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åõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làøæ-ìr äzLé Cøca ìçpî:Làø íéøé ïk ¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa äåäé äãBà | déeììäá:íäéöôç-ìëì íéLeøc äåäé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥®̈§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À§¨¤§¥¤«

â:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäã:äåäé íeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæäåéàøéì ïúð óøè §¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§®̈©−§©´§Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®

:Búéøa íìBòì økæéå:íéBb úìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çkæíéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòî ¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À

:åéãewt-ìkç:øLéå úîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñèBúéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãt ¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬§¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®

:BîL àøBðå LBã÷é:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN äåäé úàøé | äîëç úéLàø ¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -49,000 עותקים

מתוכם הודפסו 
16,000 עותקים על ידי - לב רוממה בע"מ

כל המעוניין להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" מכמות של 5000 חוברות ומעלה יכול לכתוב
USA @DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :לפאקס : 03-9606108 או למייל

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

וכנראה  שקרו,  לדעתו  רגילים  בלתי  ענינים  על  כותב  בו  והקודמו,  חשון  מא'  למכתבו  במענה 

זי"ע  נבג"מ  שמתגנבת מחשבה אולי זהו קשור בענין ביה"ס אשר ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נשיא ישראל, וגם בזה מתאים פתגם רבנו הזקן, לחיות עם פרשת השבוע כדרשת רז"ל עה"פ ויהי רעב 

בארץ, ועיין פירוש הרמב"ן שם, אלא שבנדון דידן, אין ההעלם וההסתר כמו שהי' אז לא מני' ולא מקצתו, 

וכמ"ש מאויבי תחכמני וכמ"ש במכתבי לאנ"ש ובטח נתקבל וקרא גם הוא אותו, ויהי רצון שגם דמיון 

של נסיון יסור בקרוב ממש, וכמדובר בההתועדות יהי' הענין דופרצת בגילוי בכל עניני מוסדות כ"ק מו"ח 

אדמו"ר אשר באה"ק ת"ו ובהענינים אודותם כותב ביחוד, ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה הן בענינים 

הכללים והן בענינים הפרטים.

המצפה לבשו"ט.
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Ï‡ׁשּמּתֹו הלכה ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו אדם יּפטר «ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
זֹוכרהּו כּו'1ּכ מּלתא אדּכרּתן ליּה אמר ּומסּים, , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ

ּדכתיב ׁשם2מאי אדם יׁשב ולא איׁש ּבּה עבר לא ּבארץ ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ליּׁשּוב הראׁשֹון אדם עליה ׁשּגזר ארץ ּכל ל לֹומר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָכּו',
ליּׁשּוב הראׁשֹון אדם עליה ּגזר ׁשּלא ארץ וכל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנתיּׁשבה,

נׂשיאנּו רּבנּו ּומבאר נתיּׁשבה. ּתֹורה3לא ּגּבי ּדהּנה , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
ותֹורה4ּכתיב ׁשלֹום, נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי ּדרכיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
לחברֹו,5אֹור אדם ּבין נעם ּבדרכי לאדם מאירה ׁשהיא ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּתֹורת לנּו נתן אׁשר הּתֹורה ּבברּכת מברכין ׁשאנּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
אֹור לֹו מאיר ּדכאׁשר ּבתֹוכנּו, נטע עֹולם וחּיי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָאמת

ּבחּיים הֹוראה חּיים, (ּתֹורת ׁשּבּתֹורה ׁשּמֹורה6האמת , ֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ונּכר נראה הּוא אז ּבעֹולמֹו), האדם ּדר את ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָּומאירה

וכּידּוע לחברֹו, אדם ּבין עֹולם ּבחּיי לרע7ּגם ּדואהבּת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ
8ּכמֹואלקי ה' את לואהבּת ּכלי ּכאׁשר9הּוא ולזאת , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבמקֹום ּפרּוד ּביניהם נעׂשה (ׁשאז מחברֹו הֹול ְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם
ענין יפעל לא זה ׁשענין להבטיח צרי ולכן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹגׁשמי,
לֹו להניח צרי ,(ּכמֹו לרע לואהבּת מתאים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו

עד ׁשּיזּכרנּו ּדבר [ּולהעיראיזה ויתראּו יחזרּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּידּוע הּבעלֿׁשםֿטֹוב ׁשהיה10מּמאמר מקֹום ׁשּכל , ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

אל ולכן ׁשנית], ׁשּמה לבֹוא מכרח אחת, ּפעם ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻהאדם
ּדרכי ׁשּדרכיה ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא מחברֹו אדם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּפטר
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א.1) לא, ו.2)ברכות ב, ואילך).3)ירמי' 252 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט יפטר אל יז.4)בד"ה ג, כג.5)משלי ו, ראה6)שם

