhl ,dxeng d`neh `idy ,dlapc zifkl `l la` .oilke` z`nehl dviakl oitxhvn Ð lke`d oixneyy ,dlw d`nehl yi Ð

.milke mc`òåøæ òøæ ìë ìò"rxf lr min ozei ike" dil jinqc .xyked `lc meyn `nrh Ð dia aizk "`ed xedh" `xw `eddac ab lr s`e .aizk oilke` z`neh iabl Ð

."`ed `nh" ,xykedc Ðäôéì÷opzcn .`ed xenb lke` Ð zyzkna oiyzekyk zxyepd la` ,zleay dcera dze` dtegd dpevigd dtilw `ide .lke`l xney `ed Ð

zrya `l` drixf zrya dilr oicitwn oi`y ,dkezl dieag dycrdy dtilw dze` Ð oiycr oke .xney `iedc llkn Ð xney eed `l oilayay oi`lnd :(a,hiw) onwl

."rxfi xy`" hwp ikd meyne ,dlik`øîà÷ éàî.`nhnc ipz xcde ,`ed `xeriy e`l zifkn zegte ,ixwin "dlap" e`l `nl` Ð "xera `le" ipzw `yix Ðåîéìùî äøåòå
úéæëì.zelap z`nehl sxhvn xney oi`c opirny`e Ð
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éøúoke ,ibq cgac :dniz Ð iaizk iherin!(a,biw) mifrd iab lirlãçxzepn ihernl

iccdn opitlic ,`herin cga ibq d`nehe xzeplc :dniz Ð d`nehn ihernl cge

!(a,dn) migafa "i`ny zia wxt" seqa gkenck ,`lewl s` "lelg" "lelg"

øùáä ìë êìò ïøãä

øåòädnda" wxt opzc meyn Ð ahexde

dpi`e" `ily` :(`,fr oileg) "dywnd

`pz ,"zelap z`neh `le oilke` z`neh d`nhn

`pzc meyn Ð diwqt`c i`ne ."ahexde xerd"

oa da `vn" :(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxt

,"epa z`e eze`a aiige dhigy oerh Ð ig dryz

dia ixii`c icii`e ."epa z`e eze`" jk xg` `pz

."mcd ieqk" dixza `pz ,die`x dpi`y dhigya

,serae diga bdepe :"mcd ieqk"a `pzc icii`e

icii`e .sera `le diga bdepc ,"dypd cib" `pz

zrilaa dypd cib da lyazpy jxia dia ixii`c

`piiprl xcd dixzae ,"xyad lk" `pz ,xeqi`

.`ziinw

ììàä,`whxn s` :`xnba yxtnc `ki` Ð

`le oicib `pz i`e .x`evd cib :qxhpewa yxite

`l dyw `idy `whxnc `pin` ded Ð `whxn

`pz i`e .micib x`y llka ied `lc ,sxhvn

elit` enhn micib x`y :`pin` ded Ð ll`

.sexiva zeliap z`nehíéðø÷ä`xnba Ð

.mc `veie ekzegy mewn :yxtn

íéôìèäå`lc Ð "mipxtve" opiqxb `le Ð

`l oizipzne ,sera `l` ikiiy

,"mehxgde" ipzw `lcn ,serc ilina ixii`

xyt`e .(my) `xnba iziinc dpyna ipzwck

,`kd yxit `lc mehxge ,"mipxtve" qxbc

yxtn mipxtv lre .izixg` dpyna [yxit]

`l mitlh lre ,xyaa rlaend mewn :`xnba

oi`y dn s` mitlhac xyt`e .icin yxtn

.mipxtvan ith xyal jixv xyaa rlaen

øîåùiax iac `pzc olpn dlw d`nehl

jixhv` `l qipkdle `ivedle Ð 'eke l`rnyi

.sexivl jixhv` ike wiqnck ,witp cinc Ð inhncäèçseqa xn`c `de Ð dztilwa

awpy dhg" (a,`iw) zeaezkdnka d`vei ,dnexr dxawpyk s` :xn`w ikd Ð "dnexr dx

.miyeal

àìåoky Ð iz` `l mirxfnc ,`xw il dnl :xn`z m`e Ð olpn dxeng d`nehl xney

."`nhi"c `ieaixn iieaxl jzrc `wlqc :xnel yie !jenqa jixtck ,daexn oz`neh

zegt zegt okxec Ð e`nhpy miapr (a,bl migqt) "dry lk" wxta xn`c :xn`z m`e

e`nhp `l i`n`e .lke`d mr oiwynd e`nhp `le ,iciwt cwtn oiwyn :xaqwc ,dviakn

.uegl e`viy cr ,mdilr oiwyn mW oi`c :xnel yie ?xney meyn dtilwl d`nehd zribpa¥
xney
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áéúk íúä ,"BîNå" áéúk àëä ,éáéúk éèeòéî¦¥§¦¦¨¨§¦§¨¨¨§¦
."äôeøòä"¯?íãa éì änì éàø÷ àúìúe¯éèeòîì ãç ¨£¨§¨¨§¨¥¨¨¦§¨©§©¥
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ìáàìebtîéøö àìïéøézî Bì LiL ìk :ïðúc ,àø÷ C £¨¦¦¨§¦§¨¦§©¨¤¥©¦¦

çaænì ïéáe íãàì ïéa¯íãå ,ìebt íeMî åéìò ïéáéiç ¥¨¨¨¥©¦§¥©©¨¦¨¨¦¦§¨
.àeä øézî déôeb¥©¦

êìò ïøãäìëøùáä

äøBòáèBøäåäôéwäåììàäåúBîöòäåïéãébäå ©§¨¤§©¦¨§¨£©§¨£¨§©¦¦
íéôìhäå íéðøwäå¯ànèì ïéôøèöî §©©§©¦§©§¨©¦¦§¨§¦§©¥

àöBik .úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè§©¨¦£¨Ÿ§©§¥©¥
èçBMä ,Baúñkøôîe éBâì äàîè äîäa¯äànèî ©¥§¥¨§¥¨§§©§¤¤§©§¨

Bà úeîzL ãò ,úBìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè§©¨¦£¨Ÿ§©§¥©¤¨
ãòæéziLänî ïéìëBà úàîeè ànèì äaéø .dLàø úà ©¤©¦¤Ÿ¨¦¨§©¥§©¨¦¦©

ììàä :øîBà äãeäé éaø .úBìáð úàîeè ànèì äaéøM¤¦¨§©¥§©§¥©¦§¨¥¨£©
ãçà íB÷îa úéfk Ba Lé íà ,ñpeëîä¯.åéìò áéiç ©§¨¦¥©©¦§¨¤¨©¨¨¨

àøîâàðéðzàäìíéøîBL :ïðaø eðúc ,¯äàîeèì §¥¨§¨§¨©¨©§¦§§¨
äàîeèì íéøîBL .äøeîç äàîeèì íéøîBL àìå ,äl÷©¨§Ÿ§¦§§¨£¨§¦§§¨
ìk ìò" :ìàòîLé éaø éác àðúc ?ïìðî äl÷©¨§¨©§¨¨§¥©¦¦§¨¥©¨

"òeøæ òøæ¯,äòéøæì ïéàéöBî íãà éðaL Cøãk ¤©¥©§¤¤¤§¥¨¨¦¦¦§¦¨
.ïútéì÷a íéLãòå ,dútéì÷a äøBòNe ,dútéì÷a ähç¦¨¦§¦¨¨§¨¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨
:ïðaø eðúc ?ïìðî äøeîç äàîeèì íéøîBL àìå§Ÿ§¦§§¨£¨§¨©§¨©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc oileg(iyiy meil)

éáéúk éèeòéî,mihrnn zepeyl miaezk zenewnd ipya ±àëä ¦¥§¦¥¨¨
,oycd znexz iabláéúk(b e `xwie)`ly dfne ,'gAfOd lv` FnUe' §¦§¨¥¤©¦§¥©
`l` 'mye' aezk'BîNå',`le fepbl jixv eze` `weecy cenll yi §¨

oke ,xg` xacíúädtexr dlbr iabláéúk(e `k mixac),'äôeøòä' ¨¨§¦¨£¨
dlbra `weecy ,cnll d`a zxzein dxe`kly dpey`xd `"dde

.df oic bdep
zx`an ,dlirnn mc hrnl micenil dyly mpyiy x`azdy xg`
:`xnbd zl`ey :`nhe xzepe lebitn mb mc hrnl oipn `xnbd

íãa él änì éàø÷ àúìúemc hrnl micenil dyly jixv recn ± §¨¨§¨¥¨¨¦§¨
hrnl mzyly z` jixv `l zn`a :`xnbd daiyn .dlirnn

dlirnn`l` ,øúBpî éèeòîì ãçmc hrnl zkxvp zg` dyxc ± ©§©¥¦¨
,xzep xeqi`näìéònî éèeòîì ãçåoicn mc zhrnn zg` dyxce ± §©§©¥¦§¦¨

,dlirnäàîehî éèeòîì ãçåxeqi`n mc zhrnn zg` dyxce ± §©§©¥¦§¨
.d`neh

:lebit xeqi` mca oi`y oipn zx`an `xnbdìáàmc hrnlìebtî £¨¦¦
éøö àìïðúc ,àø÷ C(.bn migaf),ìkxacBì LiLmixg` mixac Ÿ¨¦§¨¦§©¨¤¥

yïéøézî,eze`ïéaeze` mixizn md m`ìzlik`,íãàxya oebk ©¦¦¥§¨¨
,mipdkl dlik`a eze` dxizn mcd zwixfy miycwïéáemd m` ¥

eze` mixizn,çaænìxihwdl dxizn mcd zwixfy dler oebk ©¦§¥©
,gafnd lr dixa`ìebt íeMî åéìò ïéáéiçzg`a odkd ayg m` - ©¨¦¨¨¦¦

xizn mcdy mixac mze`n lke`d ,lebit zaygn mcd zecearn
oi`y xac la` ,lebit lke` oick zxk aiig ,mze`mixg` mixac el

lebit oic xwiry meyn ,lebit meyn eilr miaiig oi` ,eze` mixizny
minly zyxta xn`p(gi f `xwie)mixizny mixac mdl yi minlye ,

,jka mdl minecd mixacl wx mdn micnele ,gafnle mc`l mze`
àeä øézî déôeb íãåz` xizn `ed `l` ,mixizn el oi` mc ixde ± §¨¥©¦

.lebit ea oi`y heyt okle ,envr

øùáä ìë êìò ïøãä

áèåøäå øåòä ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
`nhpy lke` .zeliap z`nehe milke` z`neh ipic x`eai df wxta
epi` mpn` ,ea mirbepd mixg` miwyne milke` `nhn `ed ixd

dviak xeriy ea yi m` `l` `nhn(.t `nei)`edy xac epiid ,xney .
,ixt ly dtilw oebk ,lwlwzi `ly lke`d z` xneye lke`l xaegn
oicn d`neh lawn `ed ixd ,llk dlik`l ie`x epi`y it lr s`
z` `nhl dviak xeriyl enilydl lke`d mr sxhvn s`e ,xney
z`neh oicl lke`d xney aezkd daixy ,ea mirbepd mixg`
xac epiid ,milke`d zeci .`xnba oldl x`aziy itk milke`
yiy mvr oebk ,ci zxeza lke`l ynyne eci lr fg`p lke`dy
`id ixd ,dy`xay xyal cik zynyn mvrdy ,xya dy`xa
drbpe xedh dy`xay xyad m`y ,d`nehd z` dqipkne d`iven
,xyad `nhpe xyal d`nehd z` dqipkn `id ixd ,mvra d`neh
`nhp xedh lke`a mvrd drbpe `nh dy`xay xyad m` oke
daixy ,xedhd lke`l xyad z`neh z` d`iven mvrdy ,lke`d
zeci mpn` ,d`nehd z` `ivedle qipkdl milke`d zeci aezkd
xeriy lke`a oi` m`y ,lke`d mr sxhvdl oiprl xneyk opi`
enilydl lke`d mr ztxhvn cid oi` ,cid sexiva `l` dviak
mpn` ,mnvr ipta mlke`l jxcd oi`y mixac yi .dviak xeriyl
oebk ,lke`d mr mlke`l `ed jxcd ,lke` mr cgia mdyk
lke`k miaygp mpi` mnvr ipta mdyk el` mixace ,mipilazd

gn mdyk la` ,d`neh milawn mpi`elke`k miaygp lke`l mixae
enilydl lke`d mr mitxhvn s`e ,d`neh milawne lke`d ab`

.ea mirbepd mixg` z` `nhl dviak xeriyl

,mnvr ipta mdyk d`neh milawn mpi`y mixacd zx`an dpynd
mitxhvn mbe ,xyad mr d`neh milawn xyal mixaegn mdyke
:ea mirbepd mixg` z` `nhl dviak xeriyl enilydl xyad mr

øBòä,xya zkizgl dweac `idy dnda lyáèBøäådgild ± ¨§¨¤
,xyad iab lr dyexw `ide xyad on z`veidätéwäåoilazd ± §©¦¨

,xyad lr mipzepyììàäåex`ypy xya ly zephw zekizg ± §¨¨¨
,xya mr cgia mdy dhytdd zrya xerl miweacúBîöòäåyiy §¨£¨

,lke` aeyg gende ,gen mkezaïéãébäåmixaegnd dnda ly §©¦¦
,xya zkizglåly oezgzd wlgíéðøwämixaegn mdy mewna §©©§©¦

,xya zkizg mda weace ,mikx md myy dndalíéôìhäå± §©§¨©¦
,el`d mixacd lk ,xya zkizg mda weacy dnda ly zeqxtd

ïéôøèöîdviak xeriyl enilydl `nhpy xyad mrànèì ¦§¨§¦§©¥
ìáà ,ïéìëBà úàîeèxyaa oi`e ,md dliapn m`,zifk dliapdàì §©¨¦£¨Ÿ

`nhl zifk xeriyl enilydl xyad mr mitxhvn mpi` ±úàîeè§©
,úBìáðmilk`pd mixacd oke .zeliap z`nehl mixney eaxzp `ly §¥

z`neh mi`nhne xyad ab` lke`k miaeygy s` ,xyad mr cgia
z`neh mi`nhn mpi` jkld ,dliapk mpic oi` mpn` ,milke`

.dliap
ea bdep oi`e oilke` z`neh ea bdepy sqep xac d`ian dpynd

:dliap z`neh,Ba àöBikl`xyiì äàîè äîäa èçBMäjxev ©¥©¥§¥¨§¥¨§
å ,íéáëBk ãáBòoiicr dndadúñkøôî`le dixa` z` zrprpn ± ¥¨¦§§©§¤¤

`id ixd ,milke`a drbpe dxfge uxya drbp m` ,ixnbl dzn
äànèîmze`àì ìáà ,ïéìëBà úàîeèmze` d`nhnúàîeè §©§¨§©¨¦£¨Ÿ§©

,úeîzL ãò úBìáðaezk dliap z`neh iably itl(hl `i `xwie)ike' §¥©¤¨§¦
cr zbdep dliap z`neh oic oi`y o`kn micnle ,'dndAd on zEnï¦©§¥¨

digk `id ixd zqkxtn dndady onf lke ,dndad zenzy(.l lirl),
zlren ,ixkp jxevl l`xyi dhgyy oeik ,oilke` z`neh iabl mpn`

,lke`k daiygdl dhigydæéziL ãò Bà[jezgi-],dLàø úàf`y ©¤©¦¤Ÿ¨
y `vnpe ,zqkxtna elit` dznk dpicäaéøaezkdúàîeè ànèì ¦¨§©¥§©

ïéìëBàxzeiúàîeè ànèì äaéøL änî.úBìáð ¨¦¦©¤¦¨§©¥§©§¥
ñpeëîä ììàä ,øîBà äãeäé éaø,cg` mewna sq`pd ±Ba Lé íà ©¦§¨¥¨¨¨©§¨¦¥

,ãçà íB÷îa úéækaeyg `ed ixde ,lha epi` eqpke eaiygdy oeik §©¦§¨¤¨
,ycew xya lk` e` ycwnd zial qpkpe ,ea rbp m`e ,dliap xyak

åéìò áéiç.zxk ©¨¨¨

àøîâ
mixneyy ,dpyna epipyy oick da epipyy `ziixa d`ian `xnbd

:dliap z`nehl mitxhvn mpi`ïðaø eðúc àäì àðéðzepipy ± ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixad ixack dpynaíéøîBLlke`d mr mitxhvnì`nh §¦§

`idy milke` z`nehàìå ,äl÷ äàîeèd oi` la` ±íéøîBL §¨©¨§Ÿ§¦
xyad mr mitxhvnì`idy dliap z`neh `nh.äøeîç äàîeè §§¨£¨

.milke` z`nehl sxhvn xneyy micnl okidn zxxan `xnbd
oic yiy epipyy dn :`xnbd zxxan.ïìðî ,äl÷ äàîeèì íéøîBL§¦§§¨©¨§¨¨

:`xnbd daiyn,ìàòîLé éaø éác àðúcz`neh lv` xn`p §¨¨§¥©¦¦§¨¥
milke`(fl `i `xwie)òeøæ òøæ ìk ìò'['òøfé øLà]xW`' aezkde ,'ebe ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©£¤

elit` mi`nhn mirxfdy ,epcnln 'rxGiïéàéöBî íãà éðaL Cøãk ¦¨¥©§¤¤¤§¥¨¨¦¦
mze`,äòéøæìepiidcähç`idykajezdútéì÷,dpevigd ¦§¦¨¦¨§§¦¨¨

äøBòNe`idykajezdútéì÷,íéLãòåmdykajez,ïútéì÷ §¨§§¦¨¨©£¨¦§§¦¨¨
.milke` z`neh `nhl lke`d mr sxhvn xneydy epcnl o`kne

.dliap z`nehl sxhvn xney oi`y micnl okidn zxxan `xnbd
epipyy dn :`xnbd zxxanì íéøîBL àìåoipr,äøeîç äàîeè §Ÿ§¦§§¨£¨

.ïìðî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcrbPd' ,dliap z`neh lv` xn`p §¨¨§¨©¨¨©Ÿ¥©
dúìáða'`nhi(hl `i my)rbepd `weecy ,epcnln 'DzlapA' zaize , §¦§¨¨¦§¨§¦§¨¨

,`nhp dnvr dliapd xyaaàìårbepdøBòadliap znda ly §Ÿ¨
,øNa úéæk åéìò ïéàLdpi` ,zifk xeriyl dnilyn xerd m` s`y ¤¥¨¨§©¦¨¨

`nhl lke`d mr mitxhvn mixney oi`y ,dliap z`neh d`nhn
,dliap z`neh
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc oileg(ycew zay meil)

ìBëéy ,xnel ziidòâBpäy xeraãâðkdåéøBçàî øNaixeg`n ± ¨©¥©§¤¤¨¨¥£¨
xyad,yøîBì ãeîìz ,àîè àäé àì(hl `i `xwie)DzlapA rbPd' Ÿ§¥¨¥©§©©Ÿ¥©§¦§¨¨
,'àîèé.`nh `ed ixd xyad cbpky xera rbepdy ¦§¨

mixzeqk mi`xp `tiqde `yixdy ,`ziixad ixac lr dywn `xnbd
:`xnbd zl`ey .df z` dføîà÷ éàîixdy ,`ziixad zpeek idn ± ©¨¨©

epi` xya zifk eilr oi`y xera rbepdy aezk `ziixad ly `yixa
,`nh `ed ixd xyad cbpky xera rbepdy aezk `tiqa eli`e ,`nh

.xya zifk ea oi`yk elit` dfy rnyne
:`xnbd daiyndì éøîàå ,àáø øîàmya df uexiz exn`y yie ± ¨©¨¨§¨§¥¨

éãk,mkg ly my ±àøqçéî éøeqçeli`k `ziixad z` cenll yi ± §¦©¥¦©§¨
,dxiqg `id,éðz÷ éëäåweqtd(my)rbPd'dúìáðanhi,epcnln '` §¨¦¨¨¥©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨

,`nhp envr xyaa rbepd `weecyàìårbepdúéæk åéìò ïéàL øBòa §Ÿ§¤¥¨¨§©¦
å øNadì BîéìLî øBòxeriy,úéækmixney eaxzp `ly meyn ¨¨§©§¦§§©¦

.dliap z`neh iabl xyad mr sxhvdlmixney ehrnzpy xg`ne
,dliap z`neh iabl xyad mr sxhvdlnìBëé,xnel ziidéðàL ¨¤£¦

àéöBîd`neh oicn,øNa úéæk åéìò LiL øBò óàyòâBpäxera ¦©¤¥¨¨§©¦¨¨©¥©
yãâðkdìBëé ,åéøBçàî øNay xnel ziideléôàå ,àîè àäé àì §¤¤¨¨¥£¨¨Ÿ§¥¨¥©£¦
wxãé äNòîxyad ly cik ±ãéáò àì énðoeiky ,[aygp epi`-] ©£¥¨©¦Ÿ¨¦

ezxiny el lirei `l ,ci zxeza ynyn epi`e ,`ed xney xerdy
,ea rbepd xac `nhl ,ci oick eaiygdl wx elit`øîBì ãeîìz©§©

,'àîèé'.`nh `ed dfk ote`ay ¦§¨
ixneye milke`d zeci ly oicd z` zx`and dpyn d`ian `xnbd

:milke`díúä ïðz(`"n `"t oivwer),ìkxacàeäLynynãé,lke`l §©¨¨¨¤¨
øîBL àìå,lke`làîècia uxyd rbpe ,xedh did lke`d m` ± §Ÿ¥¨¥

d ,lke`d ly,lke`l d`nehd z` zqpkn cid ixànèîem` ± §©¥
lke`d z` z`nhn `id ixd ,xedh lke`a cid rbpe ,`ed `nh lke`

,xedhdå,cid sexiva `l` dviak xeriy lke`a oi` m`Bðéà §¥
óøèöî.milke` z`neh `nhl dviak xeriyl enilydl lke`d mr ¦§¨¥

`edy xac lkeøîBL,lke`lBðéàL ét ìò óàåynynãé,lke`l ¥§©©¦¤¥¨
,xyad cbpky xer oebkàîèxneyd rbpe ,xedh did lke`d m` ± ¨¥

,lke`l d`nehd z` qipkn `ed ixd ,uxyaànèîelke`d m` ± §©¥
dfn d`nehd z` xneyd `iven ,xedh lke`a exney rbpe ,`nh did

,dflå,xneyd sexiva `l` dviak xeriy lke`a oi` m`óøèöî §¦§¨¥
.milke` z`neh `nhl dviak xeriyl enilydl lke`d mr xneyd

`edy xac lkeàìynynãélke`låmb `edøîBL àì,lke`d ly Ÿ¨§Ÿ¥
,xya zkizg ey`xa yiy xry oebkàîè àìdid lke`d m` ± Ÿ¨¥

,lke`l d`nehd z` qipkn epi` ,uxya xryd rbpe ,xedhàìå§Ÿ
ànèî`iven epi` ,xedh lke`a xryd rbpe ,`nh lke`d did m` ± §©¥

.dfl dfn d`nehd z`
z` `ivedle qipkdl zeci oic yiy micnl okidn zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .lke`d mr sxhvn xneyy micnl okidne ,d`nehd

y oicdúBãéd`nehd z` mi`ivene miqipkn milke`déáéúk àëéä ¨¥¨§¦¥
.aezk `ed okid ±
:`xnbd daiynáéúëcmirxf iabl(gl `i `xwie)òøæ ìò íéî ïzé éëå' ¦§¦§¦ª©©¦©¤©

,'íëì àeä àîè åéìò íúìápî ìôðåzaize'íëì',rnynìëì §¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤¨¤§¨
íëéëøöaL`ae ,dfd lke`a jxev mkl yiy xac lkl ±úà úBaøì ¤§¨§¥¤§©¤

úBãiädf weqtne ,lke`l d`nehd z` mi`iany ,milke` ly ©¨
dfd weqtdy ,d`nehd z` qipkdl milke`d zeci oic cenll mileki

,`nh xac eilr ltpy xedh lke`a xacnáéúëe,dliap iabl`i my) §¦
(hlíëì àéä øLà äîäaä ïî úeîé éëå'DzlapA rbPd dlk`l §¦¨¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨

zaiz yexcl yi o`k mbe ,'`nhi,'íëì'rnyny,íëéëøöaL ìëì ¦§¨¨¤§¨¤§¨§¥¤
`aeúBãiä úà úBaøìoic cenll mileki df weqtne ,milke` ly §©¤©¨

dliapa xacn dfd weqtdy ,d`nehd z` `ivedl milke`d zeci
oic yiy ,epcnl ixd .dtebn z`vei d`nehdy,ãéoiañéðëäìz` ¨§©§¦

,lke`l d`nehdeoiaàéöBäì`nhd lke`dn d`nehd z` §¦
.mixedh oiwyne oilke` ze`nhl

y oicd :`xnbd zx`anøîBLlekiñéðëäì,lke`l d`nehd z` ¥§©§¦
àéöBäìe,lke`dn d`nehd z`éøö àìàø÷ Cixdy ,ok epcnll §¦Ÿ¨¦§¨

aî øîBçå ì÷oicéúà 'ãi'lwd z` zeyrl yi jke ,[cnlp `ed±] ©¨¤¦¨¨¥
,xnegeäîea epivnãi,lke` lyäpéâî dðéàLlkae ,lke`d lr ©¨¤¥¨§¦¨

`id z`fúñðëîlke`l d`nehd z`äàéöBîed`nehd z` ©§¤¤¦¨
,ok m` ,lke`dnøîBLike ,lke`d lr oibnyàìiedïkL ìk`diy ¥Ÿ¨¤¥

,ok m`e ,lke`dn d`nehd z` `ivene lke`l d`nehd z` qipkn
oicàðîçø áúëc øîBLweqta 'd azky ±(fl `i my)rExf rxf lM lr' ¥§¨©©£¨¨©¨¤©¥©

,'rxGi xW`,él änì`l`dpéî òîL'rxGi xW`' weqtdn cnlp ± £¤¦¨¥©¨¨¦§©¦¨£¤¦¨¥©
elit` liren lke`d xneyyóøöìenilydl ,lke`d mr sxhvdl - §¨¥

.milke` z`neh `nhl dviak xeriyl
:`xnbd dywn .lirlc micenild lr dywn `xnbd,àîéàåyãé §¥¨¨

wx dlekiñéðëäì,d`nehd z`àéöBäì àìåweqtdy ,d`nehd z` §©§¦§Ÿ§¦
(gl `i my),milke`a zeci oic micnl epnny 'ebe 'rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©

x`eany ,dliap lv` aezkd weqtdne ,xn`p d`nehd z`ad iabl
epnn cenll xyt` i` ,lke`dn d`nehd z` mi`iven zeciy my
mileki dxengd dliap z`neha `weecy ,xnel yiy ,milke` x`yl
ok m`e ,oldl zxne` `xnbdy enke ,d`nehd z` `ivedl mb zeci

y oicdy ,xn`pøîBLlekiñéðëäìlwa cnlp ,lke`l d`nehd z` ¥§©§¦
,ci oicn xnegeåweqtd(fl `i my)ixneyy cnll `ay ,'rxGi xW`' §£¤¦¨¥©

mb leki xneyy cnlp epnn ,lke`k lke`dàéöBäì,d`nehd z` §¦
ìáàyãédlekiàéöBäì,d`nehd z`åoicóøöì øîBL,lke`d mr £¨¨§¦§¥§¨¥

,dviak xeriyl enilydlàìciy xewn epl yi okidne ,epcnl Ÿ
.lke`d mr sxhvn xneyye ,d`nehd z` qipkdl dleki

y zxn`y dn :`xnbd zvxznãéwx dlekiñéðëäìd`nehd z` ¨§©§¦
àéöBäì àìå,d`nehd z`úéöî àìzøîà,ok xnel leki jpi` ± §Ÿ§¦Ÿ¨¦¨§©§

àìéiòî éìeiò àzLälke`l d`nehd z` qipkdl dleki ci m`y ± ©§¨©¥§©§¨
,d`neh laiw `l oiicryàéòaéî é÷etàepcnll jxvp ike - ©¥¦©§¨

.d`nehd z` `ivedl dlekiy
:cer `xnbd dywneàîéàåy ,jtidlãéwx dlekiàéöBäìz` §¥¨¨§¦

,d`nehdñéðëäì àìåweqtdy ,d`nehd z`(gl `i my)min oYi ike' §Ÿ§©§¦§¦ª©©¦
dleki ciy cnll `a ,milke`a zeci oic micnl epnny 'ebe 'rxf lr©¤©
,d`ved oicn cenll leki jpi` dqpkd oice ,d`nehd z` `ivedl
,`nhp xaky lke`n d`nehd z` `ivedl `ed lw xzei ixdy
xn`pe .d`neh el dcxi `l oiicry lke`l d`nehd z` qipkdln

mbyøîBLlekiàéöBäì,ci oicn xnege lwa cnlpy ,d`nehd z` ¥§¦
åweqtd(fl `i my)mb leki xneyy cnll `a ,'rxGi xW`'ñéðëäìz` §£¤¦¨¥©§©§¦

,d`nehdìáàoicñéðëäì ãé,d`nehd z`åoicóøöì øîBLmr £¨¨§©§¦§¥§¨¥
,lke`dàìidne ,epcnlz` qipkdl dleki ciy xewn epl yi ok Ÿ

.lke`d mr sxhvn xneyye ,d`nehd
:`xnbd zvxznáéúk àøéúé ãéoicl dxeza xzein ieaix epivn ± ¨§¥¨§¦

aezky ,ci(dl `i my)`nhi eilr mzlaPn lRi xW` lke'íéøéëå øepz §Ÿ£¤¦Ÿ¦¦§¨¨¨¨¦§¨©§¦©¦
'åâå õzézaiz yexcl yi o`k mbe ,'mkl Eidi mi`nhE md mi`nh ª¨§¥¦¥§¥¦¦§¨¤
'íëì',rnyny,íëéëøöaL ìëì`aeúBãiä úà úBaøì,xepz ly ¨¤§¨¤§¨§¥¤§©¤©¨

miweqt ipy mikixv oi`y oeike ,xepzl d`nehd z` miqipkny
miweqtdn cg` ,ok m` ,d`nehd z` `ivedl ci oic yiy epcnll
oic epcnly xg`ne ,d`nehd z` qipkdl mb ci oic yiy epcnll iept
zqpkd oic cenll yi ixd ,zecia d`neh zqpkde d`neh z`ved

weqtd ok m`e ,zecin xnege lwa xneya d`neh z`vede d`nehmy)

(fl `ileki xneyy epcnll `ed iept ,xney oic daxny 'rxGi xW`'£¤¦¨¥©
.lke`d mr sxhvdl elit`

:`xnbd dywneøzééî eäéépéî éäxzein `ed miweqtdn dfi` ± ¥¦©§§©©
mlek z` mikixv ixd ,d`nehd z` qipkdl zeci oic yiy epcnll
cenll mileki oi` oky ,d`nehd z` `ivedl zeci oic yiy epcnll
yiy cenll okidn jl x`yp `l ok m`e ,oldl x`aziy enke dfn df

.d`nehd z` qipkdl zeci oic
,xn`z m`y :`xnbd zx`aneàðîçø áBzëìdxeza 'd aezkiy ± ¦§©£¨¨

wx zeci oicðä eúéìå ,íéòøæaeäéépéî Cdliapa zeci oic cnlpe ± ¦§¨¦§¥¨¨¦©§
y ,xnele df cenil zegcl yi .mirxfn a` oipaa xepzaeäîepivny ©

zeci oic yiy,íéòøælmeyn `edäaeøî ïúàîeè ïkLz`nehn ¦§¨¦¤¥§¨¨§¨
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המשך בעמוד קמו

oifge` mipy` cenr giw sc ± oey`x wxtzereay

'åë àéöåî éðàù ìåëéelit` ,itexhvi`n hirni`c oeikc .xney i`d ciarp `l d`neh `ivedle qipkdl ,car `l ci dyrn elit`c ,`nh `di `l Ð xyad cbpk rbepdy Ð

elit` diieyz `l ezxinye ,`ed ci e`l ,xney i`de .xedhl `nhd on d`neh d`ivenc onwl opitli ,xg` xaca `nhd lke`d ci rbp m`yc .dil iedip `l lke`d ci zxez

ci zeaiygl?."`nhi" xnel cenlzãé àåäù ìë.xya cg`d ey`xae ,gen ea oi`y mvr Ðàîèlr s`c .lke`l d`neh zqpkn Ð uxya cid rbpe ,xedh did m` Ð

.envr lke`k d`neh lawn ,`ed lke` e`l edi`c abàîèîå.e`nhn Ð xedh lke`a eci rbpe ,`ed `nh lke` m` Ðóøèöî åðéàå.dviakl Ðóà øîåù àåäù ìëå
ãé åðéàù éô ìòzifk ecbpky xer oebk Ð

.xyaàîèd`neh lawn ,xedh did m` Ð

.lke`l dqipkneàîèîålke` did m` Ð

z` xney `iven Ð xedha exney rbpe ,`nh

.dfl dfn d`nehdøîåù àìå ãé àìoebk Ð

.xryíëéëøöáù ìëì íëì àåä àîèÐ

lkd ,dfd lke`a mkl jxev `edy xac lkl

,lke`l d`neh d`ian cidy jl ixd .`nh

.aizk d`neh z`ad iab ci `dcúåîé éëå
'åâåza e`l dlap `dc ,`ivedl ci ixd Ð

da aizkc cie dtebn d`nehdy `id dqpkd

.aizk ipixg` iienhl Ðàéöåäìå ñéðëäì ãé
z`nehc qipkdl ci epl ixd ,xnelk Ð

.`ivedl Ð dlap cie ,oilke`øîåùazkc Ð

il dnl ,"rexf rxf lk lr"n lirl `pngx?
:opiqxb ikdàéöåäì àìå ñéðëäì ãé àîéàå

àéöåäìå ñéðëäì øîåùåci ,xnelk Ð

`l la` ,`id qipkdl Ð oilke`a dxen`d

Ð `ivedl `tli `l dlapne .`ivedl

d`nehc dlap ip`yc ,onwl opixn`ck

,aizk `ivedl Ð xney azk ike `id .dxeng

ci la` .cin xnege lwa iz` Ð qipkdlc

!jl zil sxvl xneye `ivedlãé éðùîå
úøîà úéöî àì àéöåäì àìå ñéðëäì

àìééòî éìåéò àúùäãoiicry it lr s`e Ð

`irain iwet` ,d`neh el dcxi `l!?,jkld

iz` xneye .d`ivenc oky lk ,zqpknc oeik

i`de ,xnege lwa Ð `ivedle qipkdl

.diazk sxvl Ð `pngx diazkcãé àîéàå
`le ,`aizk `ivedl Ð milke`a `aizkc Ð

azke .d`vedn iz` `l dqpkde .qipkdl

ci la` .dqpkd s` ea zeaxl Ð xney

:ipyn dinwle .`l Ð sxvl xneye qipkdl

zlgz` Ð oilke`a ci `aizk ik `xwirn

`zyd edine .dqpkd `idc ,`aizk d`neh

.`pixg` `iepiy dil ipyn`aizk `xizi ci

,jixhvi` `l d`vedl izxz jgxk lre Ð

dqpkd `zi`c oeike .dqpkdl ediipin cg lc

ike ,xnege lwa xney sili Ð cia d`vede

.diazk sxvl Ð `pngx diazkåäééðéî éä
øúééî!ikixv d`vedl edlek Ðêðä åúéìå

.dlape xepz Ðäáåøî äàîåè íéòøæÐ

oilke` z`neh `nhl daix :oizipzn opzck Ð oilke` z`neh daexn dlapn oke !d`nehd a`n `l` d`neh lawn epi`y xepza xn`z ,d`neh iclen d`neh oilawny

.zelap z`neh `nhl daixy dnnåøéåàá ïéìëåà àîèî øåðúit lr s` Ð "ekez" :opax epzc .(a,k) oey`x wxta migqta `ipzck ,miipy oilke`e ,ied dlgz xepzdy Ð

lk .oda erbp ok m` `l` mixg` oi`nhn opi`y oi`nh mirxfae dlapa xn`z ,ea oirbep opi`y it lr s` ,oilke`l `nhn xepz `nl` .'ek `nhl xen`d ekez dn .rbp `ly

.mixg`l d`neh d`iven ci o`k s` ,mixg`l d`neh d`iven cidy o`k epivn dn ,o`k `nihe o`k `nih ,xn`w a` oipaa Ð "dipin iziz" xn`wc jpdéúéú éäefi` Ð

ediipin izize ,aezkz `l odnêðäî éúéúå ?oz`neh d`iven oci `dzy ,mi`nh mirxf `ia` ip` s` .mixg`l oz`neh d`iven ocie ,oi`nh ody mday deyd cvd Ð

.mixg`lòùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà.`ed `nh e`l Ð dk`ln xnb e`la inp xepze ,edcic dk`ln xnb epiidc .`id `kxit e`l Ð xykdc `d Ðïëù êðäì äî
ïéàîèéî.edc lk opikxt cvd dnc (a,ehw oileg) "xyad lk"a oxn` `dc .dribpa `ly d`nehd elaw Ðäìáðã ãé àìàmirxfl dn :zkxt ikc .jpdn izizc ,xziin Ð

ip` s` ,mixg`l d`neh d`iven ocie oi`nh ody oday deyd cvd ,oicd xfge .egikei mirxf Ð !exie`n mixg` `nhn oky xepzl dn .gikei xepz Ð !daexn oz`neh oky

.`ivedl dlapc ci xziin ,`nl` .dlap `ia`äì ïéðò åðéà íàã éì äîì.cvd dna `iz` `dc Ðàîìòã ãéì ïéðò åäðúedcica `dc ,d`vedl oipr epi` m`e .oilke`l Ð

.sxvl xneye `ivedle qipkdl ci ixd Ð dqpkdl edpz ,`aizk ciåéã øîàú àìù,el`n dcnld dlap cil eic :`pin` ded Ð jpdn dxnbe dteba `aizk ded `l i` Ð

ea mc` rbpe ,ci el zeidl ,dlap xya zifka mqiw agz oebk .dci jxc mc` `nhz `l Ð `iz` jpdn dcic cie li`ed ,dlap s` ,mc` enhn `l Ð el` dnC .el`k zeidl§¨

.ci `iedc ,inp dnvr dlap ly mvr oke .dnvr dlapa rbiy cr `nhi `l Ðäìáðã øîåùåxya cbpk rbepd ,xya zifk eilr yiy xer s` leki :xn`c ,lirl dl opiaxc Ð

`nh `di `l eixeg`n?diazk `zkld i`nlc ,diazkinl jixv `l ,"`nhi" xnel cenlzéôåøèöàì éà ?oi`y xera `le Ð "dzlapa" :`yix ipzwc ,ikdn dihrn `d Ð

.zifkl enilyn xere xya zifk eilräìáðã ãéì ïéðò åäðú.`ivez ,xney epi`y it lr s`y Ðäì ïéðò åðéà íàå`ivedle .`nlrc cil oipr edpz ,`aizk dteba `dc Ð

cil oipr edpz ,dlapc xneyl oipr epi` m`" ikd hwp `le ,"`nlrc cil oipr edpz" xninl dil jixhvi` xcde ,"dlapc cil oipr edpz" hwpc i`d .qipkdl `l` jixhv` `l

cie cic ,`nlrc cil oipr edpz Ð `z` ci meync oeike .`id dlape dlapc ,dlapl oipr edpz Ð `aizk dlapa xneyc `xezic oeikcn .xity ipzinl jiiy ikd Ð "`nlrc

.xninl jiiy `l Ð `nlrc cil oipr zeidl dlapc xney la` .`ed
àîéàå
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øîåùsxvl dpin rny il dnl `pngx azkc

mz epiax yexitl :xn`z m`e Ðepiaxe

sexiv olpn ,d`neh lawl dviak erac l`eny

yie !`ivedl `z` `xw :`ni`c ?qipkdl xneya

qipkn xneye ,`ivene qipkn cic oeik :xnel

.`py `l inp xney sexiv oiprl Ð `ivene
`xwirn
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ãeîìz ?àîè àäé àì åéøBçàî øNa ãâðk òâBpä ìBëé̈©¥©§¤¤¨¨¥£¨Ÿ§¥¨¥©§
:éãk dì éøîàå ,àáø øîà ?øîà÷ éàî ."àîèé" øîBì©¦§¨©¨¨©£©¨¨§¨§¦¨§¦

"dúìáða" ,éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç¯ïéàL øBòa àìå ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥§¦§¨¨§Ÿ§¤¥
øNa úéfk åéìòøBòåàéöBî éðàL ìBëé .úéfëì Bîéìùî ¨¨©©¦¨¨§©§¦§©©¦¨¤£¦¦

,åéøBçàî øNa ãâðk òâBpä ,øNa úéfk åéìò LiL øBò óà©¤¥¨¨©©¦¨¨©¥©§¤¤¨¨¥£¨
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éøö àì àéöBäìe ñéðëäì øîBL .àéöBäìe ñéðëäì ãé ,úBãiä úà úBaøì ,íëéëøöaL ìëì,àø÷ C §¨¤§¨§¥¤§©¤©¨¨§©§¦§¦¥§©§¦§¦¨§¦§¨
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óøöì øîBLå ,àéöBäì ãé ìáà ,àéöBäìe¯!àì¯,zøîà úéöî àì àéöBäì àìå ñéðëäì ãé §¦£¨¨§¦§¥§¨¥Ÿ¨§©§¦§Ÿ§¦¨¨¥¨§©§
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¯.úBãiä úà úBaøì ,íëéëøöaL ìëì¯ðä eúéìå ,íéòøæa àðîçø áBzëì ?øzéiî eäéépéî éäC §¨¤§¨§¥¤§©¤©¨¦¦©§¦©©¦§©£¨¨¦§¨¦§¥¨¨

eäéépéî¯ðä éúéìå ,øepúa àðîçø áBzëì !äaeøî ïúàîeè ïkL íéòøæl äîdépéî C¯øepúl äî ¦©§©¦§¨¦¤¥§¨¨§¨¦§©£¨¨§©§¥¥¨¨¦¥©§©
ðä éúéìå ,äìáða àðîçø áBzëì !Bøéåàî ànhî ïkLdpéî C¯äîäìáðl,íãà äànèî ïkL ¤¥¦©¥¥£¦¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¨¨¦¨©¦§¥¨¤¥§©§¨¨¨

!dôebî äàöBé äàîeèå ,àOîa äànèîe¯.ézøzî àãç éúéz ,àéúà àì àãçî àãç¯éä §©§¨§©¨§§¨§¨¦¨£¨¥£¨¨¨§¨¥¥£¨¦©§¥¥
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'åë àéöåî éðàù ìåëéelit` ,itexhvi`n hirni`c oeikc .xney i`d ciarp `l d`neh `ivedle qipkdl ,car `l ci dyrn elit`c ,`nh `di `l Ð xyad cbpk rbepdy Ð

elit` diieyz `l ezxinye ,`ed ci e`l ,xney i`de .xedhl `nhd on d`neh d`ivenc onwl opitli ,xg` xaca `nhd lke`d ci rbp m`yc .dil iedip `l lke`d ci zxez

ci zeaiygl?."`nhi" xnel cenlzãé àåäù ìë.xya cg`d ey`xae ,gen ea oi`y mvr Ðàîèlr s`c .lke`l d`neh zqpkn Ð uxya cid rbpe ,xedh did m` Ð

.envr lke`k d`neh lawn ,`ed lke` e`l edi`c abàîèîå.e`nhn Ð xedh lke`a eci rbpe ,`ed `nh lke` m` Ðóøèöî åðéàå.dviakl Ðóà øîåù àåäù ìëå
ãé åðéàù éô ìòzifk ecbpky xer oebk Ð

.xyaàîèd`neh lawn ,xedh did m` Ð

.lke`l dqipkneàîèîålke` did m` Ð

z` xney `iven Ð xedha exney rbpe ,`nh

.dfl dfn d`nehdøîåù àìå ãé àìoebk Ð

.xryíëéëøöáù ìëì íëì àåä àîèÐ

lkd ,dfd lke`a mkl jxev `edy xac lkl

,lke`l d`neh d`ian cidy jl ixd .`nh

.aizk d`neh z`ad iab ci `dcúåîé éëå
'åâåza e`l dlap `dc ,`ivedl ci ixd Ð

da aizkc cie dtebn d`nehdy `id dqpkd

.aizk ipixg` iienhl Ðàéöåäìå ñéðëäì ãé
z`nehc qipkdl ci epl ixd ,xnelk Ð

.`ivedl Ð dlap cie ,oilke`øîåùazkc Ð

il dnl ,"rexf rxf lk lr"n lirl `pngx?
:opiqxb ikdàéöåäì àìå ñéðëäì ãé àîéàå

àéöåäìå ñéðëäì øîåùåci ,xnelk Ð

`l la` ,`id qipkdl Ð oilke`a dxen`d

Ð `ivedl `tli `l dlapne .`ivedl

d`nehc dlap ip`yc ,onwl opixn`ck

,aizk `ivedl Ð xney azk ike `id .dxeng

ci la` .cin xnege lwa iz` Ð qipkdlc

!jl zil sxvl xneye `ivedlãé éðùîå
úøîà úéöî àì àéöåäì àìå ñéðëäì

àìééòî éìåéò àúùäãoiicry it lr s`e Ð

`irain iwet` ,d`neh el dcxi `l!?,jkld

iz` xneye .d`ivenc oky lk ,zqpknc oeik

i`de ,xnege lwa Ð `ivedle qipkdl

.diazk sxvl Ð `pngx diazkcãé àîéàå
`le ,`aizk `ivedl Ð milke`a `aizkc Ð

azke .d`vedn iz` `l dqpkde .qipkdl

ci la` .dqpkd s` ea zeaxl Ð xney

:ipyn dinwle .`l Ð sxvl xneye qipkdl

zlgz` Ð oilke`a ci `aizk ik `xwirn

`zyd edine .dqpkd `idc ,`aizk d`neh

.`pixg` `iepiy dil ipyn`aizk `xizi ci

,jixhvi` `l d`vedl izxz jgxk lre Ð

dqpkd `zi`c oeike .dqpkdl ediipin cg lc

ike ,xnege lwa xney sili Ð cia d`vede

.diazk sxvl Ð `pngx diazkåäééðéî éä
øúééî!ikixv d`vedl edlek Ðêðä åúéìå

.dlape xepz Ðäáåøî äàîåè íéòøæÐ

oilke` z`neh `nhl daix :oizipzn opzck Ð oilke` z`neh daexn dlapn oke !d`nehd a`n `l` d`neh lawn epi`y xepza xn`z ,d`neh iclen d`neh oilawny

.zelap z`neh `nhl daixy dnnåøéåàá ïéìëåà àîèî øåðúit lr s` Ð "ekez" :opax epzc .(a,k) oey`x wxta migqta `ipzck ,miipy oilke`e ,ied dlgz xepzdy Ð

lk .oda erbp ok m` `l` mixg` oi`nhn opi`y oi`nh mirxfae dlapa xn`z ,ea oirbep opi`y it lr s` ,oilke`l `nhn xepz `nl` .'ek `nhl xen`d ekez dn .rbp `ly

.mixg`l d`neh d`iven ci o`k s` ,mixg`l d`neh d`iven cidy o`k epivn dn ,o`k `nihe o`k `nih ,xn`w a` oipaa Ð "dipin iziz" xn`wc jpdéúéú éäefi` Ð

ediipin izize ,aezkz `l odnêðäî éúéúå ?oz`neh d`iven oci `dzy ,mi`nh mirxf `ia` ip` s` .mixg`l oz`neh d`iven ocie ,oi`nh ody mday deyd cvd Ð

.mixg`lòùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà.`ed `nh e`l Ð dk`ln xnb e`la inp xepze ,edcic dk`ln xnb epiidc .`id `kxit e`l Ð xykdc `d Ðïëù êðäì äî
ïéàîèéî.edc lk opikxt cvd dnc (a,ehw oileg) "xyad lk"a oxn` `dc .dribpa `ly d`nehd elaw Ðäìáðã ãé àìàmirxfl dn :zkxt ikc .jpdn izizc ,xziin Ð

ip` s` ,mixg`l d`neh d`iven ocie oi`nh ody oday deyd cvd ,oicd xfge .egikei mirxf Ð !exie`n mixg` `nhn oky xepzl dn .gikei xepz Ð !daexn oz`neh oky

.`ivedl dlapc ci xziin ,`nl` .dlap `ia`äì ïéðò åðéà íàã éì äîì.cvd dna `iz` `dc Ðàîìòã ãéì ïéðò åäðúedcica `dc ,d`vedl oipr epi` m`e .oilke`l Ð

.sxvl xneye `ivedle qipkdl ci ixd Ð dqpkdl edpz ,`aizk ciåéã øîàú àìù,el`n dcnld dlap cil eic :`pin` ded Ð jpdn dxnbe dteba `aizk ded `l i` Ð

ea mc` rbpe ,ci el zeidl ,dlap xya zifka mqiw agz oebk .dci jxc mc` `nhz `l Ð `iz` jpdn dcic cie li`ed ,dlap s` ,mc` enhn `l Ð el` dnC .el`k zeidl§¨

.ci `iedc ,inp dnvr dlap ly mvr oke .dnvr dlapa rbiy cr `nhi `l Ðäìáðã øîåùåxya cbpk rbepd ,xya zifk eilr yiy xer s` leki :xn`c ,lirl dl opiaxc Ð

`nh `di `l eixeg`n?diazk `zkld i`nlc ,diazkinl jixv `l ,"`nhi" xnel cenlzéôåøèöàì éà ?oi`y xera `le Ð "dzlapa" :`yix ipzwc ,ikdn dihrn `d Ð

.zifkl enilyn xere xya zifk eilräìáðã ãéì ïéðò åäðú.`ivez ,xney epi`y it lr s`y Ðäì ïéðò åðéà íàå`ivedle .`nlrc cil oipr edpz ,`aizk dteba `dc Ð

cil oipr edpz ,dlapc xneyl oipr epi` m`" ikd hwp `le ,"`nlrc cil oipr edpz" xninl dil jixhvi` xcde ,"dlapc cil oipr edpz" hwpc i`d .qipkdl `l` jixhv` `l

cie cic ,`nlrc cil oipr edpz Ð `z` ci meync oeike .`id dlape dlapc ,dlapl oipr edpz Ð `aizk dlapa xneyc `xezic oeikcn .xity ipzinl jiiy ikd Ð "`nlrc

.xninl jiiy `l Ð `nlrc cil oipr zeidl dlapc xney la` .`ed
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:éãk dì éøîàå ,àáø øîà ?øîà÷ éàî ."àîèé" øîBì©¦§¨©¨¨©£©¨¨§¨§¦¨§¦
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øîåùì ïéðò åäðú äìáðã øîåùì ïéðò åðéà íà àîéàåxneye xney `dc ,lke`c Ð

izilc ,cia `aizk `l `dc ,qipkdl cg ,`pixg` xney eda aizkc ab lr s`c .`ed

.i`axzi` `l Ð qipkdl ci la` ,sili cin Ð `ivedl xneye .sxvl cge ,dpin xney

àáéúë äñðëäà ãé àáéúë éë àø÷éòî àìà`ni`" `yixn opikxtc `d ,xnelk Ð

.`id `kxit e`l Ð "qipkdl `le ,`ivedl ci

oz`neh zlgz` Ð oilke`a ci `aizk ikc

oeike .uxyd on dze` oilawn odyk ,`aizk

qipkdl xneye .d`ivenc oky lk ,zqpknc

mirxfc xney ,iz` xnege lwn Ð `ivedle

.sxvl Ðéì äîì äìáðã øîåù àìàÐ

Ð dlapc ci elit`e ,ikixv edlek `nlya

,il dnl dlapc xney `l` ,eic xn`z `ly

!sxhvn `l `dàá àéöåäìå ñéðëäì éàåÐ

lwa xney iz` ,dlapa ci `aizkc oeik

.dpin xnegeéëä éà,azke gxh zxn`c Ð

sxhvnc jl `pn xney?sexiv e`l `d

qipkdl jixhv` `lc meyne !`aizk `icda

:`ni` Ð sexiv` dil zicy ,`ivedle

lwac ab lr s`e .`z` `ivedle qipkdl

xnege lwa `iz`c `zlin ,iz` cin xnege

.`xw dl azke gxhøîà àáéáç áøÐ

dlapc xneyc `xwirn opixn`ck mlerl

:zkxtwce .cil oipr edpz ,jixhvi` `lc

ci la` ,`nlrc xneyl oipr edpz ,`ni`

oeikc .`id `kxit e`l Ð ogky` `l qipkdl

x`yk sxhvn oi`y ,ciar ci dyrnc

,ci dyrnk `ivene qipkn `l` mixney

.jixhvi` `lc dicic `xezic `xazqnãéà
äéì ïðéãù.`nlrc cil oipr zeidl Ð

iaizkc zeci lk ,ikixv edlek `zyde

,`iz` `l jci`n `cgc :ikixv `ivedl

,eic xn`z `ly meyn Ð dlapce .oxn`ck

,dqpkdc cil oipr zeidl Ð dlapc xney

.sxvl Ð milke`c xneyeïåîø ìù àîèéôä
lr xg` xney upde ,eit lr xney `ed Ð

lr xney mifeb` lr yiy enk ,`nhitd iab

.xney iabóøèöî ïéàiab lr xney oi`c Ð

`din `nhit .onwl opixn`ck ,xney

i`n`e ,sxhvn?jxck" xninl `kil `d

mirxf e`l `d ,"drixfl oi`iven mc` ipay

.xegi `l` oirhep oi` ,oli` oirhepyke .edpip

,`nht dze` dxyp xak Ð oenx oirhep m`e

oizipzne !migetzd y`xay gxt oirk `idy

`d Ð xney meyn sxhvn xer :ipzwc inp

meyn :`nrhe ,mirxfa `l` xney aizk `l

!`ed dicda dil irxfcéàø÷ àúìú"rxf" Ð

."rxfi" "rexf"äàîåèì ãé ùéqipkdl Ð

.opixn`ck ,`ivedleøùëäì ãé ïéàådxyked m`y .xykd oiprl ci zxez oi` Ð

.mirxfd exyked `l Ð cidùøãð àø÷îyxcp ,dipin zeci iwtpc ["mkl"] lkl Ð

.`xwc `yix `edc ,"min ozei ike"` Ð eipt iptl `le ."`ed `nh"` Ð eiptlúìçú
àåä äàîåè.d`neh ci el yie Ðïéàù íùëå`l` d`neh oilawn mirxf Ð

z` z`nih Ð oi`nh oixaegn xne` dz` m` :mipdk zxeza opixn`ck ,eylziykl

.mlv` oiievn mivxy oi`y oixaegn jl oi`y ,lkdìåô.zifkn daxd zegt Ðïéà
úéæëî úåçôì ãé,ci ele ,xya zif ivg e` let oebk ,zifkn zegt lke` yi m` Ð

.letk `diy calae ,zifkn zegtl xney yi la` .xedh lkde ,ci el zeidl aeyg oi` ,cgia zifk epi` exwire li`ed Ð cia d`neh drbpe .dviak oilke` mr od ixdeïëå
ìåôëî úåçôì øîåù ïéà.mdihiaxya miycr e` ,dviak oilke` mr `ede ,letkn zegt gen eae mvr oebk .`ivedle qipkdl `le ,dviak oiprl sxhvdl `l Ðïðçåé éáøå

ìåôëî úåçôì øîåù ùéå 'åë øîà."letkn zegtl xney yie ci yi" ipze edpiaxr `lcn ,`l Ð letkn zegtl ci la` Ðíéðùä ïäéùàø ñéðëäåoi`y oiy`x oze` Ð

.zn ly ode ,odilr xyaàîè úéáä.ld`a `nhn epi`e ,`ynae rbna `nhn xya `la mvr .xyad lr lid`nk ,cid lr lid`nd Ðúåîöò éðù êàéämvr did m` Ð

.opixn` `l zifkn zegtl ci la` .zial d`neh `iadl ci el yic `picen Ð zifk cg` ey`xae ,cg`
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àø÷éòî?`nlrc milka zeci olpn :edil` iax dywd Ð `aizk dqpkd` ci `aizk ik

!dewna dxdh mdl oi`y jpdl dnc Ð ez` `l dlape xepze mirxfc cinc

:d`xpexyt` `edde .zecid z` zeaxl Ð "oda rbepde" :mipdk zxeza opiyxcc meyn

xazqnca dil opinwen ded ,dicegl `xw `edd `l` aizk `l i`e .jixhvi` milk x`ylc

.ithíùëå`l` d`neh oilawn oi`y

ie`x xzei daxc` :xn`z m`e Ð eylziykl

df `nhn oi`y dnc ,xykda d`neh zelzl

:`niz ike !exyked `l `xwirnc ,xykda ielz

xfge ,xykede ylzpy zexit `ln oli`a xyt`c

,erhpe xfgyk `dc ,ok xnel xyt` i` Ð erhpe

d`neh elit`y .yixydyk xykd dil lha

iab (f dpyn h wxt zenexz) opixn`ck ,dlha

oi`y dil `hiytc :xnel yie !dnexz ilecib

yxitck ,eylziykl `l` d`neh oilawn

z`nih Ð oi`nh oixaegn xne` m`y :qxhpewa

xykd oilawn oi` inp ikdc xn`we .lkd [z`]

xg` d`neh lawl elit` ,eylziykl `l`

el heytc `nrh `eddn :xn`z m`e .dyilzd

xne` dz` m`y .xykda el heytz ,d`neha

df oi`c :xnel yie !xaegna lkd zxykd ,ok

lr xaegna lkd xykedc xn`p m` jk lk dniz

.mirxfd lr oiltepy minyb iciïéàzegtl ci

zif ivg e` let oebk qxhpewa yxit Ð zifkn

oi`e .oilke` dviak mr `ed ixde ,ci ele xya

`l Ð envr zif ivga rbep did elit`c :d`xp

:(a,ck zegpn) `nw wxta opixn`cn .`nh did

`ln `ed elit` ,qxg ilk lr dcird dxezd

ied `l Ð qxg ilk xie` e`l i` ,`nl` .lcxg

inp opze .cgi oirbepy it lr s` ,xaegna enk

dn lk sxvn ilkd :(a,k) dbibgc `xza wxta

ol `irane .dnexzl `l la` ,ycwl ekezay

irbpc `wec i` (`,ck zegpn) "dax unewd"a

m` Ð xaegnk aiyg dribp i`e .`l e` iccd`

did `l dribpac ,ixii` dribp `lac `hiyt ok

zif ivg dfy :yxtl d`xpe !ilk sexiv jixv

lk xaegn epi` la` ,oilke` dviak mr xaegn

eze` wzip did Ð eze` diabn did m`e .jk

ci ied `lc ,zifkn zegt eze`n oilke` dviak

yexitle .zifkn zegtl `l` ,lke` x`yl

`edy lk lke`c `nlra yxtny qxhpewd

xaegn `edy xnel jixv oi` Ð d`neh lawn

d`neh qipkn m` ira `l` ,oilke` x`y mr

zif did elit` ,`ivedl la` .zif ivg eze`l

.dviak jixvc ,`nh did `l Ð ea rbpe mly

`edy lka d`neh lawn oi` m` elit`e

lawn i` dil `iranc xninl `ki` ,`ziixe`cn

lka d`neh lawn opaxcnc .opaxcn d`neh

.`edyúéáäå:xepze dlapn cvd dna ol `wtp znl cie Ð `nh ziad dilr lid`n

oi`y zna xn`z ,lke` oky dlapl dn :zkxt i`e .'ek ld`a `nhn oi`y ,dlap dnc

dlap !exie`n `nhn oky ,xepzl dn .gikei xepz Ð "dhigy mc" wxta opixn`ck !lke`

`nip ld` oiprl :xn`z m`e .'ek mda `veik mdicie ,`nhny :mday deyd cvd .gikez

dliap lr opikxt ded ,zeci dxeng d`neha ogky` `l i`ce `xwirnc :xnel yie !"eic"

.sebk ci opieyn inp zn oiprl ,sebk iedc dxeng d`neha ci ogky`c `zyd la` ."eic"
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ì ïéðò Bðéà íà :àîéàåäìáðc øîBL¯ì ïéðò eäðzøîBL §¥¨¦¥¦§¨§¥¦§¥¨§¥¦§¨§¥
ñéðëäì ãé ìáà ,óøöì øîBLå ñéðëäì øîBL ,àîìòc¯ §¨§¨¥§©§¦§¥§¨¥£¨¨§©§¦

ãé àáéúk ék àøwéòî ,àlà !àì¯äñðëäà.àáéúk¯ ¨¤¨¥¦¨¨¦§¦¨¨©©§¨¨§¦¨
?éì änì äìáðc øîBL àlà¯.déôeâì¯éà ?éàîìe ¤¨¥¦§¥¨¨¨¦§¥§©¦

éôeøèöàì¯àéöBäìe ñéðëäì éà .óøèöî àì :zøîà¯ §¦§¨¥¨§©§Ÿ¦§¨¥¦§©§¦§¦
!àéúà ãiî øîBçå ì÷¯çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléî ©¨¤¦¨¨§¨¦§¨§¨§¨§©¨¤§©