ב. נג, ח"ג 7.3)זהר ע' ה'ש"ת קיץ .56 ע' תרפ"ט השיחות ספר גם יח.8)ראה יט, ה.9)קדושים ו, בעש"ט10)ואתחנן ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מארץ אורחים של גדולה קבוצה לראשונה לרבי באה תשכ"א תשרי בחודש

נסיעתם ולקראת מיוחדת) ("צ'רטר") (בטיסתֿשכר מאורגנת בצורה הקודש

– מנחם תורת (ראה מיוחדת התוועדות הרבי קיים הקודש לארץ בחזרה

שלפנינו. המאמר את אמר במהלכה כט) כרך התוועדויות

ז"ל: חכמינו אמרו

B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡«ƒ»≈»»≈¬≈
‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ ‡l‡∆»ƒ¿«¬»»

e‰¯ÎBÊ Ck CBznL1כפי] ∆ƒ»¿≈
את ליווה כהנא רב כאשר שהיה

הנהר משפת אשי בר שימי רב

ובבואו בבל של הדקלים בית עד

אומרים אנשים כי לו אמר לשם

קיימים בבבל הללו שהדקלים

עתה], ועד הראשון מאדם

dÈÏ ¯Ó‡ ,ÌiÒÓeשימי [רב ¿«≈»«≈
כהנא] lÓ˙‡לרב Ôz¯k„‡«¿«¿»ƒ¿»

יוסי ר' שאמר דבר לי [הזכרת

חנינא] È‡Óברבי 'eÎ«
·È˙Îc2‡Ï [¯˘‡] ı¯‡a ƒ¿ƒ¿∆∆…

·LÈ ‡ÏÂ LÈ‡ da ¯·Ú»«»ƒ¿…»«
'eÎ ÌL Ì„‡מאחר [וכי »»»

אף ארץ (באותה עבר" ש"לא

להיות יכול היאך אחד), אדם

אלא], EÏש"ישב"? ¯ÓBÏ«¿
Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯ÊbL ı¯‡ Ïk»∆∆∆»«»∆»»»
,‰·MÈ˙� ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿«¿»
‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL ı¯‡ ÏÎÂ¿»∆∆∆…»«»∆»
‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ…

‰·MÈ˙�הגמרא דברי כאן [עד ƒ¿«¿»
יּפטר "אל המאמר מקור ִֵַָשהם

דבר מתוך אלא מחברו אדם

זוכרהו"]. כך שמתוך הלכה,

e�‡ÈN� e�a¯ ¯‡·Óe3 ¿»≈«≈¿ƒ≈
במאמר מהוריי"צ, [אדמו"ר

תרפ"ט, משנת זה המתחיל דיבור

שהובאה ברשימתו כמסופר ימים, באותם הקודש בארץ ביקורו סיום עם

ועמדתי המרכבה אל "נכנסתי תרפ"ט': המאמרים ב'ספר זה למאמר בהערות

באופן אותנו המלווים כל את לראות שיכולתי באופן העליונה השליבה על

דבר מתוך אלא מחברו אדם יפטר אל להם אמרתי אותנו. לראות יוכלו שהם

אותםהלכ וברכתי ארוך, מאמר בזה מסרתי לדּבר גרמא הזמן אין וכאשר ְֵַה,

רבה"], בשמחה ונפרדנו אותי ברכו È˙k·והם ‰¯Bz Èab ‰p‰c4 ¿ƒ≈«≈»¿ƒ
,ÌBÏL ‰È˙B·È˙� ÏÎÂ ÌÚ� ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯cעל כתוב לכך ובנוסף ¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»»

גם ‡B¯התורה ‰¯B˙Â5,מובן הללו הפסוקים התורהÈ‰L‡ומשני ¿»∆ƒ

Ì„‡Ï ‰¯È‡Óהוא והאור אור") "ותורה ÔÈa(ככתוב ÌÚ� ÈÎ¯„a ¿ƒ»»»»¿«¿≈…«≈
B¯·ÁÏ Ì„‡,("שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי "דרכיה e‰ÊÂ(ככתוב »»«¬≈¿∆

ÈiÁÂ ˙Ó‡ ˙¯Bz e�Ï Ô˙� ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó e�‡L∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿««»¬∆»«»«¡∆¿«≈
e�ÎB˙a ÚË� ÌÏBÚשהתורה א) הדברים: שני בין הקשר מה ולכאורה, »»«¿≈

נוטעת שהתורה ב) אמת. היא

אלא חיים? L‡Îc¯בנו ,¿«¬∆
BÏ ¯È‡Óלאדם˙Ó‡‰ ¯B‡ ≈ƒ»¡∆
‰¯BzaLהיא התורה (והרי ∆«»