áúëe.àø÷ dì¯Cì àîéà àîìòc øîBL ,éëä éà¯ §©¨§¨¦¨¦¥§¨§¨¥¨¨
!àø÷ dì áúëe çøè øîBçå ì÷a éúàc àúlîe ,ñéðëäì§©§¦¦§¨§¨¥§©¨¤§©§©¨§¨

¯éðàL :øîà àáéáç áø .ïðéLøc ,Løãéîì àkéàc àëéä¥¨§¦¨§¦§©¨§¦©©£¦¨£©¨¥
ãéáò à÷ ãé äNòîc ïåék ,äìáðc øîBL¯ãià.déì ïðéãL ¥¦§¥¨¥¨§©£¥¨¨¨¥©¨¨¥©¥

é÷úîàîèétä :ïðúc àä ,ìàòîLé øa äãeäé áø dì ó ©§¦¨©§¨©¦§¨¥¨¦§©©¦§¨
ïBnø ìL¯,úôøèöîõpäåBlL¯?éànàå .óøèöî ïéà ¤¦¦§¨¤¤§©¥¤¥¦§¨¥§©©

øBòä :ïðúc àä ,eúå !àkéìå ,"òeøæ òøæ ìk ìò" ïàk éø÷§¥¨©¨¤©¥©§¥¨§¨¦§©¨
áèBøäåäôéwäååëå'¯,íéìëBà úàîeè ànèì óøèöî §¨¤§©¦¨¦§¨¥§©¥§©¨¦

øLà òeøæ òøæ ìk ìò" :éáéúk éàø÷ àúìz ,àlà !ïìðî§¨©¤¨§¨¨§¨¥§¦¦©¨¤©¥©£¤
ãç ,"òøfé¯ìãçå ,íéòøæc øîBL¯ì,úBðìéàc øîBL ¦¨¥©©§¥¦§¨¦§©§¥§¦¨

Cãéà¯ìéLà øa àéiç áø øîà .íéâãå íéöéáe øNa øîBL ¦¨§¥¨¨¥¦§¨¦£©©¦¨©©¦
ïðçBé éaøå .øLëäì ãé ïéàå äàîeèì ãé Lé :áø øîà£©©¥¨§§¨§¥¨§¤§¥§©¦¨¨

äàîeèì ãé Lé :øîàøLëäìeúéòaéà ?éâìtéî÷ éàîa . ¨©¥¨§§¨§¤§¥§©¨¦©§¦¦¨¥
àîéà¯àø÷ àîéà úéòaéà .àø÷ àîéà úéòaéà ,àøáñ ¥¨§¨¨¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨

¯:øáñ øîe .åéðô éðôì àìå ,åéðôì Løãð àø÷î :øáñ øî̈§©¦§¨¦§¨§¨¨§Ÿ¦§¥¨¨¨§©
àøáñ àîéà úéòaéà .åéðô éðôìå åéðôì Løãð àø÷î¯øî ¦§¨¦§¨§¨¨§¦§¥¨¨¦¨¥¥¨§¨¨¨

åàì øLëä :øáñ øîe .àeä äàîeè úlçz øLëä :øáñ§©¤§¥§¦©§¨¨§©¤§¥¨
LiL íLk :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .àeä äàîeè úlçz§¦©§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¥¤¥
ïéìa÷î ïéàL íLëe .øLëäì ãé Lé Ck ,äàîeèì ãé̈§§¨¨¥¨§¤§¥§¥¤¥§©§¦

ìziLëì àlà äàîeèãò àlà øLëä ïéìa÷î ïéà Ck ,eL §¨¤¨¦§¤¦¨§¨¥§©§¦¤§¥¤¨©
ìziLeLøîBL ïéàå ,úéfkî úBçôì ãé ïéà :áø øîà . ¤¦¨§¨©©¥¨§¨¦©©¦§¥¥
úBçôì,úéfkî úBçôì ãé Lé :øîà ïðçBé éaøå .ìBôkî §¨¦§§©¦¨¨¨©¥¨§¨¦©©¦

ïäéìòå úBîöò ézL :éáéúéî .ìBôkî úBçôì øîBL Léå§¥¥§¨¦§¥¦¥§¥£¨©£¥¤
íéðL ïäéLàø ñéðëäå íéúéæ éàöç éðLúéaìúéaäå , §¥£¨¥¥¦§¦§¦¨¥¤§©¦©©¦§©©¦

ïäéìò ìéäàî¯øîBà àñB÷ð ïa äãeäé .àîè úéaä ©£¦£¥¤©©¦¨¥§¨¤§¨¥
?úéfëì ïéôøèöî úBîöò éðL Càéä :á÷òé éaø íeMî¦©¦©£Ÿ¥¨§¥£¨¦§¨§¦§©©¦
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חולין. פרק תשיעי - העור והרוטב דף קיח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc oileg(ycew zay meil)

`a dliapa aezkd '`nhi'y xnel jl oipn :cer `xnbd dywne
,d`nehd z` qipkdl dleki ciy zeaxlïéðò Bðéà íà ,àîéàå§¥¨¦¥¦§¨

ìoic epcnlïéðò eäðz ,äìáðc øîBL`ay yxtz ±ìoic epcnl §¥¦§¥¨§¥¦§¨§
àîìòc øîBLs`e ,lke`d mr sxhvn `edy ,milke` x`ya ± ¥§¨§¨

lirl epcnl xaky(:fiw)weqtdn milke` x`ya xney oic(fl `i `xwie)

y epcnll cg` ,miweqtd ipy z` mikixv ,'rxGi xW`'øîBLleki £¤¦¨¥©¥
ñéðëäì,d`nehd z`åoic yiy epcnll cg`óøöì øîBLmr §©§¦§¥§¨¥
,lke`dìáàyãédlekiñéðëäìd`nehd z`àìyi okidne ,epcnl £¨¨§©§¦Ÿ

.d`nehd z` qipkdl dleki ciy xewn epl
lirl dzywdy `iyewd z` zvxzn `xnbd(`"r)xn`p ile`y ,

weqtdny(gl `i my)`le `ivedl wx zeci micnl 'ebe 'min ozi ike'
:`xnbd zvxzn .qipkdl ci lr cenil mey oi` `linne ,qipkdl

àlàepiywdy dn,àøwéòîz` `ivedl wx dleki ci `ny ¤¨¥¦¨¨
ixdy ,`iyew dpi` ,d`nehd z` qipkdl `le d`nehdàáéúk ék¦§¦¨

aezkyk ±ãéweqta ,milke` x`ya(my),''ebe min oYi ike'äñðëäà ¨§¦ª©©¦©©§¨¨
àáéúkltpyk xacn weqtd ixdy ,aezk d`neh zqpkd iabl ± §¦¨

.milke`d lr uxy
:`xnbd dywneàlàmileki xney oiae ci oiay epcnl xaky xg`n ¤¨

zeaxl `ay '`nhi' weqtd ,ok m` ,d`nehd z` `ivedle qipkdl
,él änì ,äìáðc øîBL`ay gxkdaedéôeâì,dnvr dliapl ± ¥¦§¥¨¨¨¦§¥

éàîìe,dxezd dazkéôeøèöàì éàdliap xneyy epcnll m` ± §©¦§¦§¨¥
ixd ,xyad mr sxhvnzøîàlirl(my)dliap ly xneyy ,àì ¨§©§Ÿ

óøèöî,xyad mréàdliap ly xneyy epcnll `ay xn`z m`e ± ¦§¨¥¦
lekiàéöBäìe ñéðëäìa df oic ixd ,d`nehd z`î øîBçå ì÷oicãi §©§¦§¦©¨¤¦¨
àéúà.[cnlp `ed-] ¨§¨

ly xneyy epcnll `a '`nhi' weqtd mlerly :`xnbd zvxzn
xnege lwa ecnll xyt`y s`e ,d`nehd z` `ivedl leki dliap

y llk yi mewn lkn ,ci oicnàéúàc àúléîecnll xyt`y xac ± ¦§¨§¨§¨
àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷adazekl zgxeh dxezd minrtl ± §©¨¤¨©§¨©¨§¨

.yexita
:`xnbd dywneéëä éàxyt`y xac aezkl zgxeh dxezdy ¦¨¦

a ,xnege lwa ecnllàîìòc øîBLmiyxecy ,milke` x`y ly ± ¥§¨§¨
(:fiw lirl)weqtdn(my)okidn ,lke`d mr sxhvny ,'rxGi xW`'£¤¦¨¥©

df oic epcnll `ay mircei`nye ,weqta yexita ok aezk `l ixd
Cì àîéàleki xneyy epcnll `a weqtdyñéðëäìz` `ivedle ¥¨¨§©§¦
,d`nehdåxnel yi ixd ,zecin xnege lwa ecnll milekiy s` §

y.àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a éúàc àúlî¦§¨§¨¥§©¨¤¨©§¨©¨§¨
:`xnbd zvxznïðéLøc Løãéîì àkéàc àëéäxyt`y okid ± ¥¨§¦¨§¦§©©§¦¨

epcnll `a weqtdy mixne` oi`e ,ok miyxec ep` ,ycg oic yexcl
.xnege lwa ecnll ozipy xac

:lirlc `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà àáéáç áø©£¦¨¨©
yxtz ,envrl jxvp `ly dliap lv` aezkd '`nhi' weqtd mlerl
enke ,milke` x`ya d`nehd z` qipkdl dleki ciy epcnll `ay

lirl dxn` `xnbdy(`"r)`a `ny ,lirl `xnbd dzywdy dne ,
la` d`nehd z` qipkdl leki milke` x`y ly xneyy wx zeaxl

c ,`iyew dpi` ,`l ciäìáðc øîBL éðàL,milke` x`y ly xneyn ©¦¥¦§¥¨
cãéáò à÷ ãé äNòîc ïåék`l` aygp epi` dliap xneyy xg`n ± ¥¨§©£¥¨¨¨¦

mr sxhvn epi`e ,d`nehd z` `ivene qipkn wx `edy ,ci enk
jxvp `ly '`nhi' weqtdy ,xnel xazqn ,mixney x`yk lke`d

,dliapldéì ïðéãL ãiàx`ya zeci oic epcnll `ay edcinrp ± ©¨¨¦©¥
.xneyl dnec `edy dnn cil xzei `ed dnec ixdy ,milke`

lirl xn`py dn lr zeiyew izy dywn `xnbd(:fiw)oicl xewndy ,
weqtdn `ed ,lke`d mr sxhvn xneydy(my),'rxfi xy`'

mi`iveny jxck mi`nhn milke`dy ,`ziixaa dfn miyxecy
:dtilwd mr epiidc drixfl mze`é÷úîdì óøa äãeäé áø ©§¦¨©§¨©

ïðúc àä ,ìàòîLé(b"n a"t oivwer),ïBnø ìL àîèétägxtd ± ¦§¨¥¨¦§©©¦§¨¤¦
,oenixd y`xayúôøèöîdviak xeriyl enilydl oenixd mr ¦§¨¤¤

,milke` z`neh `nhlBlL õpäåly `nhitd iab lr lcby dn ± §©¥¤

,oenixdóøèöî ïéà.dviak xeriyl enilydl oenixd mr ¥¦§¨¥
:`xnbd dywneéànàå,`nhitd sxhvnïàk éø÷zexwl yi ixd ± §©©§¥¨

weqtd z` ,`nhitd lr(my)òeøæ òøæ ìk ìò'miyxecy ,'rxGi xW` ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
,drixfl mze` mi`iveny jxck mi`nhn milke`dy ,df weqtn

àkéìåoli` ixdy ,`nhitd mr eze` mirhep oi`y ,ok epi` oenixae ± §¥¨
ok m`e ,envr ixtd z` `le spr rehpl `ed jxcd oli`ae ,`ed

.lke`d mr sxhvny xewn epl yi okidn
:cer `xnbd dywneeúå,dyw cere ±ïðúc àä(:fiw lirl)y ,øBòäly §¨¦§©¨

,dndaóøèöî ,'åëå ätéwäå ,áèBøäåxeriyl enilydl xyad mr §¨¤§©¦¨¦§¨¥
dviak,ïìðî ,íéìëBà úàîeè ànèìmi`iven oi` el` mixac ixd §©¥§©¨¦§¨¨

.xyad mr mitxhvny xewn epl yi okidn ok m`e ,drixfl mze`
:`xnbd zvxznéàø÷ àúìz àlàmiweqt dyly ±éáéúkiabl ¤¨§¨¨§¨¥§¦¥
aezky ,xney(my),'òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò'dyly o`k xkfede ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©

,'rxf' oeyl minrtãç`a mdn cg` ±ìzeaxíéòøæc øîBLoebk ± ©§¥¦§¨¦
,lke`d mr mitxhvny dztilwa dhigãçå`aìzeaxøîBL §©§¥

úBðìéàce ,lke`d mr sxhvny oenixd ly `nhit oebk ±Cãéà`a §¦¨¦¨
ìzeaxøîBLlyøNa,xyad cbpky xer oebk ±ely dtilwíéöéá, §¥¨¨¥¦
åmiywywly,íéâã.lke`d mr mitxhvny §¨¦

:`l e` xykd oiprl ci oic yi m`d zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
a àéiçLé ,áø øîà éMà øoicì ãéz` qipkdle `ivedd,äàîeè ¦¨©©¦¨©©¥¨§§¨
ïéàåoicøLëäì ãé`l ,lke`d ly cia miwyn erbp m`y ,miwyn §¥¨§¤§¥

.d`neh lawl lke`d xykedLé ,øîà ïðçBé éaøåoicãéoia §©¦¨¨¨©¥¨
e äàîeèìoiaøLëäì.miwyn §§¨§¤§¥

:`xnbd zl`ey .zwelgnd z` zx`an `xnbd.éâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¥
:`xnbd daiynàîéà úéòaéàa ewlgpyàîéà úéòaéà ,àøáñ ¦¨¦¥¨§¨¨¦¨¦¥¨

a ewlgpyàø÷.weqtd z` yexcl ji` ± §¨
epxn`y dn :`xnbd zx`anàîéà úéòaéàa ewlgpyàø÷xe`iad , ¦¨¦¥¨§¨

aezky ,`ed(gl `i my)`nh eilr mzlaPn ltpe rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥
c ,'mkl `Edøáñ øî,xaeq ax ±àø÷îoic daxny 'mkl' weqtd ± ¨¤©¨©¦§¨

zeciLøãðaezkd '`Ed `nh eilr mzlaPn ltpe' lr wxåéðôì ¦§¨§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥§¨¨
,d`nehd oic `edy ,ynnàìåaezkd 'rxf lr min oYi ike' lréðôì §Ÿ§¦ª©©¦©¤©¦§¥

åéðô,xykd oic `edy ,weqtd zligza ±øáñ øîe,xaeq opgei iaxe ± ¨¨©¨©
àø÷î,zeci oic daxny 'mkl' weqtd ±Løãðd`neh oic lr oia ¦§¨¦§¨
aezkdåéðôì,ynneaezkd xykd oic lr oiaåéðô éðôìzligza ± §¨¨¦§¥¨¨

epxn`y dne .weqtdàîéà úéòaéàa ewlgpyàøáñ,`ed xe`iad , ¦¨¦¥¨§¨¨
yøáñ øîy ,xaeq opgei iax ±øLëämiwynàeä äàîeè úlçz± ©¨©¤§¥§¦©§¨

,d`nehl zeci eaxzpy oeike ,d`neh zlaw ly oey`xd alyd `ed
.llka miwyn xykd mbøáñ øîey ,xaeq axe ±úlçz åàì øLëä ©¨©¤§¥©§¦©

,àeä äàîeèzeci eaxzpy s` ,jkle ,`ed envr ipta xac `l` §¨
.llka xykd oi` ,d`neh oiprl

:opgei iax ixack `ziixa d`ian `xnbd,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨
LiL íLkoicLé Ck ,äàîeèì ãéoicïéàL íLëe ,øLëäì ãé §¥¤¥¨§§¨¨¥¨§¤§¥§¥¤¥

mirxféìa÷îìziLëì àlà äàîeè ïeLdz` m`y ,rwxwd on §©§¦§¨¤¨¦§¤¦¨§
oi`y ,`nh didi lkd ,d`neh lawn rwxwl xaegnd xacy xne`

,elv` miievn mivxy oi`y rwxwl xaegnd xac jlïéìa÷î ïéà Ck̈¥§©§¦
ìziL ãò àlà øLëäeL.rwxwd on ¤§¥¤¨©¤¦¨§

ci oic mdl yiy milke`d xeriy edn zwelgn d`ian `xnbd
:xneyeïéà ,áø øîàoicì ãé`edy lke`úéækî úBçô-yi m`y ¨©©¥¨§¨¦§©¦

mr cgia `ed ixde ,ci el yiy xya zif ivg oebk ,zifkn zegt lke`
lke`dy xg`ny ,xedh lkd ,cia d`neh drbpe ,milke` dviak
qipkdl ,ci el zeidl aeyg epi` ,zifkn zegt `ed el zxaegn cidy

.d`nehd z` `ivedleïéàåoicì øîBL`edy lke`ìBôkî úBçô §¥¥§¨¦§
gen ekeza yiy mvr oebk ,zifkn daxd ohw `ede zeiphw oin -
enilydl gend mr sxhvn mvrd oi` ,let xeriyn zegt `edy
mr cgia `ed df mvr m` oke ,milke` z`neh `nhl dviak xeriyl

.d`nehd z` `ivedle qipkdl ci dyrp epi` ,dviak milke`éaøå§©¦
Lé ,øîà ïðçBéoicì ãé`edy lke`Léå ,úéækî úBçôoicøîBL ¨¨¨©¥¨§¨¦§©¦§¥¥

ìlke``edy.ìBôkî úBçô §¨¦§
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קמה oifge` mipya cenr giw sc ± oey`x wxtzereay

øîåùì ïéðò åäðú äìáðã øîåùì ïéðò åðéà íà àîéàåxneye xney `dc ,lke`c Ð

izilc ,cia `aizk `l `dc ,qipkdl cg ,`pixg` xney eda aizkc ab lr s`c .`ed

.i`axzi` `l Ð qipkdl ci la` ,sili cin Ð `ivedl xneye .sxvl cge ,dpin xney

àáéúë äñðëäà ãé àáéúë éë àø÷éòî àìà`ni`" `yixn opikxtc `d ,xnelk Ð

.`id `kxit e`l Ð "qipkdl `le ,`ivedl ci

oz`neh zlgz` Ð oilke`a ci `aizk ikc

oeike .uxyd on dze` oilawn odyk ,`aizk

qipkdl xneye .d`ivenc oky lk ,zqpknc

mirxfc xney ,iz` xnege lwn Ð `ivedle

.sxvl Ðéì äîì äìáðã øîåù àìàÐ

Ð dlapc ci elit`e ,ikixv edlek `nlya

,il dnl dlapc xney `l` ,eic xn`z `ly

!sxhvn `l `dàá àéöåäìå ñéðëäì éàåÐ

lwa xney iz` ,dlapa ci `aizkc oeik

.dpin xnegeéëä éà,azke gxh zxn`c Ð

sxhvnc jl `pn xney?sexiv e`l `d

qipkdl jixhv` `lc meyne !`aizk `icda

:`ni` Ð sexiv` dil zicy ,`ivedle

lwac ab lr s`e .`z` `ivedle qipkdl

xnege lwa `iz`c `zlin ,iz` cin xnege

.`xw dl azke gxhøîà àáéáç áøÐ

dlapc xneyc `xwirn opixn`ck mlerl

:zkxtwce .cil oipr edpz ,jixhvi` `lc

ci la` ,`nlrc xneyl oipr edpz ,`ni`

oeikc .`id `kxit e`l Ð ogky` `l qipkdl

x`yk sxhvn oi`y ,ciar ci dyrnc

,ci dyrnk `ivene qipkn `l` mixney

.jixhvi` `lc dicic `xezic `xazqnãéà
äéì ïðéãù.`nlrc cil oipr zeidl Ð

iaizkc zeci lk ,ikixv edlek `zyde

,`iz` `l jci`n `cgc :ikixv `ivedl

,eic xn`z `ly meyn Ð dlapce .oxn`ck

,dqpkdc cil oipr zeidl Ð dlapc xney

.sxvl Ð milke`c xneyeïåîø ìù àîèéôä
lr xg` xney upde ,eit lr xney `ed Ð

lr xney mifeb` lr yiy enk ,`nhitd iab

.xney iabóøèöî ïéàiab lr xney oi`c Ð

`din `nhit .onwl opixn`ck ,xney

i`n`e ,sxhvn?jxck" xninl `kil `d

mirxf e`l `d ,"drixfl oi`iven mc` ipay

.xegi `l` oirhep oi` ,oli` oirhepyke .edpip

,`nht dze` dxyp xak Ð oenx oirhep m`e

oizipzne !migetzd y`xay gxt oirk `idy

`d Ð xney meyn sxhvn xer :ipzwc inp

meyn :`nrhe ,mirxfa `l` xney aizk `l

!`ed dicda dil irxfcéàø÷ àúìú"rxf" Ð

."rxfi" "rexf"äàîåèì ãé ùéqipkdl Ð

.opixn`ck ,`ivedleøùëäì ãé ïéàådxyked m`y .xykd oiprl ci zxez oi` Ð

.mirxfd exyked `l Ð cidùøãð àø÷îyxcp ,dipin zeci iwtpc ["mkl"] lkl Ð

.`xwc `yix `edc ,"min ozei ike"` Ð eipt iptl `le ."`ed `nh"` Ð eiptlúìçú
àåä äàîåè.d`neh ci el yie Ðïéàù íùëå`l` d`neh oilawn mirxf Ð

z` z`nih Ð oi`nh oixaegn xne` dz` m` :mipdk zxeza opixn`ck ,eylziykl

.mlv` oiievn mivxy oi`y oixaegn jl oi`y ,lkdìåô.zifkn daxd zegt Ðïéà
úéæëî úåçôì ãé,ci ele ,xya zif ivg e` let oebk ,zifkn zegt lke` yi m` Ð

.letk `diy calae ,zifkn zegtl xney yi la` .xedh lkde ,ci el zeidl aeyg oi` ,cgia zifk epi` exwire li`ed Ð cia d`neh drbpe .dviak oilke` mr od ixdeïëå
ìåôëî úåçôì øîåù ïéà.mdihiaxya miycr e` ,dviak oilke` mr `ede ,letkn zegt gen eae mvr oebk .`ivedle qipkdl `le ,dviak oiprl sxhvdl `l Ðïðçåé éáøå

ìåôëî úåçôì øîåù ùéå 'åë øîà."letkn zegtl xney yie ci yi" ipze edpiaxr `lcn ,`l Ð letkn zegtl ci la` Ðíéðùä ïäéùàø ñéðëäåoi`y oiy`x oze` Ð

.zn ly ode ,odilr xyaàîè úéáä.ld`a `nhn epi`e ,`ynae rbna `nhn xya `la mvr .xyad lr lid`nk ,cid lr lid`nd Ðúåîöò éðù êàéämvr did m` Ð

.opixn` `l zifkn zegtl ci la` .zial d`neh `iadl ci el yic `picen Ð zifk cg` ey`xae ,cg`
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àø÷éòî?`nlrc milka zeci olpn :edil` iax dywd Ð `aizk dqpkd` ci `aizk ik

!dewna dxdh mdl oi`y jpdl dnc Ð ez` `l dlape xepze mirxfc cinc

:d`xpexyt` `edde .zecid z` zeaxl Ð "oda rbepde" :mipdk zxeza opiyxcc meyn

xazqnca dil opinwen ded ,dicegl `xw `edd `l` aizk `l i`e .jixhvi` milk x`ylc

.ithíùëå`l` d`neh oilawn oi`y

ie`x xzei daxc` :xn`z m`e Ð eylziykl

df `nhn oi`y dnc ,xykda d`neh zelzl

:`niz ike !exyked `l `xwirnc ,xykda ielz

xfge ,xykede ylzpy zexit `ln oli`a xyt`c

,erhpe xfgyk `dc ,ok xnel xyt` i` Ð erhpe

d`neh elit`y .yixydyk xykd dil lha

iab (f dpyn h wxt zenexz) opixn`ck ,dlha

oi`y dil `hiytc :xnel yie !dnexz ilecib

yxitck ,eylziykl `l` d`neh oilawn

z`nih Ð oi`nh oixaegn xne` m`y :qxhpewa

xykd oilawn oi` inp ikdc xn`we .lkd [z`]

xg` d`neh lawl elit` ,eylziykl `l`

el heytc `nrh `eddn :xn`z m`e .dyilzd

xne` dz` m`y .xykda el heytz ,d`neha

df oi`c :xnel yie !xaegna lkd zxykd ,ok

lr xaegna lkd xykedc xn`p m` jk lk dniz

.mirxfd lr oiltepy minyb iciïéàzegtl ci

zif ivg e` let oebk qxhpewa yxit Ð zifkn

oi`e .oilke` dviak mr `ed ixde ,ci ele xya

`l Ð envr zif ivga rbep did elit`c :d`xp

:(a,ck zegpn) `nw wxta opixn`cn .`nh did

`ln `ed elit` ,qxg ilk lr dcird dxezd

ied `l Ð qxg ilk xie` e`l i` ,`nl` .lcxg

inp opze .cgi oirbepy it lr s` ,xaegna enk

dn lk sxvn ilkd :(a,k) dbibgc `xza wxta

ol `irane .dnexzl `l la` ,ycwl ekezay

irbpc `wec i` (`,ck zegpn) "dax unewd"a

m` Ð xaegnk aiyg dribp i`e .`l e` iccd`

did `l dribpac ,ixii` dribp `lac `hiyt ok

zif ivg dfy :yxtl d`xpe !ilk sexiv jixv

lk xaegn epi` la` ,oilke` dviak mr xaegn

eze` wzip did Ð eze` diabn did m`e .jk

ci ied `lc ,zifkn zegt eze`n oilke` dviak

yexitle .zifkn zegtl `l` ,lke` x`yl

`edy lk lke`c `nlra yxtny qxhpewd

xaegn `edy xnel jixv oi` Ð d`neh lawn

d`neh qipkn m` ira `l` ,oilke` x`y mr

zif did elit` ,`ivedl la` .zif ivg eze`l

.dviak jixvc ,`nh did `l Ð ea rbpe mly

`edy lka d`neh lawn oi` m` elit`e

lawn i` dil `iranc xninl `ki` ,`ziixe`cn

lka d`neh lawn opaxcnc .opaxcn d`neh

.`edyúéáäå:xepze dlapn cvd dna ol `wtp znl cie Ð `nh ziad dilr lid`n

oi`y zna xn`z ,lke` oky dlapl dn :zkxt i`e .'ek ld`a `nhn oi`y ,dlap dnc

dlap !exie`n `nhn oky ,xepzl dn .gikei xepz Ð "dhigy mc" wxta opixn`ck !lke`

`nip ld` oiprl :xn`z m`e .'ek mda `veik mdicie ,`nhny :mday deyd cvd .gikez

dliap lr opikxt ded ,zeci dxeng d`neha ogky` `l i`ce `xwirnc :xnel yie !"eic"

.sebk ci opieyn inp zn oiprl ,sebk iedc dxeng d`neha ci ogky`c `zyd la` ."eic"
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ì ïéðò Bðéà íà :àîéàåäìáðc øîBL¯ì ïéðò eäðzøîBL §¥¨¦¥¦§¨§¥¦§¥¨§¥¦§¨§¥
ñéðëäì ãé ìáà ,óøöì øîBLå ñéðëäì øîBL ,àîìòc¯ §¨§¨¥§©§¦§¥§¨¥£¨¨§©§¦

ãé àáéúk ék àøwéòî ,àlà !àì¯äñðëäà.àáéúk¯ ¨¤¨¥¦¨¨¦§¦¨¨©©§¨¨§¦¨
?éì änì äìáðc øîBL àlà¯.déôeâì¯éà ?éàîìe ¤¨¥¦§¥¨¨¨¦§¥§©¦

éôeøèöàì¯àéöBäìe ñéðëäì éà .óøèöî àì :zøîà¯ §¦§¨¥¨§©§Ÿ¦§¨¥¦§©§¦§¦
!àéúà ãiî øîBçå ì÷¯çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléî ©¨¤¦¨¨§¨¦§¨§¨§¨§©¨¤§©

áúëe.àø÷ dì¯Cì àîéà àîìòc øîBL ,éëä éà¯ §©¨§¨¦¨¦¥§¨§¨¥¨¨
!àø÷ dì áúëe çøè øîBçå ì÷a éúàc àúlîe ,ñéðëäì§©§¦¦§¨§¨¥§©¨¤§©§©¨§¨

¯éðàL :øîà àáéáç áø .ïðéLøc ,Løãéîì àkéàc àëéä¥¨§¦¨§¦§©¨§¦©©£¦¨£©¨¥
ãéáò à÷ ãé äNòîc ïåék ,äìáðc øîBL¯ãià.déì ïðéãL ¥¦§¥¨¥¨§©£¥¨¨¨¥©¨¨¥©¥

é÷úîàîèétä :ïðúc àä ,ìàòîLé øa äãeäé áø dì ó ©§¦¨©§¨©¦§¨¥¨¦§©©¦§¨
ïBnø ìL¯,úôøèöîõpäåBlL¯?éànàå .óøèöî ïéà ¤¦¦§¨¤¤§©¥¤¥¦§¨¥§©©

øBòä :ïðúc àä ,eúå !àkéìå ,"òeøæ òøæ ìk ìò" ïàk éø÷§¥¨©¨¤©¥©§¥¨§¨¦§©¨
áèBøäåäôéwäååëå'¯,íéìëBà úàîeè ànèì óøèöî §¨¤§©¦¨¦§¨¥§©¥§©¨¦

øLà òeøæ òøæ ìk ìò" :éáéúk éàø÷ àúìz ,àlà !ïìðî§¨©¤¨§¨¨§¨¥§¦¦©¨¤©¥©£¤
ãç ,"òøfé¯ìãçå ,íéòøæc øîBL¯ì,úBðìéàc øîBL ¦¨¥©©§¥¦§¨¦§©§¥§¦¨

Cãéà¯ìéLà øa àéiç áø øîà .íéâãå íéöéáe øNa øîBL ¦¨§¥¨¨¥¦§¨¦£©©¦¨©©¦
ïðçBé éaøå .øLëäì ãé ïéàå äàîeèì ãé Lé :áø øîà£©©¥¨§§¨§¥¨§¤§¥§©¦¨¨

äàîeèì ãé Lé :øîàøLëäìeúéòaéà ?éâìtéî÷ éàîa . ¨©¥¨§§¨§¤§¥§©¨¦©§¦¦¨¥
àîéà¯àø÷ àîéà úéòaéà .àø÷ àîéà úéòaéà ,àøáñ ¥¨§¨¨¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨

¯:øáñ øîe .åéðô éðôì àìå ,åéðôì Løãð àø÷î :øáñ øî̈§©¦§¨¦§¨§¨¨§Ÿ¦§¥¨¨¨§©
àøáñ àîéà úéòaéà .åéðô éðôìå åéðôì Løãð àø÷î¯øî ¦§¨¦§¨§¨¨§¦§¥¨¨¦¨¥¥¨§¨¨¨

åàì øLëä :øáñ øîe .àeä äàîeè úlçz øLëä :øáñ§©¤§¥§¦©§¨¨§©¤§¥¨
LiL íLk :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .àeä äàîeè úlçz§¦©§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¥¤¥
ïéìa÷î ïéàL íLëe .øLëäì ãé Lé Ck ,äàîeèì ãé̈§§¨¨¥¨§¤§¥§¥¤¥§©§¦

ìziLëì àlà äàîeèãò àlà øLëä ïéìa÷î ïéà Ck ,eL §¨¤¨¦§¤¦¨§¨¥§©§¦¤§¥¤¨©
ìziLeLøîBL ïéàå ,úéfkî úBçôì ãé ïéà :áø øîà . ¤¦¨§¨©©¥¨§¨¦©©¦§¥¥
úBçôì,úéfkî úBçôì ãé Lé :øîà ïðçBé éaøå .ìBôkî §¨¦§§©¦¨¨¨©¥¨§¨¦©©¦

ïäéìòå úBîöò ézL :éáéúéî .ìBôkî úBçôì øîBL Léå§¥¥§¨¦§¥¦¥§¥£¨©£¥¤
íéðL ïäéLàø ñéðëäå íéúéæ éàöç éðLúéaìúéaäå , §¥£¨¥¥¦§¦§¦¨¥¤§©¦©©¦§©©¦

ïäéìò ìéäàî¯øîBà àñB÷ð ïa äãeäé .àîè úéaä ©£¦£¥¤©©¦¨¥§¨¤§¨¥
?úéfëì ïéôøèöî úBîöò éðL Càéä :á÷òé éaø íeMî¦©¦©£Ÿ¥¨§¥£¨¦§¨§¦§©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc oileg(ycew zay meil)

`a dliapa aezkd '`nhi'y xnel jl oipn :cer `xnbd dywne
,d`nehd z` qipkdl dleki ciy zeaxlïéðò Bðéà íà ,àîéàå§¥¨¦¥¦§¨

ìoic epcnlïéðò eäðz ,äìáðc øîBL`ay yxtz ±ìoic epcnl §¥¦§¥¨§¥¦§¨§
àîìòc øîBLs`e ,lke`d mr sxhvn `edy ,milke` x`ya ± ¥§¨§¨

lirl epcnl xaky(:fiw)weqtdn milke` x`ya xney oic(fl `i `xwie)

y epcnll cg` ,miweqtd ipy z` mikixv ,'rxGi xW`'øîBLleki £¤¦¨¥©¥
ñéðëäì,d`nehd z`åoic yiy epcnll cg`óøöì øîBLmr §©§¦§¥§¨¥
,lke`dìáàyãédlekiñéðëäìd`nehd z`àìyi okidne ,epcnl £¨¨§©§¦Ÿ

.d`nehd z` qipkdl dleki ciy xewn epl
lirl dzywdy `iyewd z` zvxzn `xnbd(`"r)xn`p ile`y ,

weqtdny(gl `i my)`le `ivedl wx zeci micnl 'ebe 'min ozi ike'
:`xnbd zvxzn .qipkdl ci lr cenil mey oi` `linne ,qipkdl

àlàepiywdy dn,àøwéòîz` `ivedl wx dleki ci `ny ¤¨¥¦¨¨
ixdy ,`iyew dpi` ,d`nehd z` qipkdl `le d`nehdàáéúk ék¦§¦¨

aezkyk ±ãéweqta ,milke` x`ya(my),''ebe min oYi ike'äñðëäà ¨§¦ª©©¦©©§¨¨
àáéúkltpyk xacn weqtd ixdy ,aezk d`neh zqpkd iabl ± §¦¨

.milke`d lr uxy
:`xnbd dywneàlàmileki xney oiae ci oiay epcnl xaky xg`n ¤¨

zeaxl `ay '`nhi' weqtd ,ok m` ,d`nehd z` `ivedle qipkdl
,él änì ,äìáðc øîBL`ay gxkdaedéôeâì,dnvr dliapl ± ¥¦§¥¨¨¨¦§¥

éàîìe,dxezd dazkéôeøèöàì éàdliap xneyy epcnll m` ± §©¦§¦§¨¥
ixd ,xyad mr sxhvnzøîàlirl(my)dliap ly xneyy ,àì ¨§©§Ÿ

óøèöî,xyad mréàdliap ly xneyy epcnll `ay xn`z m`e ± ¦§¨¥¦
lekiàéöBäìe ñéðëäìa df oic ixd ,d`nehd z`î øîBçå ì÷oicãi §©§¦§¦©¨¤¦¨
àéúà.[cnlp `ed-] ¨§¨

ly xneyy epcnll `a '`nhi' weqtd mlerly :`xnbd zvxzn
xnege lwa ecnll xyt`y s`e ,d`nehd z` `ivedl leki dliap

y llk yi mewn lkn ,ci oicnàéúàc àúléîecnll xyt`y xac ± ¦§¨§¨§¨
àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷adazekl zgxeh dxezd minrtl ± §©¨¤¨©§¨©¨§¨

.yexita
:`xnbd dywneéëä éàxyt`y xac aezkl zgxeh dxezdy ¦¨¦

a ,xnege lwa ecnllàîìòc øîBLmiyxecy ,milke` x`y ly ± ¥§¨§¨
(:fiw lirl)weqtdn(my)okidn ,lke`d mr sxhvny ,'rxGi xW`'£¤¦¨¥©

df oic epcnll `ay mircei`nye ,weqta yexita ok aezk `l ixd
Cì àîéàleki xneyy epcnll `a weqtdyñéðëäìz` `ivedle ¥¨¨§©§¦
,d`nehdåxnel yi ixd ,zecin xnege lwa ecnll milekiy s` §

y.àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a éúàc àúlî¦§¨§¨¥§©¨¤¨©§¨©¨§¨
:`xnbd zvxznïðéLøc Løãéîì àkéàc àëéäxyt`y okid ± ¥¨§¦¨§¦§©©§¦¨

epcnll `a weqtdy mixne` oi`e ,ok miyxec ep` ,ycg oic yexcl
.xnege lwa ecnll ozipy xac

:lirlc `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà àáéáç áø©£¦¨¨©
yxtz ,envrl jxvp `ly dliap lv` aezkd '`nhi' weqtd mlerl
enke ,milke` x`ya d`nehd z` qipkdl dleki ciy epcnll `ay

lirl dxn` `xnbdy(`"r)`a `ny ,lirl `xnbd dzywdy dne ,
la` d`nehd z` qipkdl leki milke` x`y ly xneyy wx zeaxl

c ,`iyew dpi` ,`l ciäìáðc øîBL éðàL,milke` x`y ly xneyn ©¦¥¦§¥¨
cãéáò à÷ ãé äNòîc ïåék`l` aygp epi` dliap xneyy xg`n ± ¥¨§©£¥¨¨¨¦

mr sxhvn epi`e ,d`nehd z` `ivene qipkn wx `edy ,ci enk
jxvp `ly '`nhi' weqtdy ,xnel xazqn ,mixney x`yk lke`d

,dliapldéì ïðéãL ãiàx`ya zeci oic epcnll `ay edcinrp ± ©¨¨¦©¥
.xneyl dnec `edy dnn cil xzei `ed dnec ixdy ,milke`

lirl xn`py dn lr zeiyew izy dywn `xnbd(:fiw)oicl xewndy ,
weqtdn `ed ,lke`d mr sxhvn xneydy(my),'rxfi xy`'

mi`iveny jxck mi`nhn milke`dy ,`ziixaa dfn miyxecy
:dtilwd mr epiidc drixfl mze`é÷úîdì óøa äãeäé áø ©§¦¨©§¨©

ïðúc àä ,ìàòîLé(b"n a"t oivwer),ïBnø ìL àîèétägxtd ± ¦§¨¥¨¦§©©¦§¨¤¦
,oenixd y`xayúôøèöîdviak xeriyl enilydl oenixd mr ¦§¨¤¤

,milke` z`neh `nhlBlL õpäåly `nhitd iab lr lcby dn ± §©¥¤

,oenixdóøèöî ïéà.dviak xeriyl enilydl oenixd mr ¥¦§¨¥
:`xnbd dywneéànàå,`nhitd sxhvnïàk éø÷zexwl yi ixd ± §©©§¥¨

weqtd z` ,`nhitd lr(my)òeøæ òøæ ìk ìò'miyxecy ,'rxGi xW` ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
,drixfl mze` mi`iveny jxck mi`nhn milke`dy ,df weqtn

àkéìåoli` ixdy ,`nhitd mr eze` mirhep oi`y ,ok epi` oenixae ± §¥¨
ok m`e ,envr ixtd z` `le spr rehpl `ed jxcd oli`ae ,`ed

.lke`d mr sxhvny xewn epl yi okidn
:cer `xnbd dywneeúå,dyw cere ±ïðúc àä(:fiw lirl)y ,øBòäly §¨¦§©¨

,dndaóøèöî ,'åëå ätéwäå ,áèBøäåxeriyl enilydl xyad mr §¨¤§©¦¨¦§¨¥
dviak,ïìðî ,íéìëBà úàîeè ànèìmi`iven oi` el` mixac ixd §©¥§©¨¦§¨¨

.xyad mr mitxhvny xewn epl yi okidn ok m`e ,drixfl mze`
:`xnbd zvxznéàø÷ àúìz àlàmiweqt dyly ±éáéúkiabl ¤¨§¨¨§¨¥§¦¥
aezky ,xney(my),'òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò'dyly o`k xkfede ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©

,'rxf' oeyl minrtãç`a mdn cg` ±ìzeaxíéòøæc øîBLoebk ± ©§¥¦§¨¦
,lke`d mr mitxhvny dztilwa dhigãçå`aìzeaxøîBL §©§¥

úBðìéàce ,lke`d mr sxhvny oenixd ly `nhit oebk ±Cãéà`a §¦¨¦¨
ìzeaxøîBLlyøNa,xyad cbpky xer oebk ±ely dtilwíéöéá, §¥¨¨¥¦
åmiywywly,íéâã.lke`d mr mitxhvny §¨¦

:`l e` xykd oiprl ci oic yi m`d zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
a àéiçLé ,áø øîà éMà øoicì ãéz` qipkdle `ivedd,äàîeè ¦¨©©¦¨©©¥¨§§¨
ïéàåoicøLëäì ãé`l ,lke`d ly cia miwyn erbp m`y ,miwyn §¥¨§¤§¥

.d`neh lawl lke`d xykedLé ,øîà ïðçBé éaøåoicãéoia §©¦¨¨¨©¥¨
e äàîeèìoiaøLëäì.miwyn §§¨§¤§¥

:`xnbd zl`ey .zwelgnd z` zx`an `xnbd.éâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¥
:`xnbd daiynàîéà úéòaéàa ewlgpyàîéà úéòaéà ,àøáñ ¦¨¦¥¨§¨¨¦¨¦¥¨

a ewlgpyàø÷.weqtd z` yexcl ji` ± §¨
epxn`y dn :`xnbd zx`anàîéà úéòaéàa ewlgpyàø÷xe`iad , ¦¨¦¥¨§¨

aezky ,`ed(gl `i my)`nh eilr mzlaPn ltpe rxf lr min oYi ike'§¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥
c ,'mkl `Edøáñ øî,xaeq ax ±àø÷îoic daxny 'mkl' weqtd ± ¨¤©¨©¦§¨

zeciLøãðaezkd '`Ed `nh eilr mzlaPn ltpe' lr wxåéðôì ¦§¨§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥§¨¨
,d`nehd oic `edy ,ynnàìåaezkd 'rxf lr min oYi ike' lréðôì §Ÿ§¦ª©©¦©¤©¦§¥

åéðô,xykd oic `edy ,weqtd zligza ±øáñ øîe,xaeq opgei iaxe ± ¨¨©¨©
àø÷î,zeci oic daxny 'mkl' weqtd ±Løãðd`neh oic lr oia ¦§¨¦§¨
aezkdåéðôì,ynneaezkd xykd oic lr oiaåéðô éðôìzligza ± §¨¨¦§¥¨¨

epxn`y dne .weqtdàîéà úéòaéàa ewlgpyàøáñ,`ed xe`iad , ¦¨¦¥¨§¨¨
yøáñ øîy ,xaeq opgei iax ±øLëämiwynàeä äàîeè úlçz± ©¨©¤§¥§¦©§¨

,d`nehl zeci eaxzpy oeike ,d`neh zlaw ly oey`xd alyd `ed
.llka miwyn xykd mbøáñ øîey ,xaeq axe ±úlçz åàì øLëä ©¨©¤§¥©§¦©

,àeä äàîeèzeci eaxzpy s` ,jkle ,`ed envr ipta xac `l` §¨
.llka xykd oi` ,d`neh oiprl

:opgei iax ixack `ziixa d`ian `xnbd,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨
LiL íLkoicLé Ck ,äàîeèì ãéoicïéàL íLëe ,øLëäì ãé §¥¤¥¨§§¨¨¥¨§¤§¥§¥¤¥

mirxféìa÷îìziLëì àlà äàîeè ïeLdz` m`y ,rwxwd on §©§¦§¨¤¨¦§¤¦¨§
oi`y ,`nh didi lkd ,d`neh lawn rwxwl xaegnd xacy xne`

,elv` miievn mivxy oi`y rwxwl xaegnd xac jlïéìa÷î ïéà Ck̈¥§©§¦
ìziL ãò àlà øLëäeL.rwxwd on ¤§¥¤¨©¤¦¨§

ci oic mdl yiy milke`d xeriy edn zwelgn d`ian `xnbd
:xneyeïéà ,áø øîàoicì ãé`edy lke`úéækî úBçô-yi m`y ¨©©¥¨§¨¦§©¦

mr cgia `ed ixde ,ci el yiy xya zif ivg oebk ,zifkn zegt lke`
lke`dy xg`ny ,xedh lkd ,cia d`neh drbpe ,milke` dviak
qipkdl ,ci el zeidl aeyg epi` ,zifkn zegt `ed el zxaegn cidy

.d`nehd z` `ivedleïéàåoicì øîBL`edy lke`ìBôkî úBçô §¥¥§¨¦§
gen ekeza yiy mvr oebk ,zifkn daxd ohw `ede zeiphw oin -
enilydl gend mr sxhvn mvrd oi` ,let xeriyn zegt `edy
mr cgia `ed df mvr m` oke ,milke` z`neh `nhl dviak xeriyl

.d`nehd z` `ivedle qipkdl ci dyrp epi` ,dviak milke`éaøå§©¦
Lé ,øîà ïðçBéoicì ãé`edy lke`Léå ,úéækî úBçôoicøîBL ¨¨¨©¥¨§¨¦§©¦§¥¥

ìlke``edy.ìBôkî úBçô §¨¦§
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המשך בעמוד עק



xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc oileg(ycew zay meil)

,dliape xepzm`e ,d`nehd clen mb d`neh milawn mirxf ixdy
a` oipaa xepzae dliapa zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok

.mirxfn
,xn`z m`eàðîçø áBzëìwx zeci oicðä éúéìå ,øepúadépéî C± ¦§©£¨¨§©§¥¥¨¨¦¥

cenil zegcl yi .xepzn a` oipaa dliapae mirxfa zeci oic cnlpe
y ,xnele dfäîzeci oic yiy epivny,øepúlmeyn `edïkLxepz ©§©¤¥

ànèîmilke`Bøéåàîly exie` jezl milke`d eqpkpy oeiky - §©¥¥£¦
ok m`e ,milke`d e`nhp ,envr xepza erbp `l m` s` ,`nh xepz
a` oipaa dliapae mirxfa zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi`

.xepzn
,xn`z m`eàðîçø áBzëìwx zeci oicðä éúéìå ,äìáðadpéî C± ¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¨¨¦¨

cenil zegcl yi .dliapn a` oipaa xepzae mirxfa zeci oic cnlpe
y ,xnele dfäîzeci oic yiy epivny,äìáðlmeyn `edïkL ©¦§¥¨¤¥

dliapäànèîd z` mbíãà,da rbepdàOîa äànèîez` ± §©§¨¨¨§©§¨§©¨
,da rbp `l m` s` dze` `yepd mc`dådy xac `idäàîeè §§¨

dôebî äàöBémileki oi` ok m`e ,dnvr zngn d`nh `idy ± §¨¦¨
oeike .dliapn a` oipaa xepzae mirxfa zeci oic mibdep eidiy cenll
,d`nehd z` `ivedl zeci oic yiy epcnll miweqtd lk mikixvy

.d`nehd z` qipkdl zeci oic yiy cenll okidn jl x`yp `l
:`xnbd zvxznàéúà àì àãçî àãçcenll xyt` i` mpn` ± £¨¥£¨Ÿ¨§¨

,mdn cg` ly epicn mzylyn cg` s`a zeci oic mibdep eidiy
la`ézøzî àãç éúézzeci oicn mdn cg`a zeci oic cenll yi ± ¥¥£¨¦©§¥

.deyd cvdn mixg`d ipy ly
:`xnbd zxxanéúéz éäaezkl dxezd dkxved `l mdn dfi`a ± ¥¥¥

xn`z m` .mixg`d mipydn ecnell xyt`y meyn zeci oicàìŸ
àðîçø áBzëìzeci oicðäî éúéúå ,íéòøæaCzeci oic cnlpe ± ¦§©£¨¨¦§¨¦§¥¥¥¨¨

xepzl dn dgczyky ,dliape xepz lv` aezkd zeci oicn mirxfa
aiydl yi ,mirxfa ok oi`y dn ,dribp ila elit` mixg` `nhn oky
d`iven dci z`f lkae ,dribpa `l` d`nhn dpi`y ,gikez dliapy
mc`d z` d`nhn oky dliapl dn dgczyke ,mixg`l dz`neh
z` `nhn epi`y gikei xepzy aiydl yi ,mirxfa ok oi`y dn
xyt` i`y oeike ,mixg`l ez`neh `iven eci z`f lkae ,mc`d
deyd cvdn xepze dliapn mirxf cnlp ok m` ,diigc mey zegcl
mdn cnlpe ,mixg`l mz`neh d`iven mcie mi`nh mdipyy ,mday

.mixg`l mz`neh d`iven mci `dzy mi`nh mirxf mb
y xnel xyt`y meyn ,jk xnel oi`y :`xnbd dgecäîepivny ©

ðälC`ed ,mixg`l mz`neh d`iven mciy ,dliape xepz lv` ± §¨¨
meynïkLmdipyïéànhîd`neh milawn ±øLëäa àlL,dwyn ¤¥¦©§¦¤Ÿ§¤§¥

oic mb mlv` bdep jkl ,dfa mlv` dxezd dxingdy epivny oeike
m`d ,zeciøîàzmb okøLëäa àlà ïéànhî ïéàL ,íéòøæa Ÿ©¦§¨¦¤¥¦©§¦¤¨§¤§¥

mirxfa zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ,dwyn
.xepze dliapn a` oipaa

:`xnbd dgec,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàzigcy ef diigc ¨©©¨§¥§©§ª©
meyn ,diigc dpi` ,xepze dliap ly deyd cvdn cenild z` da

y jkl daiqdyeøLëeä àlL úBøét,d`neh milawn mpi` dwyna ¥¤Ÿ§§
y meynéîc Bzëàìî äøîâð àlL øepúk`ly cry ,[minec md-] §©¤Ÿ¦§§¨§©§¨¥

cr xepz mbe ,zexitd ly mzk`ln exnbp `l dwyna zexit exyked
xepza xneg oi`y `vnp ,d`neh lawn epi` ezk`ln dxnbp `ly
ly deyd cvdn mirxfa zeci oic cenll yi jk m`e ,mirxfan xzei

.dliape xepz
éøt àlàéëä Cy ,jk xnele deyd cvdn cenild zegcl yi ±äî ¤¨¨¦¨¦©
epivnyðälC,mixg`l mz`neh d`iven mciy dliape xepz lv` ± §¨¨

meyn `edïkLmdipyïéànhîmz`neh milawn -a àlL,äòéâð ¤¥¦©§¦¤Ÿ¦§¦¨
`l uxyd m` mb exie` jezl uxy qpkpyk d`neh lawn xepz oky
dribp ici lr d`a dpi`e `id dnvrn dz`neh dliap oke ,ea rbp
bdep okl ,dfa mlv` dxezd dxingdy epivny oeike ,xg` xaca

m`d ,zeci oic mb mlv`øîàzmb okàlà ïéànhî ïéàL ,íéòøæa Ÿ©¦§¨¦¤¥¦©§¦¤¨
,äòéâðamirxfa zeci oic mibdep eidiy cenll mileki oi` ok m`e ¦§¦¨

.xepze dliapn a` oipaa

mixg`d ipyn mdn cg`a zeci oic cenll yiy lirl dxn` `xnbd
dkxved `l mdn dfi`a xxal dkiynn `xnbd ,deyd cvdn
m`e :mixg`d ipyn ecnell xyt`y meyn zeci oic aezkl dxezd

,xn`zàðîçø áBzëì àìzeci oicðäî éúéúå ,øepúaCcnlpe ± Ÿ¦§©£¨¨§©§¥¥¥¨¨
dn dgczyky ,dliape mirxf lv` aezkd zeci oicn xepza zeci oic
dliapy aiydl yi ,xepza ok oi`y dn daexn mz`neh oky mirxfl
dz`neh d`iven dci z`f lkae ,daexn dz`neh oi`y ,gikez
ok oi`y dn mc` d`nhn oky dliapl dn dgczyke ,mixg`l
z`f lkae ,mc` mi`nhn mpi`y egikei mirxfy aiydl yi ,xepza
mi`nh mdipyy ,oday deyd cvd ,mixg`l mz`neh mi`iven mci
eci `diy `nh xepz `ia` ip` s` ,mixg`l mz`neh d`iven mcie
meyn ,jk xnel oi`y :`xnbd dgec .mixg`l ez`neh `iven

y xnel xyt`yäîepivnyðälCmciy ,dliape mirxf lv` ± ©§¨¨
meyn `ed ,mixg`l mz`neh d`ivenïkLmdipyìëBàla` ,md ¤¥¤

.lke`n ilk cenll mileki oi`e ,ilk `ed xepz
meyn ,`ed xzein zeci ly miweqtdn cg` ok`y :`xnbd zvxzn

,xnel xyt`yàðîçø áBzëì àìzeci oicðäî éúéúå ,äìáðaC± Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¥¨¨
,xepze mirxf lv` aezkd zeci oicn dliapa zeci oic cnlpe
,dliapa ok oi`y dn daexn mz`neh oky mirxfl dn dgczyky
eciy epivn z`f lkae ,daexn ez`neh oi`y ,gikei xepzy aiydl yi
z` `nhn oky xepzl dn dgczyke ,mixg`l ez`neh `iven
mby ,egikei mirxfy aiydl yi ,dliapa ok oi`y dn exie`n mixg`
d`iven mci z`f lkae ,dribpa `l` mixg` mi`nhn mpi` ok
d`iven mcie mi`nh mdipyy ,oday deyd cvd ,mixg`l mz`neh
dci `dzy ,d`nh `idy dliap `ia` ip` s` ,mixg`l mz`neh

.mixg`l dz`neh d`iven(àlà énð éëä ïéà)xyt`y oeike ¥¨¦©¦¤¨
ok m` ,xepze mirxf lv` aezkd zeci oicn dliapa zeci cenllãé̈

él änì äìáðc`l` ,eazekl dxezd dkxved recn ±ïéðò Bðéà íà ¦§¥¨¨¨¦¦¥¦§¨
jxvp `ly xg`n ±ìepcnloic yiyãéaïéðò eäðz ,äìáð± §¨§¥¨§¥¦§¨

`ay edyxtzìoic epcnlàîìòc ãéxg`ne ,milke` x`y lv` ± §¨§¨§¨
ixdy ,d`nehd z` `ivedl zeci oic mlv` yiy epcnll jxvp `ly
epcnll `ay edyxtz ,aezk mteba d`nehd z` `ivedl zeci oic

y epivn ixd ,d`nehd z` qipkdl zeci oic yiyãédlekiñéðëäì ¨§©§¦
ye ,d`nehd z`ãédlekiàéöBäìoic ok m`e ,d`nehd z`øîBL ¨§¦¥

elit` liren xneyy epcnll `ed xzein ,dxezd dazkyóøöìmr §¨¥
.dviak xeriyl enilydl lke`d

:cer `xnbd dywneézkàåy ,zeywdl yi oiicre ±äìáðc ãé §©©¦¨¦§¥¨
éøèöàC,xzein epi`e ,eazekl dxezd dkxved ±áúk àì éàc ¦§§¦§¦Ÿ¨©
àðîçøzeci oic,äìáðaoicn dliapa zeci oic micnel epiid `l` ©£¨¨¦§¥¨

,xepze mirxf lv` aezkd zeciàðéîà äåä,xnel leki iziid ±Bic £¨£¦¨©
witqn -ìy dliap ly ciïécä ïî àamirxf ly zecin zcnlpd - §¨¦©¦

xepzeïBcpk úBéäì,xne` iziide ,xepze mirxf oick dpic didiy ± ¦§©¦
ðä äîCmdly d`nehdy ,xepze mirxfa epivny enk ±ànèî àì ¨¨¨Ÿ§©¥
íãà,mda rbepdóàly ci,äìáðoicd didi ,mdn zcnlpy xg`n ¨¨©§¥¨

yíãà äànèî àìci aezkl dxezd dkxved jkle ,dci jxc Ÿ§©§¨¨¨
`nhne ,dnvr dliapk dpic dliap ly ciy epcnll ,dnvr dliapa
oic yiy epcnll miweqtd lk mikixvy oeike ,da rbepd mc`d z`
zeci oic yiy cenll okidn jl x`yp `l ,d`nehd z` `ivedl zeci

.d`nehd z` qipkdl
:`xnbd zvxznàlàoicéøö Cøöéî äìáðc ãéCdxezd dkxved ± ¤¨¨¦§¥¨¦§©¨¦
,dtebl dazeklåoicäìáðc øîBLaezkdn lirl daxzpy(hl `i my) §¥¦§¥¨

,'`nhi'éøö àìc àeäCc ,eazekl dxezdàúëìä éàîìjxevl ± §Ÿ¨¦§©¦§§¨
cenil dfi`éôeøèöéàì éà ,àðîçø déáúkxneyy epcnll m` ± ©§¥©£¨¨¦§¦§¨¥

ixd ,zifk xeriyl dnilydl xyad mr sxhvn dliap lyzøîà̈§©§
aezkdy ,`ziixaa lirl(my)dliap ly xneyy hrnl `a 'dzlapa'

óøèöî àì,zifk xeriyl dnilydl xyad mreepcnll ick Ÿ¦§¨¥
leki dliap ly xneyyàéöBäì,eazekl jxvp `l ,d`nehd z` §¦

a ,d`nehd z` `ivedl zlren dliap ly xneyy df oic ixdyì÷©
î øîBçåoicéúà ãi.[cnlp `ed-] ¨¤¦¨¨¥
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קמז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc oileg(ipy meil)

ok m` ,dipydénð ãç`ny yeygi zg` dkizga mb ±Léøthltp ± ©©¦¨¦
mcàñéb éàäîdkizgd ly df cvn ±àñéb éàä òìáerlape ± ¥©¦¨¨©©¦¨

zexyt` oi` ok `l m`y ,miyyeg oi` i`ce df yygle .ipyd dciva
izy gelnl zyy ax yyg recn ok m`e ,dgilna xya xizdl

:`xnbd dwiqn .cgia zekizgàðL àì àlàzgiln oia welig oi` ± ¤¨Ÿ§¨
iptn ,zxzen zg`y myke ,cgia zekizg dnk zgilnl zg` dkizg
dnk mb gelnl xzen jk ,zrlea dpi` heltl dcexhy dryay

.cgia zekizg
mc zrila oiprl jiiyy ,l`eny mya sqep oic d`ian `xnbd

:xyaa,àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàavwøáBMäz`dz÷øôî± ¨©§¥¦©¦¦¨©¥©§©§¨
x`evd mvräîäa ìL,dzhigy xg`léøä ,dLôð àözL íãB÷ ¤§¥¨¤¤¥¥©§¨£¥

øNaä úà ãéaëî äæiptn ,cak didi dndad xyay mxeb `ed ± ¤©§¦¤©¨¨
jxc z`vl mcl znxeb ef dgp`e ,dzhigy xg`l zgp`p dnda lky
jezn ,dhigyd xg`l dzwxtn z` xaeyyk j` ,dhigyd zia
mixa`a rlap `l` `vei dnc oi`e gp`zdl gk dl oi` dxrv

.mciakneå`ed ok lr,úBiøaä úà ìæBâz` jk xg` mdl xkenyk §¥¤©§¦
,ea rlapy mcd zngn `ed xyad ly ecaeky iptn ,lwyna xyad

.xya xigna mc mdl xkny `vnpeòéìáîed z` `edíéøáàa íc ©§¦©¨¨¥¨¦
.zwxtnd zxiay ici lr

:`iig iax ixac xe`iaa zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd ± ¦©§¨§
,daiyidøîà÷ éëéäezpeek m`d ,xnel `iig iax oeekzd cvik ± ¥¦¨¨©

y cg` xeqi` `l` xaer epi`yìæBâå øNaä úà ãéaëîjkaúà ©§¦¤©¨¨§¥¤
,úBiøaä`ed lfb xeqi` dfa yiy mrhdeòéìáîc íeMîici lr ©§¦¦§©§¦©

d z` zwxtnd zxiay.íéøáàa ícrnyn didi ,ezpeek jk m`e ¨¨¥¨¦
cdéãéãì àä,envra elke` `l` xyad z` xken epi` m` ±øétL ¨§¦¥©¦

,éîc.xaca xeqi` oi`eàîìc Bàxnel `iig iax zpeek `ny e` ± ¨¥¦§¨
z` ciakny iptn lfb xeqi` ,mixeqi` ipy zwxtnd zxiaya xaery
`vei epi` aeye mixa`a mcd z` rilany meyn mc xeqi`e ,xyad

,df yexit itle .dgiln ici lrdéãéãìz` lek`l dvxi m` ± §¦¥
,envra dndadénðok mb ±øeñàmcew dzwxtn z` xeayl el ©¦¨

zniiqn .mc zlik` xeqi` lr xeari `ly ick ,dytp `vzy
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

äðùî
:cg` ogley lr dpiabe ser dlrnd oic z` zx`an dpyndäìònä©©£¤

,ïçìMä ìò äðéábä íò óBòä úàminkg ixac lr xary s`lirl) ¤¨¦©§¦¨©©ª§¨
(:bwmewn lkn ,cg`k ogleyd lr mzelrdl `ly exfbyøáBò Bðéà¥¥

äNòú àìa'FO` algA icB lXaz `l' ly(`k `i mixac)i` oi`y ,xeq §Ÿ©£Ÿ§©¥§¦©£¥¦
.d`pde leyia ,dlik`a wx dxezdn

àøîâ
`aiwr iax zrcle ,dxezdn exeqi` minkg zrcl ,alga ser xya

iax lr epizpynn dywn `xnbd .(oldl dpyn) opaxcn exeqi`
`ed ogleyd lr dpiabe ser dlrndy rnyn epizpynn :`aiwr

,dyrz `la xaer epi`yBìëBà àädpiabe ser lke`d la` -øáBò ¨§¥
.äNòú àìa:`xnbd zl`eydpéî òîLy o`kn cnlp ike ±øNa §Ÿ©£¤§©¦¨§©
áìça óBòn exeqi`,àúééøBàc.`aiwr iax zrck `ly §¨¨§©§¨

on ok wiicl oi` :`aiwr iax zhiyk dpynd z` `xnbd zayiin
wx ,dpyndàîéày xnel dpynd zpeeky yxte xen` ±úà äìònä ¥¨©©£¤¤

ïçìeMä ìò äðéábä íò óBòämlerl,äNòú àì éãéì àa Bðéà ¨¦©§¦¨©©§¨¥¨¦¥Ÿ©£¤
lr xeari `l cg`k dpiabd mr serd z` lk`ie gkyi m` mby oeik

.`aiwr iax zrcke ,dyrz `l

äðùî
edfi`e ,alga elyal dxezd on xeq` xya oin dfi` zx`an dpynd

:opaxcn wx xeq`äøBäè äîäa øNasere dig xya okeáìça §©§¥¨§¨©£¥
øeñà ,äøBäè äîäadxezd onìMáì,eicgiålyazd m`øeñà §¥¨§¨¨§©¥§¨

,äàðäala` .dlik`a xeq`y oky lkeáìça äøBäè äîäa øNa ©£¨¨§©§¥¨§¨©£¥
,äàîè äîäaoke,äøBäè äîäa áìça äàîè äîäa øNampi` §¥¨§¥¨§©§¥¨§¥¨©£¥§¥¨§¨

jkle ,alga xya xeqi`a mixeq`.äàðäa øzeîe ìMáì øzeî¨§©¥¨©£¨¨
àáé÷ò éaøe minkg lr wlegíðéà óBòå äiç ,øîBàmixeq`ïî ©¦£¦¨¥©¨§¥¨¦

äøBzä,opaxcn `l`øîàpL(hi bk zeny)áìça éãb ìMáú àì' ©¨¤¤¡©Ÿ§©¥§¦©£¥
,'Bnà.xg` xac `le xeq` icb `weecy cnll d`a 'icb' zaize ¦

dxeza df weqt ltkpeìLíéîòt L,hrnl,äiçì èøtoiprly ¨Ÿ§¨¦§¨§©¨
,dnda llka dpi` dig alga xyaehxtóBòì,'icb' llka epi`y §

el hxtäàîè äîäáicbk dxedh dpi`y. §¥¨§¥¨
:ziyily drc,øîBà éìéìbä éñBé éaøoipn ,'icb lyaz `l' xn`p ©¦¥©§¦¦¥

y ,exq`p dige dxedh dnda lk s`yøîàð(my)ìë eìëàú àì' ¤¡©ŸŸ§¨
e 'äìáðaweqt eze` jynd.'Bnà áìça éãb ìMáú àì' øîàðywed §¥¨¤¡©Ÿ§©¥§¦©£¥¦

cnll ,alga xya xeqi`l dliap xeqi`äìáð íeMî øeñàL úà¤¤¨¦§¥¨
,áìça ìMáì øeñàmzlap ixdy ,dige dxedh dnda lk zeaxle ¨§©¥§¨¨

ok m` .dxeq`àäé ìBëé äìáð íeMî øeñàL óBò`ed mbøeñà ¤¨¦§¥¨¨§¥¨
,'Bnà áìça' øîBì ãeîìz ,áìça ìMáìyiy dige dnda `weec §©¥§¨¨©§©©£¥¦

,mixeq` m` alg mdlíà áìç Bì ïéàL óBò àöéelyal xzeny ¨¨¤¥£¥¥
.alga

àøîâ
.dxezd on alga dxedh dnda lyal xeq`y dpyna x`azd

:df oic xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðîlky epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
`l' wx weqta xn`p `l `lde ,alga dlyal xeq` dxedh dndaŸ

.'Fn` algA 'icb' lWazàø÷ øîà ,øæòìà éaø øîà(k gl ziy`xa) §©¥§¦©£¥¦¨©©¦¤§¨¨¨©§¨
,íéfòä éãb úà äãeäé çìLiå'©¦§©§¨¤§¦¨¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc oileg(ycew zay meil)

ïéðò ïéà íà ,àlà'`nhi' jxvp `ly xg`n ±ìoic epcnløîBL ¤¨¦¥¦§¨§¥
ïéðò eäðz ,äìáðc`ay dyxtz ±ìoic epcnl,äìáðc ãélr s`y ¦§¥¨§¥¦§¨§¨¦§¥¨

,d`nehd z` d`iven ,xney dpi`y itïéðò Bðéà íàåxg`ne ± §¦¥¦§¨
jxvp `lyìoic epcnl,äìáðc ãélv` zeci oic epcnl xak ixdy §¨¦§¥¨

,zecid z` zeaxl 'mkl'n dliapïéðò eäðz`ay dyxtz ±ìepcnl §¥¦§¨§
oicàîìòc ãéyiy epcnll weqtd jxvp `le ,ze`neh x`y ly ± ¨§¨§¨

m`e ,aezk mteba `ivedl ci oic ixdy ,d`nehd z` `ivedl ci oic
ixd ,d`nehd z` qipkdl zeci oic mb yiy epcnll `ay edyxtz ok

y epivnyãédlekiàéöBäìye ,d`nehd z`ãédlekiñéðëäìz` ¨§¦¨§©§¦
,d`nehdåoic ok m`øîBLepcnll `ed xzein ,dxezd dazky §¥

elit` liren xneyyóøöìdviak xeriyl enilydl lke`d mr §¨¥
.milke` z`neh `nhl
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c"agקמח 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

‡¯Ó‡pL ÌÈ¯·ca ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ1e‰¯ÎÊ ¯ÓBÏk BL„˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ ¦§©©¥¦©¨§©¥¤©©¨¦§¨¦¤¤¡©¨¤©©¨§©§§©¨§¥

LecÈ˜Â Á·L ˙B¯ÈÎÊ[`. §¦¤©§¦

È¯ˆÂ‡l‡ d�È‡ ‰Ïc·‰L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ‰Ïc·‰a B˙‡ÈˆÈ·e ÌBi‰ LecÈ˜a B˙ÒÈ�Îa B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈ�Îa e‰¯ÎÊÏ C §¨¦§¨§¥¦§¦¨¦¦¨¦§¦¨§¦©¦¦¨§©§¨¨§¥§¦¤©§¨¨¥¨¤¨

È¯ˆ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓe ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„ÓÂ"ˆ¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙ÈÂ „·Ïa B˙ÒÈ�Îa ‡l‡ e‰¯ÎÊÏ C3: ¦¦§¥§¦¦©¨¥¨¦§¨§¥¤¨¦§¦¨¦§©§¦§¨¥§¦¨

א סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld

ùåãé÷å çáù [àוקדושתו השבת יום שבח את בפיו שיזכיר היינו -2.

zetqede mipeiv

ח.1) פסוק כ פרק שמות
וקדושת2) שבח דברי ללא גרידא, השבת שבהזכרת משמע

(הובא רעק"א ובהגהות התורה, מן אפילו יצא לא השבת
באמירת י"ח שיוצאים שייתכן כתב הסימן) ריש הלכה בביאור
שבח הזכרת איזה עליו תמה הלכה ובביאור בלבד, טבא שבת

כאן. יש וקידוש
שבח בזה יש טבא' 'שבת שכשאומר כתבו אחרונים כמה אמנם
טבא' ראשון 'יום הימים בשאר אומר שלא (ובפרט השבת ליום
חובת ידי יוצאות שנשים מכך, יתירה שהוסיפו ויש וכד'),
סי' ח"ב מאהבה תשובה (שו"ת הנרות הדלקת בברכת קידוש
שאין שכיון טו סי' או"ח ח"א יבי"א בשו"ת זה על וכתב רלט)
שכתב החיד"א ואפילו י"ח, יצא לא וקילוס שבח דברי בזה
(שו"ת ברשב"א מעיון הנה שבת, בהזכרת קידוש י"ח שיוצא

שוודאי משמע כעת שנדפס שזכינו הדברים מקור רצה) סי' ח"ד
וקילוס. שבח עם שבת להזכרת הכוונה

בברכת 'קודש' המילה מוסיפות שהנשים מנהגנו לפי וצ"ע
השבת. וקדושת שבח הזכרת בזה אין האם הנרות, הדלקת

הנרות על שבירכו נשים לגבי להלכה מינה נפקא בזה אין ומ"מ
שהאנשים דכשם שוב, לקדש יכולות האם טבא שבת אמרו או
שיצאו כך על מסתמכים הדחק שבשעת פי על אף לקדש יכולים
חובה ידי יציאתן על מסתמכות הנשים כך בתפלה, קידוש י"ח
בלבד. הדחק בשעת טבא שבת באמירת או הנרות שבהדלקת

ג. סעיף על להלן בזה עוד וראה
התורה3) מן הבדלה חיוב אם הדיעות נתבארו שם יט, סעיף

בהבדלה. חייבות נשים האם מכך וכתוצאה סופרים, מדברי או

•
zay zekld - jexr ogley

Ëדרוסאי בן כמאכל שנתבשל תבשיל שאפילו אומרים ויש
לו ויפה מצטמק שהוא אלא צרכו כל נתבשל אפילו או
חוששין מצטמק שהתבשיל במה ושמח לאדם לו שיפה דהיינו
ולפיכך מצטמק שיהא כדי או בישולו למהר בשבת יחתה שמא
עדיין נתבשל ולא להתבשל התחיל לאילו דבר לכל שוה דינו

למעלה. שנתבאר דרוסאי בן כמאכל

הראשונה: כסברא להקל המנהג נתפשט וכבר

Èגבי על שיושבת כגון בגחלים נוגעת הקדירה כשאין זה וכל
אבל התנור או הכירה בתוך אבנים גבי על או ברזל של כסא
אסור וקטומות עוממות שהן אף גחלים גבי על עומדת היא אם
לאדם לו שרע דהיינו לו ורע מצטמק הוא אם אף ענין בכל
שזה לפי לגמרי חי שהוא או מצטמק שהתבשיל בזה הוא ועצב
מוסיפים הם והגחלים הגחלים גבי על שמטמין הטמנה נקרא
אפילו הבל המוסיף דבר גבי על להטמין ואסור בקדרה הבל
שם עיין רנ"ז בסימן שיתבאר כמו לגמרי חי או לו ורע מצטמק

הטעם.

דבר גבי על להטמין אסרו שלא ואומרים זה על חולקין ויש
הקדרההמו סביב המיטלטל דבר כשמדביק אלא הבל סיף

מוסיף אינו דבר שאותו ואף דבר באותה טמונה כולה שהקדרה

זה הרי הבל המוסיף דבר גבי על הקדרה שהעמיד אלא הבל
אף כאן אבל הבל המוסיף בדבר טמונה כולה היתה כאלו אסור
אם ואף הקדרה דופני סביב מקיפים התנור או הכירה שדופני
המיטלטל דבר שום שאין כיון מקום מכל למעלה סתום פיהם
שיתבאר מטעם הטמנה נקרא זה אין הקדרה דופני סביב דבוק
דבר גבי על עומדת שהיא במה איסור שום ואין רנ"ז בסי'

המנהג. וכן הבל המוסיף

הקדרה דופני סביב ודבוקות מקיפות בוערות גחלים אם ואפילו
למעלה. מגולה שהוא כיון הטמנה זה אין

שעל לפי בשבת משם הקדרה ליטול לישראל אסור שאז אלא
על ונופלות העליונות הגחלים את מחתה הוא הקדרה נטילת ידי
ידי על מאליהן נבערות הן והעליונות אותן ומכבות התחתונות
רישיה פסיק מקום מכל לחתות מתכוין אינו שהוא ואף זה חיתוי
הגחלים יחתה שלא הקדרה ליטול אפשר שאי הוא ימות ולא
שאסור דבר שכל ואף ליטלה לנכרי לומר מותר מקום ומכל
כאן מקום מכל לעשותו לנכרי לומר אסור בשבת לעשותו
כלל לו אומר אינו והישראל מתכוין בלא מאליו נעשה שהאיסור
שמאליו אף כן אם המותר דבר לעשות שולחו אלא לעשותו
לא שהישראל הישראל בשליחות נעשה לא הרי האיסור נעשה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שאסור אלא השבת על כלל מוזהר אינו והנכרי ככה על צוהו
איסור: לעשות לשלחו לנו

‡Èמותר הדין מן תחתיה אלא הקדרה סביב אינן הגחלים ואם
ע"י הגחלים קצת ינענע אם שאף ליטלה לישראל אפילו
שהן ואף יוכבו ולא כך ידי על יובערו לא הקדרה נטילת
מכל שהוא כל בנענוע אפילו המוקצה לטלטל ואסור מוקצות
נקרא זה הרי הקדרה ע"י אלא בידו מנענען שאינו כיון מקום

כלל. איסור בו ואין הצד מן טלטול

ע"י אלא בעצמו הישראל יטלנה לא לכתחלה מקום שמכל אלא
שלא בנחת ליטלה ויזהר בעצמו יטלנה נכרי שם אין ואם נכרי
שיש לפי לו) אפשר (אם כלל ינענען שלא וגם הגחלים יחתה
שהוא וכיון קצת מתבערות הן בלבד נענוע ע"י שאפילו אומרים
פסיק כאן אין כלל ינענען שלא להיות שיוכל בענין בנחת נוטלה
בכך אין מתנענעות הן כן פי על אף אם אף ימות ולא רישיה

הוא: מתכוין שאינו שדבר כלום

·Èנתבשל שלא תבשיל להשהות שאסור שנתבאר מקום כל
ששכחה בשוגג אפילו ושהה עבר אם דרוסאי בן כמאכל

אסו מותר שהוא סבור שהיה או עדשם לאחרים בין לו בין ר
שיעשו: בכדי שבת במוצאי שימתינו

‚Èשליש כמו שהוא אומרים יש דרוסאי בן מאכל שיעור
בישולו חצי כמו שהוא אומרים ויש אדם לכל הראוי בישול
מכל המיקל אחר הלך סופרים שבדברי אע"פ הלכה ולענין
חצי שיתבשל לכתחלה ליזהר צריך שבת חומר משום מקום
בדיעבד אבל ההיתר מדרכי אחד שם אין אם יום מבעוד בישולו
מבעוד בישולו שליש נתבשל אם ענין בכל התבשיל להתיר יש

יום:

„Èאלא ועצים בגפת אפילו או וגבבא בקש שהסיקוה כירה
יום מבעוד בין מעליה הקדרה ונטל וקטומה גרופה שהיא
שלא בידו עודה אם בשבת עליה להחזירה ובא משחשכה בין
להחזירה שרוצה שעה עד הכירה מעל כשנטלה מידו הסירה
להחזירו רוצה אלא אחרת לקדרה התבשיל ממנה פינה ולא
להחזירו לו מותר הכירה על שהיתה קדרה באותה כשהוא
בדעתו היה הכירה מעל הקדרה כשנטל בתחלה אם (בשבת)
הראשונה שהייה עדיין בטלה שלא שנמצא אח"כ שיחזירנה

סילוקה שבשעת כיון יום מבעוד הכירה על שם אותה שהשהה
לה להחזירנה אלא לגמרי ממנה לעוקרה דעתו אין מהכירה

אח"כ.

אם וכן לה להחזירה דעתו היה לא כשנטלה בתחלה אם אבל
כבר אחרת לקדרה התבשיל שפינה או אחת פעם מידו הסירה
כמושיבה זה הרי להחזירה וכשרוצה הראשונה שהייה לה בטלה
להושיב לא אבל חזרה אלא התירו לא וחכמים בתחלה בשבת
בה שאין בענין שהיא אע"פ הכירה על בשבת בתחלה קדרה
שאין צרכה כל כבר מבושלת שהיא כגון בישול איסור משום
במקום אפילו המדורה אצל לסומכה ומותר בישול אחר בישול
מקום שהוא הכירה על כשמעמידה מקום מכל בו סולדת שהיד

בשבת. לכתחלה כמבשל נראה זה הרי שם לבשל שדרך

להחזירה מותר בידו ועודה להחזירה דעתו כשהיה מקום ומכל
מהראשונה. מרובה שהבלה אע"פ אחרת לכירה אפילו

ובשבת רנ"ז בסי' שיתבאר בדרך טמונה היתה בתחלה אם אבל
זה שהרי אסור לכירה ולהושיבה זו מהטמנה לעוקרה בא
ליטלה בא ובשבת בכירה היתה אם וכן בתחלה כמושיב
שאין בגדים בשאר או וכסתות בכרים אפילו ולהטמינה מהכירה

ז שהרי אסור ההבל מעמידין אלא הבל כמטמיןמוסיפים ה
על אלא הבל מוסיף שאינו בדבר אפילו שאסור בשבת בתחלה
והכסתות הכרים אין אם מקום ומכל רנ"ז בסי' שיתבאר דרך
הרי למעלה מגולה פיה אבל הקדרה דופני סביב אלא כרוכים

הטמנה: דרך זה שאין מותר זה

ÂËגרוף הוא ואפילו וגבבא בקש אפילו שהסיקוהו תנור
שנתבארו ההיתר מדרכי אחד פי על עליו שהשהה וקטום
בידו שעודה פי על אף בשבת הקדרה לו להחזיר אסור למעלה
הדין והוא לו ורע מצטמק הוא ואפילו להחזירה דעתו והיה
שהוסקה ככירה שדינם לפי ועצים בגפת שהסיקוהו לכופח
בשבת לה להחזיר שאסור וקטומה גרופה ואינה ועצים בגפת
שבת מערב שלהשהות ואף בגחלים יחתה שמא גזירה ענין בכל
חזרה לענין מקום מכל לו ורע במצטמק לחיתוי חששו לא

יותר: החמירו עצמה בשבת
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קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

שאסור אלא השבת על כלל מוזהר אינו והנכרי ככה על צוהו
איסור: לעשות לשלחו לנו

‡Èמותר הדין מן תחתיה אלא הקדרה סביב אינן הגחלים ואם
ע"י הגחלים קצת ינענע אם שאף ליטלה לישראל אפילו
שהן ואף יוכבו ולא כך ידי על יובערו לא הקדרה נטילת
מכל שהוא כל בנענוע אפילו המוקצה לטלטל ואסור מוקצות
נקרא זה הרי הקדרה ע"י אלא בידו מנענען שאינו כיון מקום

כלל. איסור בו ואין הצד מן טלטול

ע"י אלא בעצמו הישראל יטלנה לא לכתחלה מקום שמכל אלא
שלא בנחת ליטלה ויזהר בעצמו יטלנה נכרי שם אין ואם נכרי
שיש לפי לו) אפשר (אם כלל ינענען שלא וגם הגחלים יחתה
שהוא וכיון קצת מתבערות הן בלבד נענוע ע"י שאפילו אומרים
פסיק כאן אין כלל ינענען שלא להיות שיוכל בענין בנחת נוטלה
בכך אין מתנענעות הן כן פי על אף אם אף ימות ולא רישיה

הוא: מתכוין שאינו שדבר כלום

·Èנתבשל שלא תבשיל להשהות שאסור שנתבאר מקום כל
ששכחה בשוגג אפילו ושהה עבר אם דרוסאי בן כמאכל

אסו מותר שהוא סבור שהיה או עדשם לאחרים בין לו בין ר
שיעשו: בכדי שבת במוצאי שימתינו

‚Èשליש כמו שהוא אומרים יש דרוסאי בן מאכל שיעור
בישולו חצי כמו שהוא אומרים ויש אדם לכל הראוי בישול
מכל המיקל אחר הלך סופרים שבדברי אע"פ הלכה ולענין
חצי שיתבשל לכתחלה ליזהר צריך שבת חומר משום מקום
בדיעבד אבל ההיתר מדרכי אחד שם אין אם יום מבעוד בישולו
מבעוד בישולו שליש נתבשל אם ענין בכל התבשיל להתיר יש

יום:

„Èאלא ועצים בגפת אפילו או וגבבא בקש שהסיקוה כירה
יום מבעוד בין מעליה הקדרה ונטל וקטומה גרופה שהיא
שלא בידו עודה אם בשבת עליה להחזירה ובא משחשכה בין
להחזירה שרוצה שעה עד הכירה מעל כשנטלה מידו הסירה
להחזירו רוצה אלא אחרת לקדרה התבשיל ממנה פינה ולא
להחזירו לו מותר הכירה על שהיתה קדרה באותה כשהוא
בדעתו היה הכירה מעל הקדרה כשנטל בתחלה אם (בשבת)
הראשונה שהייה עדיין בטלה שלא שנמצא אח"כ שיחזירנה

סילוקה שבשעת כיון יום מבעוד הכירה על שם אותה שהשהה
לה להחזירנה אלא לגמרי ממנה לעוקרה דעתו אין מהכירה

אח"כ.

אם וכן לה להחזירה דעתו היה לא כשנטלה בתחלה אם אבל
כבר אחרת לקדרה התבשיל שפינה או אחת פעם מידו הסירה
כמושיבה זה הרי להחזירה וכשרוצה הראשונה שהייה לה בטלה
להושיב לא אבל חזרה אלא התירו לא וחכמים בתחלה בשבת
בה שאין בענין שהיא אע"פ הכירה על בשבת בתחלה קדרה
שאין צרכה כל כבר מבושלת שהיא כגון בישול איסור משום
במקום אפילו המדורה אצל לסומכה ומותר בישול אחר בישול
מקום שהוא הכירה על כשמעמידה מקום מכל בו סולדת שהיד

בשבת. לכתחלה כמבשל נראה זה הרי שם לבשל שדרך

להחזירה מותר בידו ועודה להחזירה דעתו כשהיה מקום ומכל
מהראשונה. מרובה שהבלה אע"פ אחרת לכירה אפילו

ובשבת רנ"ז בסי' שיתבאר בדרך טמונה היתה בתחלה אם אבל
זה שהרי אסור לכירה ולהושיבה זו מהטמנה לעוקרה בא
ליטלה בא ובשבת בכירה היתה אם וכן בתחלה כמושיב
שאין בגדים בשאר או וכסתות בכרים אפילו ולהטמינה מהכירה

ז שהרי אסור ההבל מעמידין אלא הבל כמטמיןמוסיפים ה
על אלא הבל מוסיף שאינו בדבר אפילו שאסור בשבת בתחלה
והכסתות הכרים אין אם מקום ומכל רנ"ז בסי' שיתבאר דרך
הרי למעלה מגולה פיה אבל הקדרה דופני סביב אלא כרוכים

הטמנה: דרך זה שאין מותר זה

ÂËגרוף הוא ואפילו וגבבא בקש אפילו שהסיקוהו תנור
שנתבארו ההיתר מדרכי אחד פי על עליו שהשהה וקטום
בידו שעודה פי על אף בשבת הקדרה לו להחזיר אסור למעלה
הדין והוא לו ורע מצטמק הוא ואפילו להחזירה דעתו והיה
שהוסקה ככירה שדינם לפי ועצים בגפת שהסיקוהו לכופח
בשבת לה להחזיר שאסור וקטומה גרופה ואינה ועצים בגפת
שבת מערב שלהשהות ואף בגחלים יחתה שמא גזירה ענין בכל
חזרה לענין מקום מכל לו ורע במצטמק לחיתוי חששו לא

יותר: החמירו עצמה בשבת
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dxez ihewl

על רק בנשמה המתעוררת לאלקות הגדולה האהבה

הבהמית הנפש בירור ידי

(פרק דלעיל השאלה את לתרץ רבינו חוזר זה [בפרק

" מהי – בעולםד) למלחמתם הנפשות שתי ירידת תכלית
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הנשמה של מוגבלת הבלתי שהאהבה לעיל הוסבר
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ענין (וזהו ית' ועצמותו במהותו ומקורה שרשה גילוי
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

שהיא כפי הנשמה סוףֿסוף מקום, מכל – היחוד"
עצמה, בפני מציאות היא הרי עליונים בעולמות
להיות ממש ה' באור לגמרי.. במציאות בטילה ו"אינה
בפני דבר הוא רק גמור, ביחוד ומיוחדים לאחדים
עצמה בפני כמציאות הנשמה התהוות ועצם עצמו"

ית'. ועצמותו ממהותו "ריחוק" כעין נחשב

נמשך הבן לאביו: בן בין ליחס דומה הדבר
האב של ועצמותו ממהותו הוא ומקורו האב", "ממוח
שהבן לאחרי מקום, ומכל מקומות), בכמה (כמבואר
יתרחק שהבן ויתכן עצמו בפני מציאות הוא הרי נולד
ויחס קשר שום יהי' שלא כך כדי עד מאביו, מאד

ביניהם.

במהותו שהוא כפי – הנשמה ששורש ומאחר
למעלה בהיותה בה ומתגלה מאיר אינו – ית' ועצמותו
להגיע יכולה הנשמה אין לפיכך עליונים, בעולמות

הזה. לעולם בואה טרם להקב"ה זו רבה לאהבה

להתלבש למטה שירדה כפי בנשמה [וכלֿשכן
ההתבוננות ידי שעל לעיל שנתבאר אע"פ כי בגוף,
לה', רבה באהבה הנשמה מתעוררת אלקינו" ב"הוי'
לעורר לבדה ההתבוננות בכח אין – מאדך בכל אהבה
ומקורה משרשה הנשמה ריחוק מחמת זו, אהבה

ב"הוי'"].

" אהבה לידי לבוא הנשמה של בכל[והאפשרות

–]מאדך "

úéðåéçä ùôð úåøøáúä éãé ìò à÷åã äàá àéäå
.äáù òøä ìåèéáå

ועל הזה בעולם למטה נמצאת הנשמה כאשר רק
הבהמית החיונית הנפש את "מבררת" היא עבודתה ידי
ומקורה שרשה בה מתגלה אזי – ביטול בה ופועלת
"בכל באהבה מתעוררת והיא ית', ועצמותו במהותו

מאדך".

.êùåç éðî úå÷åîò äìâî ù"îë
עמוקות "מגלה בכתוב הנ"ל על נוסף פירוש וזהו

חושך":מני

משמעו פשוטו)לגריעותא"חושך" לפי (חושך
ידי על דוקא אשר הבהמית הנפש לחושך והכוונה
ענין האלקית בנפש מתגלה זה חושך "בירור"

במהותועמוקותה" ומקורה שרשה היינו שלה, "

באהבה מתעוררת היא זה ידי ועל – ית' ועצמותו
להקב"ה. מוגבלת בלתי

áåúëù åîëå ,à÷åã êùåçä ïî øåàä ïåøúéëå
.à"îá

ידי על הבאה האהבה, בבחינת זו נעלית מדרגה
היא חושך") מני עמוקות ("מגלה דוקא החושך בירור
מן האור "כיתרון הכתוב של הפנימית המשמעות

החושך".

יתרון שיש (רק) לומר הכתוב כוונת אין כלומר:
שיש היא הכוונה אלא החושך, לעומת באור ומעלה
אור לעומת חושך, של מצב לאחר הבאה באור מעלה

בא זה אור שיתרון – זאת ועוד עצמוסתם; החושך .מן

"לברר" הנשמה עבודת ידי על דוקא בעניננו: וכך
"יתרון בה מתגלה הבהמית, הנפש של החושך את
למעלה בהיותה בה המאיר מהאור (למעלה אור"

עליונים). בעולמות

להלן. שיתבאר כפי –

øøáì ,äæä íìåòá äîùðä úãéøé úéìëú åäæå
äáäàì òéâúù éãëá ,úéîäáä ùôðáù òøä ïáììå

.åæ äáø
התכלית מהי – הנ"ל לשאלה התירוץ אפוא, זהו,
הנפש כאשר והרי למטה, הנפשות שתי ירידת של
לאלקות בטילה היא בשרשה למעלה היא הבהמית
למטה ירדה מה ולשם "בירור", שום צריכה ואינה
ידי על בירור שצריכה עד ורע מטוב כלולה ונעשית

האלקית? הנפש

כלולה להיות למטה הבהמית הנפש של הירידה כי
למטה תרד האלקית הנפש שגם כדי – ורע מטוב
לצורך היא זו ירידה הנה – לבררה כדי הזה לעולם
עד למטה יורדת הבהמית שהנפש ידי על רק כי עלי',
את מבררת האלקית והנפש "חושך", בבחינת שנעשית
אור", "יתרון האלקית בנפש מתגלה – הזה החושך

עליונים. בעולמות ממדריגתה למעלה

àéä úéðåéçä ùôð ùøùù úåéäá ,øáãä øåàéáå
'åë íéëìîä äìàå ù"îë ,ãàî äåáâ äâøãîî

.ìàøùé éðáì êìî êìî éðôì íåãà õøàá
בעולמות (הבהמית) החיונית הנפש של שרשה
בכתוב כנרמז מאד, גבוהה ממדריגה הוא עליונים

אדום בארץ מלכו אשר המלכים מלךלפני"ואלה מלך
הבהמית הנפש על קאי "אדום" ישראל": לבני

עלומלכישמקליפה, קאי הבהמית,שורשאדום הנפש
אדום בארץ מלכו אשר המלכים "ואלה נאמר זה ועל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

(לאלפני קדימה שיש היינו ישראל", לבני מלך מלך

אדום למלכי ומדריגה) במעלה קדימה אלא בזמן, רק

לבני מלכו אשר למלכים ביחס הבהמית) הנפש (שורש

שבעולמות האלקית הנפש שורש היינו ישראל,

עליונים.