‰‡¯B‰ ,ÌÈiÁ ˙¯Bz««ƒ»»
ÌÈiÁa6‰¯È‡Óe ‰¯BnL , ««ƒ∆»¿ƒ»

וגם הוראות נותנת גם היינו

‰‡„Ìמאירה C¯c ˙‡∆∆∆»»»
BÓÏBÚaברורהשתהיה ¿»
‡Êומאירה) התורה, ‰e‡אור »

ÈiÁa Ìb ¯k�Â ‰‡¯�ƒ¿∆¿ƒ»«¿«≈
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌÏBÚ»≈»»«¬≈

Úe„iÎÂ7EÚ¯Ï z·‰‡Âc ¿«»«ƒ¿»«¿»¿≈¬
EBÓk8z·‰‡ÂÏ ÈÏk ‡e‰ »¿ƒƒ¿»«¿»

EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡9˙‡ÊÏÂ , ∆¡…∆¿»…
CÏB‰ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»≈

B¯·ÁÓהיהלאחר לכן שקודם ≈¬≈
חברו עם �NÚ‰יחד Ê‡L)∆»«¬∆

ÌB˜Óa „e¯t Ì‰È�Èa≈≈∆≈¿»
ÈÓL‚הגשמי המקום ומבחינת «¿ƒ

מזה, זה רחוקים ≈«¿ÔÎÏÂהם
ÁÈË·‰Ï CÈ¯ˆולוודא »ƒ¿«¿ƒ«

‰Ê ÔÈ�ÚLהמקום ריחוק ∆ƒ¿»∆
ÔÈ�Úהגשמי ÏÚÙÈ ‡Ï…ƒ¿«ƒ¿»

z·‰‡ÂÏ ÌÈ‡˙Ó B�È‡L∆≈«¿ƒƒ¿»«¿»
EBÓk EÚ¯Ïשלמרות אלא ¿≈¬»

חלישות תהיה לא המרחק

ו לזה), זה CÈ¯»̂ƒבאהבתם
מחברו ומתרחק »ÁÈ�‰Ï¿»ƒההולך

BÏלחברו¯·c ‰ÊÈ‡חפץ ≈∆»»
‡L¯כלשהו „Ú e�¯kÊiL∆ƒ¿¿∆«¬∆

Úe„i‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡nÓ ¯ÈÚ‰Ïe] e‡¯˙ÈÂ e¯ÊÁÈ10, «¿¿¿ƒ¿»¿»ƒƒ«¬««««≈«»«
˙È�L ‰nL ‡B·Ï Á¯ÎÓ ,˙Á‡ ÌÚt Ì„‡‰ ‰È‰L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»»»»»««««À¿»»»»≈ƒ

ויתראו], יחזרו בוודאי כן, החברÔÎÏÂואם ביד להשאיר צורך שיש כיוון ¿»≈
להבטיח ז"למזכרת חכמינו אמרו B¯·ÁÓשיזכרנו, Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡«ƒ»≈»»≈¬≈

ÌÏBÚ ÈiÁa Ìb ÌÚ� ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯cL ‰¯Bz È¯·c CBzÓ ‡l‡∆»ƒƒ¿≈»∆¿»∆»«¿≈…««¿«≈»
החברים ששני כדי הפרידה בעת לחברו כמזכרת להשאיר ביותר הטוב הדבר

לא נועם דרכי הם התורה של דרכיה כי תורה דברי הוא זה את זה ישכחו לא

העולם בחיי גם נועם דרכי הם אלא ה' תורת היא שהתורה זו מבחינה רק
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  מפתח  כללי

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

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

    אל יפטר אדם מחבירוה "מאמר ד  )ג

 ה ...............א"כשת'ה,  מרחשון'ד, פרשת לך לך, 'יום ג

א "כחשון התש-מר' ד, פרשת לך לך 'יום גשיחת   )ד

 טי........................ד"ית לתושבי כפר חבביחידות כלל

   פרשת לך לך – לקוטי שיחות  )ה

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

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

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

 ל...............פרשת לך לך – ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 אל.........פרשת לך לךלשבוע חומש שיעור יומי   )ח

 נט..............פרשת לך לךלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 ס.....................................פרשת לך לךלשבוע  

 אע...........פרשת לך לךלשבוע  "יום יוםה"לוח   )יא

 גע.........................ם" לעיון ברמבהלכה יומית  )יב

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 וע ............פרשת לך לךלשבוע  פרקים ליום'  ג–  )יג

  אק .........פרשת לך לךלשבוע   פרק אחד ליום–  )יד

  זק..............פרשת לך לךלשבוע  ותצו ספר המ–  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

  טק........................ ול פרק יםתהל, יד פרק ב-מואלש

 אקי........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יז

 

   עם ביאורים חולין מסכת  )יח

  ביק......................................... לב עד דף קכוקף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 אמק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 במק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 גמק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 דמק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 מוק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