על החיונית הנפש מעלת ולהבהיר: להדגיש יש [וכאן

רק היא יותר עליון בעולם שרשה מצד האלקית הנפש

וכפי עצמה, בפני מציאות כבר שהיא כפי לנשמה ביחס

העליונים; בעולמות נמצאת שהיא

שרשה למעלההראשוןאך הוא הקדושה הנשמה של

ועצמותו במהותו מושרשת והיא כולם, העולמות מכל

כנ כביכול, ""ית', בפירוש אלקינול – דוקא].הוי' "

íéöåöîöå íéøúñäá ,íéìëä úøéáùá äìôðù ÷ø
.ä"á óåñ ïéà øåà ãåçé øéúñîå äñëîù ,íéáø

משורש יותר גבוה הבהמית הנפש ששורש אע"פ

הנפש למטה שבירידתן מובן הרי האלקית, הנפש

הנפש כי הבהמית, מנפש למעלה היא האלקית

ומקורה משרשה מאד ו"נפלה" ירדה הבהמית

"שבירת בשם האריז"ל בכתבי הנקראת [ב"נפילה"

וימת", "וימלוך אדום) (במלכי נאמר זה ועל הכלים"].

השורש ונפילת לירידת כינוי היא ש"מיתה" משום

הוא שהאור באופן ההעלםלמטה .בתכלית

נוצרו הזו הגדולה וה"נפילה" הירידה ומחמת

אור על ומעלימים המכסים רבים וצמצומים הסתרים

רע, הרבה החיונית בנפש מתערב וכך ב"ה, סוף אין

באור מ"הביט" האלקית הנפש את גם מונעת שהיא עד

ב"ה. סוף אין

ירידה ירדה היא שגם אף האלקית, הנפש [משא"כ

למטה בירידתה גם מקום מכל למטה, מלמעלה גדולה

בעולמות בשרשה שהיא כמו במעלתה נשארת

שום דרך עוברת אינה שבירידתה מאחר עליונים,

"אמצעי"].

éãé ìò äáù òøä úðéçá ãøôðå øøáúð øùàë ,ïëìå
ì"ðä äáø äáäàì òéâú àìéîî ,úéäìàä ùôð

úàù øúéá[מ].äúãéøé íãå÷ åîë
מן בא האור" ש"יתרון הדבר ביאור גם זהו

מבררה האלקית שהנפש ידי על דוקא: ה"חושך"

"חושך"), (בחינת הבהמית שבנפש הרע את ומפרידה

של ה"אור" שהואשרשמתגלה הבהמית, נפש

מתגלה זה גבוה אלקי ואור מאד, גבוהה במדריגה
עד ביותר, מתעלית היא זה ידי ועל האלקית", ב"נפש
מהותו בו שמאיר היינו "אלקיך", נעשה ש"הוי'"
עזה" באהבה נפשו "תתלהב ובמילא ית', ועצמותו
ד"בכל אהבה להקב"ה, מוגבלת בלתי רבה ואהבה

מאדך".

שב הכתוב לפירוש רבינו חוזר דיבור"[ועתה

""המתחיל לשניאה, הבכור הבן והי' גו' לאיש תהיין ]:"כי

ùôðî à÷åãù ,äàéðùì øåëáä ïáä äéäå åäæå
êìî éðôì ,øåëáä ïá äéäå ,äàåðù àéäù úéîäáä

.êìî
הנפשות שתי על קאי נשים" שתי לאיש תהיין "כי
האלקית, הנפש – אהובה" "האחת אדם; שבכל

הבהמית. הנפש – שנואה" ו"האחת

הבכור הבן "והי' הכתוב אומר זה "לשניאהועל

גבוה ("שניאה") הבהמית הנפש ששורש מאחר –

" כמ"ש האלקית, מהנפש לבנילפנייותר מלך מלך
הבן "והי' לכן שהנפשהבכורישראל", לשניאה"

בירור ידי על דוקא כך ומשום ה"בכור", היא הבהמית
יותר עליונה לאהבה באים (ה"שניאה") הבהמית הנפש

לאלקות.

.øçà øáã ïåùì ,ã"åéá ,áéúë äàéðùì äðäå
שורש על קאי לשניאה" הבכור ש"בן הנ"ל, פי על
שגבי הכתוב, בלשון השינוי יובן הבהמית, הנפש
אלא ל"שנואה" נאמר לא הבכור" הבן "והי'
לא היינו מפעיל, (לשון שפירושו (ביו"ד), ל"שניאה"
שנאה וגורמת מביאה שהיא אלא שנואה) עצמה שהיא

שממשיך:] [וכפי אחר" ל"דבר

íéáëåë éãáåòì äàðù äãøéù øä ,éðéñ øä åðééäå
.úåìæîå

דרך על הוא מפעיל) (לשון ב"שניאה" זה פירוש
"הר על חז"ל שנאהסינידרשת שירדה "הר – "

העולם, אומות על קאי פשוטו, לפי עליו". לעכו"ם
התורה; את קבלו שלא לפי אותם שונא שהקב"ה היינו
בא התורה ידי שעל הוא בזה הפנימי הפירוש אבל

(ה"גוי") לרע שנאה לידי .שבקרבוהאדם

ïåöøä úåìâúä éãé ìò ,úéìëúá òøä ñåàîì
:úòãäî äìòîìù äáäàå

כלומר:

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



קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

(לאלפני קדימה שיש היינו ישראל", לבני מלך מלך

אדום למלכי ומדריגה) במעלה קדימה אלא בזמן, רק

לבני מלכו אשר למלכים ביחס הבהמית) הנפש (שורש

שבעולמות האלקית הנפש שורש היינו ישראל,

עליונים.

על החיונית הנפש מעלת ולהבהיר: להדגיש יש [וכאן

רק היא יותר עליון בעולם שרשה מצד האלקית הנפש

וכפי עצמה, בפני מציאות כבר שהיא כפי לנשמה ביחס

העליונים; בעולמות נמצאת שהיא

שרשה למעלההראשוןאך הוא הקדושה הנשמה של

ועצמותו במהותו מושרשת והיא כולם, העולמות מכל

כנ כביכול, ""ית', בפירוש אלקינול – דוקא].הוי' "

íéöåöîöå íéøúñäá ,íéìëä úøéáùá äìôðù ÷ø
.ä"á óåñ ïéà øåà ãåçé øéúñîå äñëîù ,íéáø

משורש יותר גבוה הבהמית הנפש ששורש אע"פ

הנפש למטה שבירידתן מובן הרי האלקית, הנפש

הנפש כי הבהמית, מנפש למעלה היא האלקית

ומקורה משרשה מאד ו"נפלה" ירדה הבהמית

"שבירת בשם האריז"ל בכתבי הנקראת [ב"נפילה"

וימת", "וימלוך אדום) (במלכי נאמר זה ועל הכלים"].

השורש ונפילת לירידת כינוי היא ש"מיתה" משום

הוא שהאור באופן ההעלםלמטה .בתכלית

נוצרו הזו הגדולה וה"נפילה" הירידה ומחמת

אור על ומעלימים המכסים רבים וצמצומים הסתרים

רע, הרבה החיונית בנפש מתערב וכך ב"ה, סוף אין

באור מ"הביט" האלקית הנפש את גם מונעת שהיא עד

ב"ה. סוף אין

ירידה ירדה היא שגם אף האלקית, הנפש [משא"כ

למטה בירידתה גם מקום מכל למטה, מלמעלה גדולה

בעולמות בשרשה שהיא כמו במעלתה נשארת

שום דרך עוברת אינה שבירידתה מאחר עליונים,

"אמצעי"].

éãé ìò äáù òøä úðéçá ãøôðå øøáúð øùàë ,ïëìå
ì"ðä äáø äáäàì òéâú àìéîî ,úéäìàä ùôð

úàù øúéá[מ].äúãéøé íãå÷ åîë
מן בא האור" ש"יתרון הדבר ביאור גם זהו

מבררה האלקית שהנפש ידי על דוקא: ה"חושך"

"חושך"), (בחינת הבהמית שבנפש הרע את ומפרידה

של ה"אור" שהואשרשמתגלה הבהמית, נפש

מתגלה זה גבוה אלקי ואור מאד, גבוהה במדריגה
עד ביותר, מתעלית היא זה ידי ועל האלקית", ב"נפש
מהותו בו שמאיר היינו "אלקיך", נעשה ש"הוי'"
עזה" באהבה נפשו "תתלהב ובמילא ית', ועצמותו
ד"בכל אהבה להקב"ה, מוגבלת בלתי רבה ואהבה

מאדך".

שב הכתוב לפירוש רבינו חוזר דיבור"[ועתה

""המתחיל לשניאה, הבכור הבן והי' גו' לאיש תהיין ]:"כי

ùôðî à÷åãù ,äàéðùì øåëáä ïáä äéäå åäæå
êìî éðôì ,øåëáä ïá äéäå ,äàåðù àéäù úéîäáä

.êìî
הנפשות שתי על קאי נשים" שתי לאיש תהיין "כי
האלקית, הנפש – אהובה" "האחת אדם; שבכל

הבהמית. הנפש – שנואה" ו"האחת

הבכור הבן "והי' הכתוב אומר זה "לשניאהועל

גבוה ("שניאה") הבהמית הנפש ששורש מאחר –

" כמ"ש האלקית, מהנפש לבנילפנייותר מלך מלך
הבן "והי' לכן שהנפשהבכורישראל", לשניאה"

בירור ידי על דוקא כך ומשום ה"בכור", היא הבהמית
יותר עליונה לאהבה באים (ה"שניאה") הבהמית הנפש

לאלקות.

.øçà øáã ïåùì ,ã"åéá ,áéúë äàéðùì äðäå
שורש על קאי לשניאה" הבכור ש"בן הנ"ל, פי על
שגבי הכתוב, בלשון השינוי יובן הבהמית, הנפש
אלא ל"שנואה" נאמר לא הבכור" הבן "והי'
לא היינו מפעיל, (לשון שפירושו (ביו"ד), ל"שניאה"
שנאה וגורמת מביאה שהיא אלא שנואה) עצמה שהיא

שממשיך:] [וכפי אחר" ל"דבר

íéáëåë éãáåòì äàðù äãøéù øä ,éðéñ øä åðééäå
.úåìæîå

דרך על הוא מפעיל) (לשון ב"שניאה" זה פירוש
"הר על חז"ל שנאהסינידרשת שירדה "הר – "

העולם, אומות על קאי פשוטו, לפי עליו". לעכו"ם
התורה; את קבלו שלא לפי אותם שונא שהקב"ה היינו
בא התורה ידי שעל הוא בזה הפנימי הפירוש אבל

(ה"גוי") לרע שנאה לידי .שבקרבוהאדם

ïåöøä úåìâúä éãé ìò ,úéìëúá òøä ñåàîì
:úòãäî äìòîìù äáäàå
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

"שנואה" היא למטה שהיא כפי הבהמית הנפש

הבכור" "הבן – למעלה שרשה מצד אבל רע, בה ויש

לאהבה המקור היא הרי ידירבה– ועל (כנ"ל), לה'

לנהורא, חשוכא נתהפך "ממילא זו, רבה אהבה גילוי

שנהפך שבנפשו הרע בחינת צלמות, לאור ויוציא

לטוב".

שלמעלה זו, רבה אהבה שגילוי – "לשניאה" וזהו
שונא יהיה שהאדם פועל הרעומואסמהדעת, את

ממש".בתכלית לטוב שלו הרע "נהפך זה ידי ועל

f wxt oiidz ik d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אותם‡Í(ב) המהוה האלקי כח דודאי הוא הענין
כמו בהעלם מקיף בבחי' הוא עליהם המתגלה
מלכות עול עליהם ומקבלים וכן עליהם ומוראך שא'
מכפי יותר ובקירוב בגלוי הזה האור בא וכאשר כו' שמים
ואו' ומשתחווים ביותר מתפעלים הן אז הצמצום מדת
אור להם וניתוסף כו' ליוצרם ומפארים ומשבחים שירה
המוגבל חומרם מכלי לצאת שתשוקתם עד גדול וחיות
והאופנים כו' הוי' קדוש השרפים שאו' מה והיינו לגמרי
שמות בפי' בזהר וכמ"ש כו' ברוך או' גדול ברעש
עלייהו דנהיר נהירו זה דאל גבריאל כמיכאל המלאכים
והוא כו' מקיף בבחי' עליהם ואימתך וכן כו' מקיף בבחי'
בכל מאיר זו שמדה כ"ע מל' דמלכותך המל' מדת בחי'
חיים הן ומזה דוקא וקצבה במדה והנבראים העולמות
הארת מאיר כאשר אך מאין יש בריאה במציאות וקיימים
אז יותר בקירוב שלהם המדה מכדי ביתר אלקי ושפע אור
ונקרא התשוקה מעוצם במקורם ליכלל נפשם תכלה
והוא ממש לאין היש ביטול בחי' זה וביטול התכללות
אור הגלוי לפ"ע עולם בכל המלאכים שאו' השיר ענין
השמים צבא עד בבי"ע דאצילות מל' דמדת האלקי
הגלגלים והן דעשי' דמל' ממל' שמקבלים התחתונים
מובן ונמצא בתמידות בסיבובם שמשתחוים כו' ומזלות
גם המדה מכפי ביתר מלמעלה הבאה ההארה זאת דגם
הי' לא שאם ערך לפי עולם בכל ושיעור במדה בא זה
וכענין לגמרי ממציאותם מתבטלים היו במדה נמשך
הארה ואמנם כו' לגמרי ושרפן ביניהן קטנה אצבעו הושיט
ושפע האור חידוש עיקר זהו ההעלם מן בגלוי הבא' זאת
במציאותם שיתקיימו יום בכל ליש מאין הברואי' לקיום

יום בכל מחדש ובטובו שא' וכמו שלהם וצורה בחומר
מלמעלה כ"א בא שלהם החיות חידוש אין כי מע"ב תמיד
וזהו כו' וצמצום ההסתר בבחי' הבא חוצבם ממקור
במקור עצמותם כל כליון בבחי' להתכלל שתשוקתם
וענין הראשונה ממדתם יותר בגלוי להם הנמשך החיים
בחי' כל כי דוקא שלהם השיר ע"י הוא זאת התכללות
כידוע דוקא שיר ע"י הוא למעלה מלמטה ועלי' התכללות
וא"א והתכללות עלי' בבחי' הבא הוא וניגון שיר דכל
בשיר נפשו שתכלה עד וזמרה שיר בלא והתכללות לעלי'
(וכמו כו' רצוא בחי' שנק' והחדוה התענוג מעוצם זה

ב האדם בשירבנפש ישיר ממש הנפש עצמיות התפעלות
התגברות ברוב הנפש מעצם שבא פשוט שיר שנק' וניגון
מכלי לצאת הנפש על שמתגברת עד והעריבות התענוג
שארי כלה כו' ירננו ממש ובשרי לבי כמו לגמרי הגוף
בשיר יש אך כו') שבתהילים שירות בכל כמובן כו' ולבבי
לצאת וההתכללות העלי' שאחר ושוב רצוא בחי' וניגון
וכמ"ש שוב בבחי' אליו רוחו ומתיישב חוזר החומר מן
בניגון הוא וכך ונכנס וחוזר היוצא כלהב רו"ש והחיות
והב' וליכלל לצאת והתענוג החדוה א' תנועות ב' בו שיש
אבא מתי כמו לעלות יכול שלא היפוכו מצד המרירות
כא' וכלולים שוב בחי' והוא וכה"ג אלקים פני ואראה
בלא ונגון שיר לכל שא"א כידוע והשיר הנגון בתנועות
המלאכים בשיר הוא וכך יחד ושוב מרצוא התכללות
דגלגלים הסיבוב ענין כמו שירה ואו' כשמשתחוים
הקדש וחיות באופנים הוא וכך בסיבובם ויורדים שעולים
וחוזרים קדוש שאו' הבריאה שבעולם בשרפים וגם

וד"ל: וכה"ג כבודו הארץ כל מלא ואומרים

dkepgd xry
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(שצ"ז) אליך˘¯ÙÈ˙מצוה ויקחו שנאמר אדומה פרה
(במדבר וגו' תמימה אדומה פרה
פרה לעשות שצונו היא המצוה הרמב"ם וז"ל ב') י"ט
לטהרת אליו שיצטרך למי מזומן אפרה שיהי' כדי אדומה
י"ט (במדבר בנ"י לעדת והיתה שאמר כמו מת טומאת
ביאור פרה: במס' זו מצוה דיני התבארו וכבר ט')

המתחיל בביכעל ידי מכתב אי"ה להעתיק צריך הדברים
על פנחס פ' ששמענו התורה את כו', יכפר הזה ביום כי
התולעת וענין כו', לקדש כשרים הכל פרה דמס' המשנה
כו' משה אל ה' וידבר ע"פ בתורה נת' אך שם נת' לא
הרב דו"ח כ"י תקס"ה שנת וביאורה התורה חוקת זאת

שי':

dnec` dxt ztixy zevn

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

˘¯Â˘Âואתה הפסוק בפי' מ"ש ע"ד הוא עולם חיי ענין
שנמשך שמה צב) (תילים הוי' לעולם מרום
ב"ה, א"ס עצמותו רוממות בחי' מרום מבחי' הוא לעולם
מרום, ואתה ע"פ פכ"ד קדושים ר"פ במד"ר וכמארז"ל

אתה דודרוממות בית מלכות לעולם, כהונה בעולמך, נוהג
במד"ר רז"ל מ"ש וע"ד לעולם, לישראל קדושה לעולם,
כהונה במתנותי', גדולה לאה הגדולה שם ע' פרשה ויצא
תשב לעולם ויהודה דכתיב לעולם דוד בית מלכות לעולם,
ושם קל"ב), (תילים עד עדי מנוחתי זאת וכתיב כ) ג' (יואל

לשעה, שאול לשעה, יוסף במתנותיה קטנה רחל הקטנה
ה"א פי' לאה גדולה שה"א לפי הוא והטעם לשעה. ושילה
לעולם, הוא ולכן מע"ק מקבלת בינה בחי' היא גדולה
לשעה. רק הוא ולכן מז"א, מקבלת מל' קטנה ה"א משא"כ
היא התורה אבל שעה, חיי רק ג"כ היא שהתפלה וז"ע
עולם וחיי התורה בברכת מברכים אנו ולכן עולם, חיי בחי'
לנו ונתן לציון ובא בקדושת אומרים וכן בתוכינו, נטע
משה אל ויתן בד"ה מזה ועי' כו', עולם וחיי אמת תורת

והרמ"ז. הכוונות בשם (כ"ז)

ux`a mely izzpe

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

Â‰ÊÂמשל בשכמל"ו בענין ע"א דנ"ו בפסחים שארז"ל
לה יש תאמר אם קדירה ציקי שהריחה מלך לבת
בת בחשאי. לה עבדי' הביאו צער לה יש תאמר לא גנאי
ציון בת ושמחי רני בענין וכידוע מל' בחי' היא מלך
מל' בחי' היא דבת כו' אבינו לאברהם היתה בת ובענין
בשולי שנשארי' התבלין הן קדירה ציקי שהריחה ומה
בסש"ב כמ"ש והיינו וחריפות. קיוהא בזה שיש הקדירה
א' מעדנים מיני ב' שיש מטעמים לי ועשה בענין פכ"ז
או חריפים מדברים והב' ומתוקים ערבים ממאכלים
נח"ר מיני ב' והן כו' ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים
בהביטול הצדיקים עבודת ע"י לגמרי הסט"א מביטול א'
בבחי' העבודה ע"י סט"א אתכפיא כד והב' דיחו"ע.
חריף מדבר והתענוגים הנה"ב בירור שהו"ע יחו"ת
קדירה ציקי שהריחה מלך לבת משל ועז"א כו', המתובל

היש מציאת ולהוות לירד וצריכה מהבירורים התענוג והוא
תאמר הבירור. יהי' ועי"ז שרים להע' גם חיות שיומשך עד
נמשך שהרי גנאי לה יש בזה ותתפשט שתימשך היינו
המדריגות ותחתית בסוף אחיזה להם ויש לסט"א גם חיות
לא כו'. גנאי הנקרא והוא כו', עקבו על כרוך נחש וכענין
כו'. מאד גדול הבירורים מעלת שהרי צער לה יש תאמר
בשכמל"ו לומר שהתקינו והיינו בחשאי עבדי' לה הביאו
הביטול בזה שיהי' היינו בחשאי דענין וי"ל בחשאי.
דקה דממה קול בחשאי צלותא וכמו בחשאי דז"ע דיחו"ע
בהעבודה וכאשר כידוע. דוקא אמיתי ביטול בבחי' שזהו
אז כנ"ל דיחו"ע הביטול בחי' ג"כ מעורב בזה יש דיחו"ת
(וזהו כנ"ל, כו' בטוב הבירור ופועל יניקה מזה יהי' לא
ויחו"ת יחו"ע יחוד שהוא ואלקים הוי' יחוד ענין ג"כ
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קנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(שצ"ז) אליך˘¯ÙÈ˙מצוה ויקחו שנאמר אדומה פרה
(במדבר וגו' תמימה אדומה פרה
פרה לעשות שצונו היא המצוה הרמב"ם וז"ל ב') י"ט
לטהרת אליו שיצטרך למי מזומן אפרה שיהי' כדי אדומה
י"ט (במדבר בנ"י לעדת והיתה שאמר כמו מת טומאת
ביאור פרה: במס' זו מצוה דיני התבארו וכבר ט')

המתחיל בביכעל ידי מכתב אי"ה להעתיק צריך הדברים
על פנחס פ' ששמענו התורה את כו', יכפר הזה ביום כי
התולעת וענין כו', לקדש כשרים הכל פרה דמס' המשנה
כו' משה אל ה' וידבר ע"פ בתורה נת' אך שם נת' לא
הרב דו"ח כ"י תקס"ה שנת וביאורה התורה חוקת זאת

שי':

dnec` dxt ztixy zevn

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

˘¯Â˘Âואתה הפסוק בפי' מ"ש ע"ד הוא עולם חיי ענין
שנמשך שמה צב) (תילים הוי' לעולם מרום
ב"ה, א"ס עצמותו רוממות בחי' מרום מבחי' הוא לעולם
מרום, ואתה ע"פ פכ"ד קדושים ר"פ במד"ר וכמארז"ל

אתה דודרוממות בית מלכות לעולם, כהונה בעולמך, נוהג
במד"ר רז"ל מ"ש וע"ד לעולם, לישראל קדושה לעולם,
כהונה במתנותי', גדולה לאה הגדולה שם ע' פרשה ויצא
תשב לעולם ויהודה דכתיב לעולם דוד בית מלכות לעולם,
ושם קל"ב), (תילים עד עדי מנוחתי זאת וכתיב כ) ג' (יואל

לשעה, שאול לשעה, יוסף במתנותיה קטנה רחל הקטנה
ה"א פי' לאה גדולה שה"א לפי הוא והטעם לשעה. ושילה
לעולם, הוא ולכן מע"ק מקבלת בינה בחי' היא גדולה
לשעה. רק הוא ולכן מז"א, מקבלת מל' קטנה ה"א משא"כ
היא התורה אבל שעה, חיי רק ג"כ היא שהתפלה וז"ע
עולם וחיי התורה בברכת מברכים אנו ולכן עולם, חיי בחי'
לנו ונתן לציון ובא בקדושת אומרים וכן בתוכינו, נטע
משה אל ויתן בד"ה מזה ועי' כו', עולם וחיי אמת תורת

והרמ"ז. הכוונות בשם (כ"ז)

ux`a mely izzpe

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

Â‰ÊÂמשל בשכמל"ו בענין ע"א דנ"ו בפסחים שארז"ל
לה יש תאמר אם קדירה ציקי שהריחה מלך לבת
בת בחשאי. לה עבדי' הביאו צער לה יש תאמר לא גנאי
ציון בת ושמחי רני בענין וכידוע מל' בחי' היא מלך
מל' בחי' היא דבת כו' אבינו לאברהם היתה בת ובענין
בשולי שנשארי' התבלין הן קדירה ציקי שהריחה ומה
בסש"ב כמ"ש והיינו וחריפות. קיוהא בזה שיש הקדירה
א' מעדנים מיני ב' שיש מטעמים לי ועשה בענין פכ"ז
או חריפים מדברים והב' ומתוקים ערבים ממאכלים
נח"ר מיני ב' והן כו' ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים
בהביטול הצדיקים עבודת ע"י לגמרי הסט"א מביטול א'
בבחי' העבודה ע"י סט"א אתכפיא כד והב' דיחו"ע.
חריף מדבר והתענוגים הנה"ב בירור שהו"ע יחו"ת
קדירה ציקי שהריחה מלך לבת משל ועז"א כו', המתובל

היש מציאת ולהוות לירד וצריכה מהבירורים התענוג והוא
תאמר הבירור. יהי' ועי"ז שרים להע' גם חיות שיומשך עד
נמשך שהרי גנאי לה יש בזה ותתפשט שתימשך היינו
המדריגות ותחתית בסוף אחיזה להם ויש לסט"א גם חיות
לא כו'. גנאי הנקרא והוא כו', עקבו על כרוך נחש וכענין
כו'. מאד גדול הבירורים מעלת שהרי צער לה יש תאמר
בשכמל"ו לומר שהתקינו והיינו בחשאי עבדי' לה הביאו
הביטול בזה שיהי' היינו בחשאי דענין וי"ל בחשאי.
דקה דממה קול בחשאי צלותא וכמו בחשאי דז"ע דיחו"ע
בהעבודה וכאשר כידוע. דוקא אמיתי ביטול בבחי' שזהו
אז כנ"ל דיחו"ע הביטול בחי' ג"כ מעורב בזה יש דיחו"ת
(וזהו כנ"ל, כו' בטוב הבירור ופועל יניקה מזה יהי' לא
ויחו"ת יחו"ע יחוד שהוא ואלקים הוי' יחוד ענין ג"כ
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וההסתר ההעלם את להסיר באה כי רפואה, היא תשובה תומ"צ, לקיים – הנשמה ירידת
שבעולם.

‰p‰Âידיעה לֹו ׁשאין הּפׁשּוט איׁש אפּלּו יׂשראל איׁש ּכל ¿ƒ≈ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּבהּׂשגת ידיעתֹו העּדר סּבת אם ּבין ּבּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּׂשגה
הרי עֹולם, ּבעניני והטרד ׁשּלמד אֹו למד, ׁשּלא הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּתֹורה
מׁשרׁשת היא ׁשרׁשּה ׁשרׁש הרי נׁשמתֹו וגם נׁשמה, לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻיׁש
הּוא נׁשמתֹו ירידת ּגם ואף הּוא, ּברּו סֹוף אין החּיים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחּיי
ּומבין יֹודע ׁשּיהיה מי יהיה אדם וכל ותכלית, ּכּונה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׁשביל

אינ נׁשמתֹו וירידת האדם ּבריאת העניניםאׁשר אּלּו ּבׁשביל ֹו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּתעבד" ימים "ׁשׁשת ּדכתיב והגם ּבהם, ׁשעֹוסק ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּגׁשמּיים
אלקי ה' ּוברכ" ּכתיב ואּדרּבה לעבד, רׁשּות ׁשּנּתן ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹכּו'
והּכלי לּפרנסה, ּכלי לעׂשֹות ׁשּצריכים ּתעׂשה", אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבכל
ואֹונאת ּוגנבה ּגזל ּבּה יהיה ׁשּלא טהֹורה להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹצריכה
נפׁשֹו ּפנימּיּות אבל ּתעׁשיר, היא ה' ּברּכת הּנה ואז ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּדעת,
ללמד האמיּתי הּתכלית אל ונתּון מסּור להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּורצֹונֹו
ּבעֹולם האדם חּיי ּדהרי ּבחּיּות, הּמצות את ּולקּים ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּתֹורה
ּבהם ׁשנֹותינּו "ימי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מגּבלים, הם הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהּזה
צבא "הלא ּוכתיב ׁשנה", ׁשמֹונים ּבגבּורת ואם ׁשנה ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָֹֹׁשבעים

ארץ עלי רׁש"י)לאנֹוׁש יחיה. ּכּמה לאנֹוׁש ּוזמן צבא יׁש ,(ּכי ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ימיו" ׂשכיר ימיוכימי ׁשּיכלּו ויֹודע לׁשנה ׁשּנׂשּכר ׂשכיר (וכימי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

רׁש"י) לֹו. הּקצּובֹות ׁשניו ׁשּיכלּו יֹודע זה ּכן והינּוׂשכירתֹו, , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבעֹולם ּגּוף ּבחּיי לחיֹות לֹו הּקצּובים האדם ימי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּדכללּות
ויֹום יֹום ּכל הרי לזאת ואי ּומגּבלים, קצּובים הם הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּזה
לעׂשתם" "הּיֹום ּוכתיב מּמׁש, ּבנׁשמתֹו נֹוגע הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹמחּייו
אחת ׁשעה "יפה ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו הּזה, ּבעֹולם ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָּדוקא
העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבתׁשּובה
הּוא האמת עֹולם ׁשהּוא ּבכלל הּבא העֹולם ּדחּיי ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבא",
לּבֹו אל יׂשים ּדכאׁשר והינּו הּזה, ּבעֹולם חּייו ּבאפן ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתלּוי
אֹו טֹובים הּלא וׁשלֹום חס מעׂשיו ּכל על אׁשר זאת ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹּדלבד
ּדינֹו ּתחּלת הרי זאת עֹוד הּנה ּבּגיהּנם, אֹותֹו ידּונּו ְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהרעים
הּוא הּקבר ּדחּבּוט הּקלע, וכף הּקבר חּבּוט הּוא אדם ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

פארגעסען)להׁשּכיח ּדין(מאכען עלמא ׁשל חיזּו האדם את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדׁשקרא עלמא אתיׁשהּוא ּׁשּזֹורקים מה הּוא הּקלע וכף , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ועד העֹולם מּסֹוף אתהּנׁשמה ולזרק להֹוציא ּבׁשביל סֹופֹו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ

ּבּגּוף, ּבהיֹותּה ּבּה ׁשּנקלטּו ּבטלים הּדברים ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהאֹותּיֹות
ּדר על ּוכמֹו ּדגיהּנֹום, הּמׁשּפט קדם עֹוד הּוא זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמׁשּפט
רֹותחים ּבמים לכּבסֹו ּוצריכים ּכתמים הּמלא ּבגד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמׁשל
ּבמקלֹות אֹותֹו חֹובטים ּתחּלה הּנה הּכתמים, ְְְְְְִִִִִֵַַָָּולהֹוציא

אֹותֹו אֹויס)ּומנערים טרייסעלט ׁשּנתקּבל(מיא האבק להֹוציא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וכף הּקבר ּדחּבּוט הּמׁשּפט כן ּכמֹו הּנה הּזמן, ּבמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבֹו
ׁשּדּבר ּבטלים ּדדברים האֹותּיֹות את להֹוציא הּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּקלע
ּדברים ּדבׁשביל האדם יתּבֹונן וכאׁשר חּייו, ימי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמׁש
קׁשים יּסּורים יסּבל מּמׁש ׁשּום ּבהם ׁשאין אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבטלים
הּנה ּבראׁשֹו, עיניו אׁשר החכם הּנה לזאת ואי ּכאּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹּומרים
ּבטלים, ּדברים מּלּדּבר עצמֹו את יּזהר אׁשר ּבלבד זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ּפה ּבעל ּתֹורה ּדּבּורי איזה להתלּמד לחק לֹו יעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלא
ׁשּבכתב ּתֹורה אֹו מׁשניֹות ּכמֹו ולּבֹו, ּבמחֹו חקּוקים ְְְְְְֲִִִִִֶָָָֹלהיֹות
קריה. ּברחֹובֹות ּבהלכֹו אֹותם לחזר ׁשּיּוכל ּתהּלים, ספר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹו
ידי ּדעל לעֹולם", רפּואה ׁשּמביאה ּתׁשּובה "ּגדֹולה ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָוזהּו

ּדלּבא מעּומקא רפּואהיאהּתׁשּובה מביא זה ידי על הּנה , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
הּוא עצמֹו ּדטבע האמת את ּולגּלֹות ההעלם את ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלהסיר
האמת ׁשּיתּגּלה לעֹולם, רפּואה היא הּתׁשּובה ולכן ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאלקּות,
ּדהּתׁשּובה יׂשראל", "ׁשּובה וזהּו אלקּות. הּוא עצמֹו ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹּדטבע
הּטבע, מן למעלה ׁשהּוא "הוי'" ּכי "עד" להיֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָצריכה
זה הּנה הּטבע, מן למעלה הּוא ּכאחד ויהיה הוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדהיה
– "ּבעֹונ כׁשלּת "ּכי הּטבע, ענין ׁשהּוא "אלקי" ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיהיה
הּטבע, מן למעלה הם ּדיׂשראל ועּקּום, עּוּות הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּדעֹון
ּובכדי ועּקּום. עּוּות זהּו הּטבע אל עצמם נֹותנים הם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוכאׁשר
עּמכם "קחּו ידי על הּוא ,אלקי הוי' להיֹות לזה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהּגיע
הּנה זה ידי ּדעל ּכּנ"ל, הּתֹורה אֹותּיֹות ׁשהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדברים",
ּגּלּוי יהיה ואז מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הוי'" אל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וׁשּובּו
ּבּטבע. הּטבע מן מלמעלה טּוב ּברב מלמעלה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹההׁשּפעה
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הקדישו קדושים כוחות כמה פעמים, כמה דובר כבר

קופת על הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק וכל הרבי

חב"ד. כולל הרמבעה"ן,

ארץ כספי איסוף מאד נחלש האחרונות בשנים

הרבי. שיסד רמבעה"ן לקופת ישראל

אבותינו שכ"ק ברכה של הכוס הוא חב"ד" "כולל

את עד עדי מאליפות בברכות בירכו הקדושים רבותינו

ויתמכו חב"ד" "כולל של קופה בידם שיהיה אלה כל

ועבודה. בתורה העוסקים ישראל ארץ ביושבי

המדינות, בכל השונים האירועים העולמית, המלחמה

מוסדות כל ושל רמבעה"ן [קופת] של התמיכה את הרסו

יצ"ו. הכוללים שאר של וגם חב"ד" "כולל של גם התורה,

אפשר אי האמת את אך ולהצביע, לומר מאד קשה

הפינות. מכל מבצבצת היא להסתיר,

שרבותינו וההבטחות הברכות על אדבר יהודים,

אלה כל את נצחים, ולנצח לעד והבטיחו בירכו הקודשים

של עולם וצדיקי גאוני וכך חב"ד", ב"כולל שיתמכו

והצדקה. התורה ומוסדות אחרים כוללים

הקדושים רבותינו של הברכות על מדבר אני

יקים' אשר האיש ה'ברוך על הגאונים, של וברכותיהם

גם להבין ההכרח מן מה"הן" אך הקדושים, דבריהם את

לאו". ה"באם את

נתנו עולם וצדיקי וגאוני הקדושים רבותינו

במוסדות שיתמכו אלה לכל והבטחותיהם ברכותיהם

שבכל קשים, עונש ובמלות בחומרה וציוו הקודש,

ח"ו להמירה ואסור זו תמיכה להפר אסור המצבים

אחרים. צדקה לדברי

גאוני ושל הקדושים רבותינו של החמורה האזהרה

ובהרבה מסויימים, בדברים נחלשה עולם, וצדיקי

שהביא דבר שונות, סיבות בגלל לגמרי הופרה מקומות

ת"ו. הקדושה בארצנו הקודש במוסדות לחורבן

נהרסו הפרנסה כלי ומר, קשה היהודי העולם מצב

הרבה ישנן אכן, ועדתו. עמו על השי"ת יחוס ונחרבו,

הרמבעה"ן בקופת התמיכה את הפסיקו שבגללן סיבות

ההכרח מן אך הקודש, מוסדות בשאר וכן חב"ד", "כולל

הצדיקים. ברכות את הדפו שבכך היטב לזכור

מלה לומר רצון יש לדבר, לי מר לומר, לי קשה

ונחמה. עדוד מלת טובה,

הכללי שבמצב להדגיש, מוכרחני לבי למורת אך,

של השמאלי הצד את ר"ל אני רואה השי"ת, ירחם המר,

העולם, גאוני והצדיקים הרביים של וההבטחות הברכות

לאו". ה"באם את רואה אני

ישראל, בית של המר הגשמי המצב את היטב בהכירי

לבי על לוחצות ובבריאות, בפרנסה השי"ת יברכם

ומכריחות לאו", ה"באם רבותינו, של החמורות האזהרות

מרגיש. אני אשר את בבהירות לומר אותי

כלי את שיחזקו ידי שעל להשי"ת בבטחוני אני חזק

עולם גאוני והצדיקים הקדושים הרביים יעוררו הברכה,

חיי בבני להיוושע בפרט ואחד אחד כל בעד רחמים

יוטב. הרוחני המצב וגם ומזוני

אבות ברכות קחו יחיו, עליהם ד' אנ"ש ידידינו

רמבעה"ן קופת תהיה אחד שלכל ההכרח מן קדושים.

חב"ד". "כולל של

מחובתי ומזוני, חיי בבני לטובתכם אנ"ש, ידידינו

של לשון ובכל ובקשה תחנון של לשון בכל לכם לומר

ואזהרה, i`nvrפקודה mc` lk lv`e ziciqg dgtyn lkay

"c"ag llek" ly o"dranx ztew zeidl dgxkenאחד וכל ,

התמיכה. את לחזק מעוניין להיות מוכרח

השייכים אלה אל גם פונה אני ישראל אהבת ומתוך

בכוללים תמיכתם את לחזק יצ"ו אחרים לכוללים

זי"ע. עולם וצדיקי גאוני כפקודת

הם אנ"ש, כללות את מברך הנני עמוק ולב ומקרב

יחיו ישראל בני אחינו כלל בתוך זרעם וזרע זרעם ביתם

בשר. ועד מנפש דמיטב מילי בכל

אבותינו ובזכות השמחה, בעל הקדוש רבנו ובזכות

ישראל בני אחינו קרן השי"ת ירים הקודשים, רבותינו

ויחיש והעבודה, התורה קרן וירום וברוחניות, בגשמיות

יקבץ אשר צדק גואל לנו וישלח נפשינו, ופדות גאולתינו

ואל המנוחה אל ויביאינו הארץ כנפות מארבע נדחינו

שלם. בלבב יתברך לעבדו הנחלה
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

הקדישו קדושים כוחות כמה פעמים, כמה דובר כבר

קופת על הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק וכל הרבי

חב"ד. כולל הרמבעה"ן,

ארץ כספי איסוף מאד נחלש האחרונות בשנים

הרבי. שיסד רמבעה"ן לקופת ישראל

אבותינו שכ"ק ברכה של הכוס הוא חב"ד" "כולל

את עד עדי מאליפות בברכות בירכו הקדושים רבותינו

ויתמכו חב"ד" "כולל של קופה בידם שיהיה אלה כל

ועבודה. בתורה העוסקים ישראל ארץ ביושבי

המדינות, בכל השונים האירועים העולמית, המלחמה

מוסדות כל ושל רמבעה"ן [קופת] של התמיכה את הרסו

יצ"ו. הכוללים שאר של וגם חב"ד" "כולל של גם התורה,

אפשר אי האמת את אך ולהצביע, לומר מאד קשה

הפינות. מכל מבצבצת היא להסתיר,

שרבותינו וההבטחות הברכות על אדבר יהודים,

אלה כל את נצחים, ולנצח לעד והבטיחו בירכו הקודשים

של עולם וצדיקי גאוני וכך חב"ד", ב"כולל שיתמכו

והצדקה. התורה ומוסדות אחרים כוללים

הקדושים רבותינו של הברכות על מדבר אני

יקים' אשר האיש ה'ברוך על הגאונים, של וברכותיהם

גם להבין ההכרח מן מה"הן" אך הקדושים, דבריהם את

לאו". ה"באם את

נתנו עולם וצדיקי וגאוני הקדושים רבותינו

במוסדות שיתמכו אלה לכל והבטחותיהם ברכותיהם

שבכל קשים, עונש ובמלות בחומרה וציוו הקודש,

ח"ו להמירה ואסור זו תמיכה להפר אסור המצבים

אחרים. צדקה לדברי

גאוני ושל הקדושים רבותינו של החמורה האזהרה

ובהרבה מסויימים, בדברים נחלשה עולם, וצדיקי

שהביא דבר שונות, סיבות בגלל לגמרי הופרה מקומות

ת"ו. הקדושה בארצנו הקודש במוסדות לחורבן

נהרסו הפרנסה כלי ומר, קשה היהודי העולם מצב

הרבה ישנן אכן, ועדתו. עמו על השי"ת יחוס ונחרבו,

הרמבעה"ן בקופת התמיכה את הפסיקו שבגללן סיבות

ההכרח מן אך הקודש, מוסדות בשאר וכן חב"ד", "כולל

הצדיקים. ברכות את הדפו שבכך היטב לזכור

מלה לומר רצון יש לדבר, לי מר לומר, לי קשה

ונחמה. עדוד מלת טובה,

הכללי שבמצב להדגיש, מוכרחני לבי למורת אך,

של השמאלי הצד את ר"ל אני רואה השי"ת, ירחם המר,

העולם, גאוני והצדיקים הרביים של וההבטחות הברכות

לאו". ה"באם את רואה אני

ישראל, בית של המר הגשמי המצב את היטב בהכירי

לבי על לוחצות ובבריאות, בפרנסה השי"ת יברכם

ומכריחות לאו", ה"באם רבותינו, של החמורות האזהרות

מרגיש. אני אשר את בבהירות לומר אותי

כלי את שיחזקו ידי שעל להשי"ת בבטחוני אני חזק

עולם גאוני והצדיקים הקדושים הרביים יעוררו הברכה,

חיי בבני להיוושע בפרט ואחד אחד כל בעד רחמים

יוטב. הרוחני המצב וגם ומזוני

אבות ברכות קחו יחיו, עליהם ד' אנ"ש ידידינו

רמבעה"ן קופת תהיה אחד שלכל ההכרח מן קדושים.

חב"ד". "כולל של

מחובתי ומזוני, חיי בבני לטובתכם אנ"ש, ידידינו

של לשון ובכל ובקשה תחנון של לשון בכל לכם לומר

ואזהרה, i`nvrפקודה mc` lk lv`e ziciqg dgtyn lkay

"c"ag llek" ly o"dranx ztew zeidl dgxkenאחד וכל ,

התמיכה. את לחזק מעוניין להיות מוכרח

השייכים אלה אל גם פונה אני ישראל אהבת ומתוך

בכוללים תמיכתם את לחזק יצ"ו אחרים לכוללים

זי"ע. עולם וצדיקי גאוני כפקודת

הם אנ"ש, כללות את מברך הנני עמוק ולב ומקרב

יחיו ישראל בני אחינו כלל בתוך זרעם וזרע זרעם ביתם

בשר. ועד מנפש דמיטב מילי בכל

אבותינו ובזכות השמחה, בעל הקדוש רבנו ובזכות

ישראל בני אחינו קרן השי"ת ירים הקודשים, רבותינו

ויחיש והעבודה, התורה קרן וירום וברוחניות, בגשמיות

יקבץ אשר צדק גואל לנו וישלח נפשינו, ופדות גאולתינו

ואל המנוחה אל ויביאינו הארץ כנפות מארבע נדחינו
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.Ïעמו שהלכו החסידים קבוצת עם הר"נ יצא ביהמד"ר את צדק צמח רבינו כ"ק הוד וכשעזב

מכשול. שום בלי במלה מלה המאמר את ר"נ ויחזור אחד זוית בקרן ויעמדו החצר אל

קודם יו"ט סעודת ולטעום ולקדש ערבית להתפלל בכדי החזרה את להפסיק הר"נ הוכרח אח"כ
המאמר. את הפעם עוד חזר הטבילה מבית ובא היום כשהאיר הסעודה ואחר היום, שיאיר

בלקו"ת56בשבת שנדפס – וביאורו לעולם לי וארשתיך הדרוש רבינו כ"ק אמר והר"נ57בצהרים –

ונתפרשו שנזכרו ומדרשים הזהר ומאמרי הפסוקים כל עם במלה מלה אותו וחזר כולו המאמר את קבל

השומעים. על גדול רושם שעשה מה בו

בלקו"ת שנדפס – וביאורו לכם וספרתם הדרוש את רבינו אמר דחה"ש הראשון .58ביום

השני הביאור והוא תמצא, מאין והחכמה הדרוש את רבינו אמר יו"ט בסעודת דחה"ש השני וביום

בלקו"ת הנדפס יום חמשים תספרו .59בענין

1
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4

5

6

7

8

9

10

יום" ב"היום קלים) (בשינויים הועתק הסעיף סוף עד מכאן (56

ובד"ה תשמ"ח סיון ה' במדבר, דש"פ וארשתיך בד"ה והובא שם.

תשמ"ח. השבועות דחג ב' דיום תמצא מאין והחכמה

ואילך. ב ח, במדבר (57

ואילך. א י, שם (58

תשמ"ח, תמצא מאין והחכמה ד"ה וראה ואילך. א יב, שם (59

מ"מ תמצא), מאין (והחכמה זו התחלה נדפסה לא שבלקו"ת דאף

הצ"צ, ע"י כשנאמר המאמר התחלת היתה שזו הנ"ל מרשימה מובן

תמצא. מאין והחכמה לענין ששייך מובן הדרוש מתוכן וגם

∑
ycew zexb`

תרצ"ו חשון מר כ"א ב"ה

אטוואצק

תל בעי"ת התמימים תלמידי ידידי אל

יחיו עליהם ד' יע"א, אביב

וברכה! שלום

בראשית, ש"ק ממוצאי כנראה מכתבם על במענה

בו, האמור ככל קראתי בנועם הנה העבר, מ"ח מברכים

וברכתי החתום, על הבא ואחד אחד כל של שמו וקראתי

השי"ת ימלא כי שי' וב"ב אנ"ש כללות בתוך יחיו וב"ב אתכם

המצטרך בכל ויעזרכם בגו"ר ולברכה לטובה לבבכם משאלות

בגו"ר. לכם

במאד היא יקרה רעים במסיבת ההתוועדות כן אמנם

טובות המדות תפארת בעטרת משוערת בלתי תועלת המביאה

צריכה הלב והתפעלות ההתרגשות אבל ישראל, אהבת מצות

הטהורה ההתרגשות והתבונה. הדעת במסגרת מוגבלת להיות

היכלות מנעולי הפותחים מפתחות הם התמימה וההתפעלות

שפותחין מכיון אבל בלבד. מפתחות אלא אינם אבל הקודש,

תורתנו כי לזכור צריכים המפתן על ודורכים הדלתות את

והעמקה. הבנה השכלה, ראשיתה: אשר היא, החב"ד, תורת

הקיום וסופה פנימי בחיות שבלב ועבודה התבוננות תכליתה

בחיבה. טובות ומדות בחיות מעשיות דמצות

רוחי נפשי כמה עד ידעתם אתם לבבי, צמודי יקיריי

ביתכם בטוב בטובכם לראות וצמאה תאבה כמה, ונשמתי

וברוחניות בגשמיות טוב ברוב יחיו, עליכם ד' ילדיכם, ובטוב

ההתאחדות היא הכל ראשית הנה שי', אנ"ש כללות בתוך

ועם חבירו, טובת דורש מכם אחד כל להיות ואחוה באהבה

במעלת ולהכיר עצמו במהות להכיר המשמעת את לחזק זה

הנה ואז עליו יצוה אשר לכל נשמע ולהיות ממנו הגדול חבירו

משוערת בלתי תועלת להביא ית' בעזרתו יזכו יחדיו כולם

יחיו. עליהם ד' אנ"ש עדת חוג ולהגדיל להרחיב

בגו"ר והצלחתם טובם הדו"ש ידידם

בגו"ר. המברכם

b jxk v"iixden w"b`
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קנז אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

חסיד  להיות  עליו  לקבל  שמתירא  שכותב  שמה  ומובן  חוהמ"ס,  מא'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

חבד"י, מפני שהיא מטלת עול כבוד של לימוד חסידות וכו',

כמה תשובות בדבר, והעיקריות שבהן,

א( אין זה הטלת עול חדש, לאחרי שכאו"א בכל יום מקבל עליו פעמים עומ"ש ועול מצות באמירת 

ולאחרי  המצות,  מעול  הוא  חלק  זה,  לימוד  והרי  ב'(  משנה  ב'  פרק  )ברכות  משנה  וכדבר  שמע,  קריאת 

שמקבלים העול בכלל, הרי הכלל מורכב מפרטים.

הוא  הרי  התורה,  חלקי  כל  לימוד  כמו  החסידות,  תורת  שלימוד  כיון  כבד,  אינו  האמור  עול  ב( 

בהליכה מן הקל אל הכבד,

הבהירות,  זה  עם  וביחד  שבה  העמקות  זו,  תורה  תוכן  יותר  כשמכירים  זו,  הליכה  ובהמשך  ג( 

מתרבה החשק ללמדה, והתענוג בהשגת הענינים ששני אלו מהפכים ענין עול לענין של רצון וחשק,

וידוע הסיפור ע"ד רבנו הזקן בעל התניא, שבתחלת פרסומו את תורתו, תורת חב"ד במדינת רייסין 

וליטא, עבר דרך שקלאוו, מבצר המנגדים אז לתורה זו ועניני', ועלה על הבימה בבית הכנסת הגדול שם, 

ובקול נגון כדרכו בקדש, הקריא הכתוב: טעמו וראו כי טוב ה', פארזוכט און זעהט ווי ה' )יתברך( איז גוט, 

ובהיות דבריו יוצאין מן הלב חוצב להבות אש, נכנסו ללב השומעים, וכמסופר מחסיד לחסיד דור אחר דור 

עד לדורינו זה, "זיינען עם נאכגעלאפען צענדליגער יונגע לייט", שעסקו אחרי כן בלימוד תורת החסידות, 

ובמשך הזמן נעשו לעמודי עדת החסידים.

החשש הנוסף שלו, שע"י לימוד החסידות לא יוכל להתרכז כ"כ בחקירותיו,

הנה בידו להקדיש ללימוד זה ]ובתקופה הראשונה, זה יספיק[ עכ"פ זמנו הפנוי מחקירות אלו.

ומה שכופל הנני זה כמה פעמים, ע"ד לימוד זה ונחיצותו, מפני שמצווה כאו"א מאתנו על הנהגה 

האמורה, כיון שאמרו חז"ל בכגון דא עד מאה פעמים.

ויהי רצון אשר מתאים לנקודת מכתבי הכללי לראש השנה דהשתא יראה את המניעות להאמור 

כמו שהן, זאת אומרת, קטנות ביותר, ואשר החלטה בתוקף הדעת בכיוון הנ"ל בכחה לבטלן כליל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.
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„‡Ó ·BË ‰p‰Â(לא (א,
ראשון

¿ƒ≈¿…ֹ

לֹומר, ויׁש הּדעת. עץ חטא היה הרי הּׁשּׁשי ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָלכאֹורה,

יצר זה מאד טֹוב טֹוב, יצר זה טֹוב רז"ל מאמר ּדר על ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהּוא

האדם את מביא הרע ׁשהּיצר זה ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהרע.

זדֹונֹות ׁשהֹופכת הּתׁשּובה, למעלת ּכ אחר מּגיע הּוא ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹלחטא,

יכֹול אינֹו ּגמּור צּדיק עֹומד, ּתׁשּובה ׁשּבעל ּובמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלזכּיֹות,

הרע). יצר ּבריאת ּתכלית (וזֹוהי הּצּדיק.BË·לעמד עבֹודת – ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

„‡Ó ·BË.'ּתׁשּובה ה'ּבעל עבֹודת – ¿…ְֲַַַַָ
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Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»

Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ È�L(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

ׁשלמּותֹו, לתכלית להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

העּלּוי ּבתכלית היא עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכי

מּמל מׁשל ּבחסידּות וכּמבאר ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּומתּגּלים

ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג אם לבחן ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּׁשלח

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את וינּצל יגּלה וכ ,הּמל מארמֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹרחֹוק

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
íéîMäøær àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe ©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤
:Bcâðkàëíãàä-ìr äîcøz | íéýìû ýåýé ìtiå §¤§«©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈

:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨
áëç÷ì-øLà òìvä-úà | íéýìû ýåýé ïáiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬

:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïîâëøîàiå ¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«©Ÿ»¤»
éøNaî øNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä̈«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈¦§¨¦®

:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæìãëïk-ìr §ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ©¥Æ
eéäå BzLàa ÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæré©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´§¦§½§¨−

ãçà øNáì:äëíãàä íéneør íäéðL eéäiå §¨¨¬¤¨«©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈
:eLLaúé àìå BzLàåâàíeør äéä Lçpäå §¦§®§−Ÿ¦§¨«§©¨¨Æ¨¨´¨½

øîàiå íéýìû ýåýé äNr øLà äãOä úiç ìkî¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬¨−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ
ìkî eìëàú àì íéýìû øîà-ék óà äMàä-ìà¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ

:ïbä õráïbä-õr éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå ¥¬©¨«©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈
:ìëàðâíéýìû øîà ïbä-CBúa øLà õrä éøtîe Ÿ¥«¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À

:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú àìãøîàiå ³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«©¬Ÿ¤
:ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«

äeç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéýìû rãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðéråàøzå ¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«©¥´¤

àeä-äåàú éëå ìëàîì õrä áBè ék äMàä̈«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´
ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì̈«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®

:ìëàiå dnr dLéàì-íb ïzzåæéðér äðç÷tzå ©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«©¦¨©̧§¨Æ¥¥´
äðàú äìr eøtúiå íä ínøér ék eòãiå íäéðL§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®©¦§§Æ£¥´§¥½̈

:úøâç íäì eNriåçýåýé ìB÷-úà eòîLiå ©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯
íãàä àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî íéýìû¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈

íéýìû ýåýé éðtî BzLàå:ïbä õr CBúaèàø÷iå §¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«©¦§¨²
:äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéýìû ýåýééøîàiå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨©¾Ÿ¤

éëðà íøér-ék àøéàå ïba ézrîL Eì÷-úà¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦
:àáçàåàéäzà íøér ék Eì ãébä éî øîàiå ¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨

éúéeö øLà õrä-ïîä:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¦¨¥À£¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨
áéàåä éãnr äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²

:ìëàå õrä-ïî él-äðúðâéíéýìû ýåýé øîàiå ¨«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
Lçpä äMàä øîàzå úéNr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

:ìëàå éðàéMäãéLçpä-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»



קנט iyily ,ipy - b - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðùãõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
:íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNräçéN | ìëå £²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ¦´©

íøè äãOä áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−¤´¤
k çîöéíãàå õøàä-ìr íéýìû ýåýé øéèîä àì é ¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´

:äîãàä-úà ãárì ïéàåõøàä-ïî äìré ãàå ©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«§¥−©«£¤´¦¨¨®¤
:äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läåæíéýìû ýåýé øöéiå §¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹

úîLð åétàa çtiå äîãàä-ïî øôr íãàä-úà¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiççíéýìû ýåýé òhiå ©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²

:øöé øLà íãàä-úà íL íNiå íãwî ïãra-ïb©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«
èãîçð õr-ìk äîãàä-ïî íéýìû ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬

õrå ïbä CBúa íéiçä õrå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾
:òøå áBè úrcäéúB÷Läì ïãrî àöé øäðå ©©−©¬¨¨«§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−

:íéLàø äraøàì äéäå ãøté íMîe ïbä-úà¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«
àéõøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤

:áäfä íL-øLà äìéåçäáéàåää õøàä áäæe ©«£¦½̈£¤−̈©¨¨««£©²¨¨¬¤©¦−
:íäMä ïáàå çìãaä íL áBèâééðMä øäpä-íLå ®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©§¥«©¨¨¬©¥¦−

:Lek õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçébãéøäpä-íLå ¦®´©¥½¥−¨¤¬¤«§¥«©¨¨³
øäpäå øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®§©¨¨¬

:úøô àeä éréáøäåèíéýìû ýåýé çwiå-úà ¨«§¦¦−¬§¨«©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤
ìe dãárì ïãr-ïâá eäçpiå íãàä:døîLæèåöéå ¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤§¨§−̈§¨§¨«©§©Æ

ìëà ïbä-õr ìkî øîàì íãàä-ìr íéýìû ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬Ÿ
:ìëàzæéepnî ìëàú àì òøå áBè úrcä õrîe Ÿ¥«¥¥À©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®

:úeîz úBî epnî Eìëà íBéa ékçéýåýé øîàiå ¦À§²£¨§¬¦¤−¬¨«©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´
øær Bl-äNrà Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéýìû¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®¤«¡¤¬¥−¤

:Bcâðkèéúiç-ìk äîãàä-ïî íéýìû ýåýé øöiå §¤§«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³
íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈
íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²

:BîL àeä äiç Lôð¤¬¤©−̈¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz ziy`xa t"y zgiy)

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»

Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ È�L(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

ׁשלמּותֹו, לתכלית להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

העּלּוי ּבתכלית היא עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכי

מּמל מׁשל ּבחסידּות וכּמבאר ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּומתּגּלים

ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג אם לבחן ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּׁשלח

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את וינּצל יגּלה וכ ,הּמל מארמֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹרחֹוק

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
íéîMäøær àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe ©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤
:Bcâðkàëíãàä-ìr äîcøz | íéýìû ýåýé ìtiå §¤§«©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈

:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨
áëç÷ì-øLà òìvä-úà | íéýìû ýåýé ïáiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬

:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïîâëøîàiå ¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«©Ÿ»¤»
éøNaî øNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä̈«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈¦§¨¦®

:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæìãëïk-ìr §ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ©¥Æ
eéäå BzLàa ÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæré©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´§¦§½§¨−

ãçà øNáì:äëíãàä íéneør íäéðL eéäiå §¨¨¬¤¨«©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈
:eLLaúé àìå BzLàåâàíeør äéä Lçpäå §¦§®§−Ÿ¦§¨«§©¨¨Æ¨¨´¨½

øîàiå íéýìû ýåýé äNr øLà äãOä úiç ìkî¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬¨−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ
ìkî eìëàú àì íéýìû øîà-ék óà äMàä-ìà¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ

:ïbä õráïbä-õr éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå ¥¬©¨«©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈
:ìëàðâíéýìû øîà ïbä-CBúa øLà õrä éøtîe Ÿ¥«¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À

:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú àìãøîàiå ³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«©¬Ÿ¤
:ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«

äeç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéýìû rãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðéråàøzå ¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«©¥´¤

àeä-äåàú éëå ìëàîì õrä áBè ék äMàä̈«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´
ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì̈«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®

:ìëàiå dnr dLéàì-íb ïzzåæéðér äðç÷tzå ©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«©¦¨©̧§¨Æ¥¥´
äðàú äìr eøtúiå íä ínøér ék eòãiå íäéðL§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®©¦§§Æ£¥´§¥½̈

:úøâç íäì eNriåçýåýé ìB÷-úà eòîLiå ©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯
íãàä àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî íéýìû¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈

íéýìû ýåýé éðtî BzLàå:ïbä õr CBúaèàø÷iå §¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«©¦§¨²
:äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéýìû ýåýééøîàiå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨©¾Ÿ¤

éëðà íøér-ék àøéàå ïba ézrîL Eì÷-úà¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦
:àáçàåàéäzà íøér ék Eì ãébä éî øîàiå ¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨

éúéeö øLà õrä-ïîä:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¦¨¥À£¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨
áéàåä éãnr äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²

:ìëàå õrä-ïî él-äðúðâéíéýìû ýåýé øîàiå ¨«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
Lçpä äMàä øîàzå úéNr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

:ìëàå éðàéMäãéLçpä-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»



iriaxקס - c - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà úàf úéNr ék¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ
ðçb-ìr äãOä úiçéîé-ìk ìëàz øôrå Cìú E ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬

éiç:Eåèðéa úéLà | äáéàåïéáe äMàä ïéáe E ©¤«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬
epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä drøæ ïéáe Erøæ©§£−¥´©§®̈µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬

:á÷rñæèðBávr äaøà äaøä øîà äMàä-ìàC ¨¥«¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´
ðøäåCú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöra C §¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½

:Ca-ìLîé àeäåñæéìB÷ì zrîL ék øîà íãàìe §−¦§¨¨«§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´
éúéeö øLà õrä-ïî ìëàzå EzLààì øîàì E ¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬Ÿ

øeára äîãàä äøeøà epnî ìëàúïBávra E Ÿ©−¦¤®£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ
éiç éîé ìk äpìëàz:EçéCì çéîöz øcøãå õB÷å «Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®

:äãOä áNr-úà zìëàåèéétà úræaìëàz E §¨«©§−̈¤¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©
zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL ãr íçì¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨

:áeLz øôr-ìàå äzà øôr-ékëíL íãàä àø÷iå ¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬
:éç-ìk íà äúéä àåä ék äeç BzLààëNriå ¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈¥¬¨¨«©©Á©Á

øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéýìû ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiåô ©©§¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr ` zegiy ihewl)

‰ki‡ BÏ ¯Ó‡iÂ(ט (ג, «…∆«∆»

ׁשאלה ּפׁשר מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכאׁשר

האם אּתה? היכן - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב ִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָזֹו.

ּומה לעׂשֹות, צרי הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנ

אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשית

לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, מּכלֹות הּזקן אדמֹו"ר את הּציל זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמענה

הקּב"ה ואכן, חסידּות. על נפׁשֹו למסר ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמרב

ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה 'איּכה' אחד ּכל את ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹואל

ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות מּצילתֹו ׁשהּׁשאלה מי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיׁש

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע להיֹות לא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
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נברא האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

הּדעת. מעץ לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

ידי ועל מהּטֹוב, מבּדל הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּומבאר

ּבלא רע ואין רע ּבלא טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהחטא

זה לפי לעֹולם. יתקּים ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָטֹוב;

ּובעמק לרע. קּיּום יהיה ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹנמצא,

הּוא חטא ׁשּכן, מהחטא. ּתֹוצאה היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיֹותר

הם וטמאה רע ואּלּו ּדוקא, ּבקדּׁשה היא חּיּות (ּכי רּוחני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמות

ּגׁשמית. מיתה ּגם הביא רּוחני ּומות ְִִִִֵֶֶַַָָָָמות),
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ׁשּבזמּנֹו אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

ׁשאדם לנּו רֹומזת ׁשהּתֹורה לֹומר, ויׁש זרה. עבֹודה לעבד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתחילּו

לׁשֹון אנֹוׁש, ּבבחינת הּוא ּכאׁשר רק זרה עבֹודה לעבד ְְֱֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹיכֹול

האדם ׁשעניני הינּו הּוא), ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחליׁשּות

יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ּבחליׁשּות. הם הּבהמה, על האדם יתרֹון ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו,

ׁשהיא זרה, עבֹודה ׁשּייכת לא ּבהתּגּברּות, הּוא הּבהמה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ּגם לגמרי מפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּדבר

יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ּתכּונת (לפי ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָ'אנֹוׁש'

זרה. ֲָָָעבֹודה
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Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä-úà:íéýìûñ ¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»

ּונקבה זכר ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּברכה

ונּוקבא ּדכר ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן (זח"א- ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ב) אמרּונה, ּובּגמרא ב). סב, ׁשרּוי(יבמות אּׁשה, לֹו ׁשאין אדם ּכל ְְִֵֶַָָָָָָָָ

נׁשים): (מערכת להחיד"א קדמֹות מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבלא

. . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא אדם ׁשל ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

ידי ּדעל ונמצא, ּביניהם, י"ה ׁשּזכּו ואּׁשה ּדאיׁש ּדהּטעם, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר

ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם עליֹון, יחּוד ּגֹורם אׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרּוף

הּברכה. ְֶַָָאת

,éùù
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ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB�‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈

ׁשּבזמּנֹו אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

ׁשאדם לנּו רֹומזת ׁשהּתֹורה לֹומר, ויׁש זרה. עבֹודה לעבד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתחילּו

לׁשֹון אנֹוׁש, ּבבחינת הּוא ּכאׁשר רק זרה עבֹודה לעבד ְְֱֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹיכֹול

האדם ׁשעניני הינּו הּוא), ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחליׁשּות

יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ּבחליׁשּות. הם הּבהמה, על האדם יתרֹון ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו,

ׁשהיא זרה, עבֹודה ׁשּייכת לא ּבהתּגּברּות, הּוא הּבהמה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ּגם לגמרי מפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּדבר

יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ּתכּונת (לפי ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָ'אנֹוׁש'

זרה. ֲָָָעבֹודה

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

íéýìû éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæåëìeúL ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦§¥³

ìçeä æà LBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®¨´©½
:ýåýé íLa àø÷ìñäàíãà úãìBz øôñ äæ ¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤«§−Ÿ¨®̈

:Búà äNr íéýìû úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«
áíîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨®̈©§¨¤́ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ

:íàøaä íBéa íãàâìL íãà éçéåúàîe íéL ¨½̈§−¦¨«§¨«©§¦´¨À̈§¦³§©Æ
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök Búeîãa ãìBiå äðL̈½̈©¬¤¦§−§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

ãäðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîäíãà éîé-ìk eéäiå ¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ
ìLe äðL úBàî òLz éç-øLà:úîiå äðL íéLñ £¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−¨®̈©¨«Ÿ

å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬

:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®

:ïðé÷-úà ãìBiåéïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈
íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¬¤¨¦−

:úBðáeàéòLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå ¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬
:úîiå äðL úBàîñáéäðL íéráL ïðé÷ éçéå ¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈¦§¦´¨®̈

:ìàììäî-úà ãìBiåâéBãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå ©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´
äðL úBàî äðîLe äðL íéraøà ìàììäî-úà¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈

:úBðáe íéða ãìBiåãéíéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½
:úîiå äðL úBàî òLúeñåèLîç ìàììäî éçéå §©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬

:ãøé-úà ãìBiå äðL íéMLå íéðLæèìûììäî éçéå ¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À
ìL ãøé-úà BãéìBä éøçàúBàî äðîLe äðL íéL ©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðLæéìàììäî éîé-ìk eéäiå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½
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Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä-úà:íéýìûñ ¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«
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Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»

ּונקבה זכר ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּברכה

ונּוקבא ּדכר ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן (זח"א- ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ב) אמרּונה, ּובּגמרא ב). סב, ׁשרּוי(יבמות אּׁשה, לֹו ׁשאין אדם ּכל ְְִֵֶַָָָָָָָָ

נׁשים): (מערכת להחיד"א קדמֹות מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבלא

. . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא אדם ׁשל ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

ידי ּדעל ונמצא, ּביניהם, י"ה ׁשּזכּו ואּׁשה ּדאיׁש ּדהּטעם, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר

ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם עליֹון, יחּוד ּגֹורם אׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרּוף

הּברכה. ְֶַָָאת
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ç:ýåýé éðéra ïç àöî çðå
éòéáù

§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
.ïîéñ åäé÷æçé ,äéöîà ,íé÷åñô å"î÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

‰�L ÌÈÚ·LÂ Ú·L CÓÏ ÈÓÈ Ïk È‰iÂ(לא (ה, «¿ƒ»¿≈∆∆∆«¿ƒ¿ƒ»»

היא ׁשּבראׁשית אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

וחמׁש מאלף יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ'ּפרׁשה

סּיּום (ׁשהרי ּביחד ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמאֹות

מדּברת "הּתֹורה והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻהחּמׁש

ענין ׁשּכל הינּו ּבּתחּתֹונים", ּבׁשנּיּות ורֹומזת ּבעליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבעצם

למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל נמׁש ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה

ּומּזה 'ּבעליֹונים', רּבים, ענינים מכילה ּפרׁשתנּו ּכאן: ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָואף

'ּבתחּתֹונים'. רּבֹות, ׁשנים מּקיפה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָנׁשּתלׁשל

øéèôîäõøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨®̈¤
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëååíçpiå §¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤

:Baì-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-ék ýåýé§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−¤¦«
æìrî éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸

óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´
:íúéNr ék ézîçð ék íéîMäçéðéra ïç àöî çðå ©¨®̈¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

úéùàøá úùøôì äøèôäáî ÷øô äéòùéá

áîäírì äîLð ïúð äéàöàöå õøàä ò÷ø íäéèBðå íéîMä àøBa ýåýé ìûä øîà-äk«Ÿ¨©º¨¥´§Ÿ̈À¥³©¨©̧¦Æ§´¥¤½Ÿ©¬¨−̈¤§¤«¡¨¤®¨Ÿ¥³§¨¨Æ¨¨´
:da íéëìäì çeøå äéìråéúàø÷ ýåýé éðàðzàå Eøvàå Eãéa ÷æçàå ÷ãöá Eúéøáì E ¨¤½¨§−©©«Ÿ§¦¬¨«£¦¯§Ÿ̈²§¨¦¬§¤−¤§©§¥´§¨¤®§¤¨§À§¤¤§²¦§¦¬

:íéBb øBàì íræ:CLç éáLé àìk úéaî øéqà øbñnî àéöBäì úBøår íéðér ç÷ôìçéðà −̈§¬¦«¦§−Ÿ©¥©¦́¦§®§¦³¦©§¥Æ©¦½¦¥¬¤−¤¬§¥«¤£¦¬
:íéìéñtì éúläúe ïzà-àì øçàì éãBáëe éîL àeä ýåýéèúBLãçå eàá-äpä úBðLàøä §Ÿ̈−´§¦®§¦Æ§©¥´«Ÿ¤¥½§¦¨¦−©§¦¦«¨¦«Ÿ−¦¥¨®©«£¨Æ

:íëúà réîLà äðçîöz íøèa ãébî éðàéõøàä äö÷î Búläz Lãç øéL ýåýéì eøéL £¦´©¦½§¤¬¤¦§©−§¨©§¦¬©¤§¤«¦³©«Ÿ̈Æ¦´¨½̈§¦¨−¦§¥´¨¨®¤
:íäéáLéå íéià Bàìîe íiä éãøBéàéòìñ éáLé epøé øã÷ áLz íéøöç åéørå øaãî eàNé «§¥³©¨Æ§Ÿ½¦¦−§«§¥¤«¦§³¦§¨Æ§¨½̈£¥¦−¥¥´¥¨®¨¸ŸÆ´§¥¤½©

:eçåöé íéøä Làøîáé:eãébé íéiàa Búläúe ãBák ýåýéì eîéùéâéLéàk àöé øBabk ýåýé ¥¬Ÿ¨¦−¦§¨«¨¦¬Ÿ©«Ÿ̈−¨®§¦¨−¨«¦¦¬©¦«§Ÿ̈Æ©¦´¥¥½§¦¬
:øabúé åéáéà-ìr çéøöé-óà réøé äàð÷ øéré úBîçìîãé÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä ¦§¨−¨¦´¦§¨®¨¦¸©Æ©©§¦½©©«Ÿ§−̈¦§©¨«¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈©«£¦−¤§©¨®

:ãçé óàLàå íMà ärôà äãìBikåèézîNå LéáBà íaNr-ìëå úBòáâe íéøä áéøçà ©«¥¨´¤§¤½¤¬Ÿ§¤§©−¨«©©«£¦³¨¦Æ§¨½§¨¤§−̈¦®§©§¦³
:LéáBà íénâàå íéiàì úBøäðæèãé-àì úBáéúða eòãé àì Cøca íéøår ézëìBäåeò §¨Æ¨«¦¦½©«£©¦−¦«§«©§¦´¦§¦À§¤¸¤Æ´Ÿ¨½̈¦§¦¬Ÿ¨«§−

àìå íúéNr íéøácä älà øBLéîì íéM÷rîe øBàì íäéðôì CLçî íéNà íëéøãà©§¦¥®¨¦Á©§¨̧¦§¥¤¹¨À©«£©¦Æ§¦½¥µ¤©§¨¦½£¦¦−§¬Ÿ
:íézáæræé:eðéýìû ízà äëqîì íéøîàä ìñta íéçèaä úLá eLáé øBçà eâñð £©§¦«¨³Ÿ¨Æ¥´½¤©«Ÿ§¦−©¨®¤¨«Ÿ§¦¬§©¥−̈©¤¬¡Ÿ¥«

çé:úBàøì eèéaä íéøåräå eòîL íéLøçäèéçìLà éëàìîk Løçå écár-íà ék øer éî ©¥«§¦−§¨®§©«¦§¦−©¦¬¦§«¦³¦¥Æ¦´¦©§¦½§¥¥−§©§¨¦´¤§¨®
:ýåýé ãárk øerå ílLîk øer éîë:òîLé àìå íéðæà çB÷t øîLú àìå úBaø úBàø ¦³¦¥Æ¦§ª½̈§¦¥−§¤¬¤§Ÿ̈«¨¬©−§´Ÿ¦§®Ÿ¨¬©¨§©−¦§¬Ÿ¦§¨«

àë:øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö ïrîì õôç ýåýé§Ÿ̈¬¨¥−§©´©¦§®©§¦¬¨−§©§¦«

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¦§££¥¦¤



קסג
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

úéùàøá úùøôì äøèôäáî ÷øô äéòùéá
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:da íéëìäì çeøå äéìråéúàø÷ ýåýé éðàðzàå Eøvàå Eãéa ÷æçàå ÷ãöá Eúéøáì E ¨¤½¨§−©©«Ÿ§¦¬¨«£¦¯§Ÿ̈²§¨¦¬§¤−¤§©§¥´§¨¤®§¤¨§À§¤¤§²¦§¦¬

:íéBb øBàì íræ:CLç éáLé àìk úéaî øéqà øbñnî àéöBäì úBøår íéðér ç÷ôìçéðà −̈§¬¦«¦§−Ÿ©¥©¦́¦§®§¦³¦©§¥Æ©¦½¦¥¬¤−¤¬§¥«¤£¦¬
:íéìéñtì éúläúe ïzà-àì øçàì éãBáëe éîL àeä ýåýéèúBLãçå eàá-äpä úBðLàøä §Ÿ̈−´§¦®§¦Æ§©¥´«Ÿ¤¥½§¦¨¦−©§¦¦«¨¦«Ÿ−¦¥¨®©«£¨Æ
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:eçåöé íéøä Làøîáé:eãébé íéiàa Búläúe ãBák ýåýéì eîéùéâéLéàk àöé øBabk ýåýé ¥¬Ÿ¨¦−¦§¨«¨¦¬Ÿ©«Ÿ̈−¨®§¦¨−¨«¦¦¬©¦«§Ÿ̈Æ©¦´¥¥½§¦¬
:øabúé åéáéà-ìr çéøöé-óà réøé äàð÷ øéré úBîçìîãé÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä ¦§¨−¨¦´¦§¨®¨¦¸©Æ©©§¦½©©«Ÿ§−̈¦§©¨«¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈©«£¦−¤§©¨®

:ãçé óàLàå íMà ärôà äãìBikåèézîNå LéáBà íaNr-ìëå úBòáâe íéøä áéøçà ©«¥¨´¤§¤½¤¬Ÿ§¤§©−¨«©©«£¦³¨¦Æ§¨½§¨¤§−̈¦®§©§¦³
:LéáBà íénâàå íéiàì úBøäðæèãé-àì úBáéúða eòãé àì Cøca íéøår ézëìBäåeò §¨Æ¨«¦¦½©«£©¦−¦«§«©§¦´¦§¦À§¤¸¤Æ´Ÿ¨½̈¦§¦¬Ÿ¨«§−

àìå íúéNr íéøácä älà øBLéîì íéM÷rîe øBàì íäéðôì CLçî íéNà íëéøãà©§¦¥®¨¦Á©§¨̧¦§¥¤¹¨À©«£©¦Æ§¦½¥µ¤©§¨¦½£¦¦−§¬Ÿ
:íézáæræé:eðéýìû ízà äëqîì íéøîàä ìñta íéçèaä úLá eLáé øBçà eâñð £©§¦«¨³Ÿ¨Æ¥´½¤©«Ÿ§¦−©¨®¤¨«Ÿ§¦¬§©¥−̈©¤¬¡Ÿ¥«

çé:úBàøì eèéaä íéøåräå eòîL íéLøçäèéçìLà éëàìîk Løçå écár-íà ék øer éî ©¥«§¦−§¨®§©«¦§¦−©¦¬¦§«¦³¦¥Æ¦´¦©§¦½§¥¥−§©§¨¦´¤§¨®
:ýåýé ãárk øerå ílLîk øer éîë:òîLé àìå íéðæà çB÷t øîLú àìå úBaø úBàø ¦³¦¥Æ¦§ª½̈§¦¥−§¤¬¤§Ÿ̈«¨¬©−§´Ÿ¦§®Ÿ¨¬©¨§©−¦§¬Ÿ¦§¨«

àë:øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö ïrîì õôç ýåýé§Ÿ̈¬¨¥−§©´©¦§®©§¦¬¨−§©§¦«

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¦§££¥¦¤



קסד

åæ ïéàå ¯ éìà êééùä éèøô ïéðò åæ äâäðä" ."äéäé àì éøçàå"á íéîééñîå íéôéñåî úøáåòî äðùá
."íéáøì äàøåäéòñ æ"éùú'ä (à) úéùàøá úáù úåçéùî)éòñ î"ãùú'ä úéùàøá úáùå 'å ó(áé ó:

áëìévî ïéàå æáì eéä eàaçä íéàìë ézáae ílk íéøeça çôä éeñLå æeæa-ír àeäå§»©¨´§¨¼¨¥³©©¦Æª½̈§¨¥¬§¨¦−¨§¨®¨³¨©Æ§¥´©¦½
:áLä øîà-ïéàå äqLîâë:øBçàì òîLéå áL÷é úàæ ïéæàé íëá éîãëäqéLîì ïúð éî §¦−̈§¥Ÿ¥¬¨©«¦¬¨¤−©£¦´®Ÿ©§¦¬§¦§©−§¨«¦¨©̧¦§¦¨¯

eòîL àìå CBìä åéëøãá eáà-àìå Bì eðàèç eæ ýåýé àBìä íéææáì ìûøNéå á÷ré©£²Ÿ§¦§¨¥¬§«Ÿ§¦−£´§Ÿ̈®µ¨¨´½§«Ÿ¨³¦§¨¨Æ¨½§¬Ÿ¨§−
:BúøBúaäëBa-ørázå òãé àìå áéáqî eäèäìzå äîçìî æeærå Btà äîç åéìr CtLiå §«¨«©¦§³Ÿ¨¨Æ¥¨´©½¤«¡−¦§¨¨®©§©£¥³¦¨¦Æ§´Ÿ¨½̈©¦§©−

:áì-ìr íéùé-àìåâîàék àøéz-ìà ìûøNé Eøöéå á÷ré Eàøa ýåýé øîà-äk äzrå §«Ÿ¨¦¬Ÿ©¥«§©À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈ÆŸ©£´©£½Ÿ§«Ÿ¤§−¦§¨¥®©¦¨Æ¦´
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לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:415:457:598:018:318:339:309:3017:1217:0517:3617:2916:4617:38באר שבע )ח(

5:415:467:598:018:318:339:299:3017:1017:0317:3417:2716:3417:37חיפה )ח( 

5:385:427:587:598:298:319:289:2817:1117:0417:3517:2916:2617:36ירושלים )ח( 

5:425:478:008:018:328:349:309:3117:1017:0417:3417:2816:4517:38תל אביב )ח(

7:117:209:219:259:539:5710:4910:5118:0817:5718:3818:2717:4118:41אוסטריה וינה )ק(

6:316:239:159:109:479:4210:5310:5019:4119:4720:0720:1319:2820:25אוסטרליה מלבורן )ק(

7:137:219:239:279:559:5910:5110:5318:1218:0118:4118:3117:4518:35אוקראינה אודסה )ק(

6:456:548:568:599:289:3110:2310:2517:4317:3218:1218:0217:1518:06אוקראינה דונייצק )ק(

6:577:069:079:119:399:4310:3410:3717:5317:4118:2318:1217:2518:16אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

7:267:369:349:3810:0610:1111:0111:0418:1518:0318:4618:3417:4718:38אוק. ז׳יטומיר )ק(

7:187:289:269:319:5810:0310:5310:5618:0817:5618:3918:2717:4018:31אוקראינה קייב )ק(

7:377:459:499:5210:2110:2411:1711:1918:4018:3019:0818:5818:1319:11איטליה מילאנו )ק(

5:495:478:228:218:528:519:549:5318:1018:0918:3218:3117:5218:35אקוואדור קיטו )ח(

6:086:018:498:459:229:1710:2810:2419:1019:1619:3619:4118:5719:53ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:496:409:379:3210:0810:0311:1611:1220:1320:2020:4020:4720:0020:51ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:157:219:299:3110:0110:0410:5810:5918:2918:2018:5518:4718:0418:51ארה״ב בולטימור )ק(

7:047:119:199:229:519:5410:4810:4918:1818:0918:4518:3617:5318:47ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:057:129:199:229:519:5410:4810:4918:1718:0918:4418:3617:5218:47ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:427:499:569:5910:2810:3111:2411:2618:5318:4419:2019:1118:2719:22ארה״ב דטרויט )ק(

7:217:259:399:4110:1210:1311:1011:1118:5318:4719:1619:1018:3019:20ארה״ב היוסטן )ק(

6:557:009:139:159:459:4610:4210:4318:2118:1418:4618:3917:5818:48ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:187:219:379:3810:1010:1111:0911:0918:5518:4919:1819:1318:3219:22ארה״ב מיאמי )ק(

7:027:099:159:189:489:5010:4410:4618:1218:0318:3818:3017:4618:42ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:597:069:149:179:459:4810:4210:4418:1218:0318:3918:3117:4718:41ארה״ב שיקאגו )ק(

5:555:518:358:339:059:0210:0910:0718:4218:4319:0419:0518:2519:09בוליביה לה פאס )ח(

8:058:1510:1110:1610:4410:4911:3811:4118:5018:3819:2219:1018:2219:26בלגיה אנטוורפן )ק(

8:038:1310:1110:1610:4310:4811:3811:4118:5218:4019:2319:1218:2419:26בלגיה בריסל )ק(

7:237:349:289:3310:0010:0510:5410:5717:5917:4518:3318:2017:3018:24בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:286:239:079:049:389:3510:4310:4019:1619:1919:3919:4219:0119:49ברזיל ס.פאולו )ק(

6:156:108:538:509:259:2210:2910:2719:0219:0519:2519:2818:4619:34ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:227:329:309:3410:0110:0610:5610:5918:0917:5718:4118:2917:4118:44בריטניה לונדון )ק(

7:347:459:409:4510:1210:1711:0611:0918:1418:0118:4718:3417:4518:51בריטניה מנצ׳סטר )ק(

7:307:419:369:4110:0910:1411:0311:0618:1318:0018:4518:3317:4418:37גרמניה ברלין )ק(

7:447:549:549:5810:2510:2911:2011:2318:3718:2519:0818:5618:0919:00גרמניה פרנקפורט )ק(

5:255:208:078:048:388:349:439:4218:2218:2518:4518:4918:0718:13דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:316:338:538:539:259:2610:2510:2518:1818:1318:4018:3617:5618:40הודו בומביי )ח(

6:256:278:488:499:209:2110:2010:2018:1518:1118:3718:3317:5418:37הודו פונה )ח(

7:007:099:109:149:439:4610:3810:4017:5817:4718:2718:1617:3118:20הונגריה בודפשט )ק(

7:137:209:279:309:5910:0210:5610:5818:2518:1718:5218:4318:0018:47טורקיה איסטנבול )ק(

7:317:379:469:4910:1910:2111:1611:1718:5018:4119:1519:0718:2519:11יוון אתונה )ק(



קסה לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:415:457:598:018:318:339:309:3017:1217:0517:3617:2916:4617:38באר שבע )ח(

5:415:467:598:018:318:339:299:3017:1017:0317:3417:2716:3417:37חיפה )ח( 

5:385:427:587:598:298:319:289:2817:1117:0417:3517:2916:2617:36ירושלים )ח( 

5:425:478:008:018:328:349:309:3117:1017:0417:3417:2816:4517:38תל אביב )ח(

7:117:209:219:259:539:5710:4910:5118:0817:5718:3818:2717:4118:41אוסטריה וינה )ק(

6:316:239:159:109:479:4210:5310:5019:4119:4720:0720:1319:2820:25אוסטרליה מלבורן )ק(

7:137:219:239:279:559:5910:5110:5318:1218:0118:4118:3117:4518:35אוקראינה אודסה )ק(

6:456:548:568:599:289:3110:2310:2517:4317:3218:1218:0217:1518:06אוקראינה דונייצק )ק(

6:577:069:079:119:399:4310:3410:3717:5317:4118:2318:1217:2518:16אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

7:267:369:349:3810:0610:1111:0111:0418:1518:0318:4618:3417:4718:38אוק. ז׳יטומיר )ק(

7:187:289:269:319:5810:0310:5310:5618:0817:5618:3918:2717:4018:31אוקראינה קייב )ק(

7:377:459:499:5210:2110:2411:1711:1918:4018:3019:0818:5818:1319:11איטליה מילאנו )ק(

5:495:478:228:218:528:519:549:5318:1018:0918:3218:3117:5218:35אקוואדור קיטו )ח(

6:086:018:498:459:229:1710:2810:2419:1019:1619:3619:4118:5719:53ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:496:409:379:3210:0810:0311:1611:1220:1320:2020:4020:4720:0020:51ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:157:219:299:3110:0110:0410:5810:5918:2918:2018:5518:4718:0418:51ארה״ב בולטימור )ק(

7:047:119:199:229:519:5410:4810:4918:1818:0918:4518:3617:5318:47ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:057:129:199:229:519:5410:4810:4918:1718:0918:4418:3617:5218:47ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:427:499:569:5910:2810:3111:2411:2618:5318:4419:2019:1118:2719:22ארה״ב דטרויט )ק(

7:217:259:399:4110:1210:1311:1011:1118:5318:4719:1619:1018:3019:20ארה״ב היוסטן )ק(

6:557:009:139:159:459:4610:4210:4318:2118:1418:4618:3917:5818:48ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:187:219:379:3810:1010:1111:0911:0918:5518:4919:1819:1318:3219:22ארה״ב מיאמי )ק(

7:027:099:159:189:489:5010:4410:4618:1218:0318:3818:3017:4618:42ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:597:069:149:179:459:4810:4210:4418:1218:0318:3918:3117:4718:41ארה״ב שיקאגו )ק(

5:555:518:358:339:059:0210:0910:0718:4218:4319:0419:0518:2519:09בוליביה לה פאס )ח(

8:058:1510:1110:1610:4410:4911:3811:4118:5018:3819:2219:1018:2219:26בלגיה אנטוורפן )ק(

8:038:1310:1110:1610:4310:4811:3811:4118:5218:4019:2319:1218:2419:26בלגיה בריסל )ק(

7:237:349:289:3310:0010:0510:5410:5717:5917:4518:3318:2017:3018:24בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:286:239:079:049:389:3510:4310:4019:1619:1919:3919:4219:0119:49ברזיל ס.פאולו )ק(

6:156:108:538:509:259:2210:2910:2719:0219:0519:2519:2818:4619:34ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:227:329:309:3410:0110:0610:5610:5918:0917:5718:4118:2917:4118:44בריטניה לונדון )ק(

7:347:459:409:4510:1210:1711:0611:0918:1418:0118:4718:3417:4518:51בריטניה מנצ׳סטר )ק(

7:307:419:369:4110:0910:1411:0311:0618:1318:0018:4518:3317:4418:37גרמניה ברלין )ק(

7:447:549:549:5810:2510:2911:2011:2318:3718:2519:0818:5618:0919:00גרמניה פרנקפורט )ק(

5:255:208:078:048:388:349:439:4218:2218:2518:4518:4918:0718:13דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:316:338:538:539:259:2610:2510:2518:1818:1318:4018:3617:5618:40הודו בומביי )ח(

6:256:278:488:499:209:2110:2010:2018:1518:1118:3718:3317:5418:37הודו פונה )ח(

7:007:099:109:149:439:4610:3810:4017:5817:4718:2718:1617:3118:20הונגריה בודפשט )ק(

7:137:209:279:309:5910:0210:5610:5818:2518:1718:5218:4318:0018:47טורקיה איסטנבול )ק(

7:317:379:469:4910:1910:2111:1611:1718:5018:4119:1519:0718:2519:11יוון אתונה )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית 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
7:217:309:319:3510:0410:0710:5911:0118:1818:0818:4818:3717:5118:41מולדובה קישינב )ק(

7:247:269:519:5110:2110:2111:2111:2119:2019:1619:4219:3818:5920:42מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:346:249:209:149:539:4711:0010:5619:5620:0420:2520:3319:4320:37ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

5:586:028:218:228:528:539:519:5117:4017:3418:0317:5817:1718:02נפאל קטמנדו )ח(

6:456:449:139:129:469:4510:4710:4618:5518:5419:1619:1518:3619:19סינגפור סינגפור )ח(

6:587:089:069:119:379:4210:3210:3517:4417:3118:1618:0417:1618:08פולין ורשא )ק(

5:415:388:128:108:458:439:489:4618:0718:0818:2918:3017:5018:34פרו לימה )ח(

7:548:0210:0610:1010:3810:4111:3411:3618:5818:4719:2619:1618:3119:28צרפת ליאון )ק(

8:088:1710:1810:2210:5010:5411:4511:4819:0318:5219:3419:2218:3619:36צרפת פריז )ק(

5:345:338:068:058:368:359:389:3717:5017:4818:1118:1017:3118:14קולומביה בוגוטה )ח(

7:297:369:429:4510:1410:1711:1011:1218:3718:2719:0418:5518:1019:06קנדה טורונטו )ק(

7:087:169:209:239:529:5510:4810:5018:1118:0018:3918:2917:4418:42קנדה מונטריאול )ק(

6:516:569:059:079:399:4110:3610:3718:1118:0418:3618:2917:4718:33קפריסין לרנקה )ק(

7:568:0810:0210:0810:3310:3911:2711:3018:3318:1819:0818:5418:0319:10רוסיה מוסקבה )ח(

7:387:469:479:5110:2010:2411:1511:1818:3518:2419:0418:5418:0818:58רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:407:499:529:5610:2410:2711:1911:2218:4218:3119:1119:0018:1519:12שוייץ ציריך )ק(

6:066:078:308:309:039:0310:0310:0318:0117:5718:2218:1917:4018:23תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ח תשרי, בו כותב ע"ד המצב בבית הספר ובפרט בבעיא של הפרדה, אשר דעתו 

דעת יחיד היא ואין לו בכחו וכו'

ובודאי למותר להאריך לדכוותי', שדעת האמורה היא גם דעת יחידו של עולם, וע"פ פתגם הידוע 

של כ"ק רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, שצריכים לחיות מתאים עם הזמן )מ'דארף לעבען מיט דער צייט( 

הכוונה בחיות פרשת השבוע )נדפס בקונטרס בקור שיקאגא, קו' מ"ו( ומעשה אבות סימן לבנים בפרשת 

שבוע זו, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים וכמבואר בפירוש רש"י עד שחששו גם למעלה ועתה 

לא יבצר מהם, וסוף דבר הי' שאחד הי' אברהם, ויירש את הארץ גו', וידוע פתגם רבותינו נשיאינו חזקה 

ואשרי  והסתרים,  העלמות  של  ובמינימום  בהקדם  זה  שיהי'  רצון  ויהי  ריקם,  חוזרת  שאינה  לתעמולה 

זכותו של כל אחד המקדים הענין לחדש אחד, שבוע ויום אחד.

בכבוד ובברכה.



         

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 לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל
שמחת במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל תורה,

       

את להדליק הספיקו לא א א ,הנפוצי הזמני לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אי אז א יותר, מאוחר ג להדליק נית ,יו מבעוד הנרות
כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כ משו החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרי לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליק כשנאלצי החג נרות הדלקת לצור אש להעביר הצור בעת לאפשר

תורה. שמחת של השני בלילה הנרות הדלקת לצור חג מערב שנדלקה לאש הזקוקי בחו"ל,
להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר עצרת שמיני של הראשו היו סו לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו בסו
:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

   

על להדליק אופ בשו אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי

:מברכי כ ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

          

    

הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג ישראל: באר
קודש. שבת במוצאי הבדלה לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ ההדלקה לאחרי
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

.לאר בחו ג זה, זמ
:מברכי כ ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי בחו"ל:
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