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

   עץ החייםס קונטר  )כה

 מזק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'הם המאמריספר   )כו

 חמק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 טמק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

 נק............................................. צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 אנק....................................................צ"והרייר מ"אדמו

 בקנ................................חומש לקריאה בציבור   )ל

 נחק.....................פרשת לך לךלשבוע לוח זמנים   )לא

 נטק........ת ושבת קודש"לשמחסדר הדלקת נרות   )לב
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Ï‡ׁשּמּתֹו הלכה ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו אדם יּפטר «ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
זֹוכרהּו כּו'1ּכ מּלתא אדּכרּתן ליּה אמר ּומסּים, , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ

ּדכתיב ׁשם2מאי אדם יׁשב ולא איׁש ּבּה עבר לא ּבארץ ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ליּׁשּוב הראׁשֹון אדם עליה ׁשּגזר ארץ ּכל ל לֹומר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָכּו',
ליּׁשּוב הראׁשֹון אדם עליה ּגזר ׁשּלא ארץ וכל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנתיּׁשבה,

נׂשיאנּו רּבנּו ּומבאר נתיּׁשבה. ּתֹורה3לא ּגּבי ּדהּנה , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
ותֹורה4ּכתיב ׁשלֹום, נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי ּדרכיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
לחברֹו,5אֹור אדם ּבין נעם ּבדרכי לאדם מאירה ׁשהיא ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּתֹורת לנּו נתן אׁשר הּתֹורה ּבברּכת מברכין ׁשאנּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
אֹור לֹו מאיר ּדכאׁשר ּבתֹוכנּו, נטע עֹולם וחּיי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָאמת

ּבחּיים הֹוראה חּיים, (ּתֹורת ׁשּבּתֹורה ׁשּמֹורה6האמת , ֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ונּכר נראה הּוא אז ּבעֹולמֹו), האדם ּדר את ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָּומאירה

וכּידּוע לחברֹו, אדם ּבין עֹולם ּבחּיי לרע7ּגם ּדואהבּת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ
8ּכמֹואלקי ה' את לואהבּת ּכלי ּכאׁשר9הּוא ולזאת , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבמקֹום ּפרּוד ּביניהם נעׂשה (ׁשאז מחברֹו הֹול ְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם
ענין יפעל לא זה ׁשענין להבטיח צרי ולכן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹגׁשמי,
לֹו להניח צרי ,(ּכמֹו לרע לואהבּת מתאים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו

עד ׁשּיזּכרנּו ּדבר [ּולהעיראיזה ויתראּו יחזרּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּידּוע הּבעלֿׁשםֿטֹוב ׁשהיה10מּמאמר מקֹום ׁשּכל , ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

אל ולכן ׁשנית], ׁשּמה לבֹוא מכרח אחת, ּפעם ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻהאדם
ּדרכי ׁשּדרכיה ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא מחברֹו אדם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיּפטר
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מארץ אורחים של גדולה קבוצה לראשונה לרבי באה תשכ"א תשרי בחודש

נסיעתם ולקראת מיוחדת) ("צ'רטר") (בטיסתֿשכר מאורגנת בצורה הקודש

– מנחם תורת (ראה מיוחדת התוועדות הרבי קיים הקודש לארץ בחזרה

שלפנינו. המאמר את אמר במהלכה כט) כרך התוועדויות

ז"ל: חכמינו אמרו

B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡«ƒ»≈»»≈¬≈
‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ ‡l‡∆»ƒ¿«¬»»

e‰¯ÎBÊ Ck CBznL1כפי] ∆ƒ»¿≈
את ליווה כהנא רב כאשר שהיה

הנהר משפת אשי בר שימי רב

ובבואו בבל של הדקלים בית עד

אומרים אנשים כי לו אמר לשם

קיימים בבבל הללו שהדקלים

עתה], ועד הראשון מאדם

dÈÏ ¯Ó‡ ,ÌiÒÓeשימי [רב ¿«≈»«≈
כהנא] lÓ˙‡לרב Ôz¯k„‡«¿«¿»ƒ¿»

יוסי ר' שאמר דבר לי [הזכרת

חנינא] È‡Óברבי 'eÎ«
·È˙Îc2‡Ï [¯˘‡] ı¯‡a ƒ¿ƒ¿∆∆…

·LÈ ‡ÏÂ LÈ‡ da ¯·Ú»«»ƒ¿…»«
'eÎ ÌL Ì„‡מאחר [וכי »»»

אף ארץ (באותה עבר" ש"לא

להיות יכול היאך אחד), אדם

אלא], EÏש"ישב"? ¯ÓBÏ«¿
Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯ÊbL ı¯‡ Ïk»∆∆∆»«»∆»»»
,‰·MÈ˙� ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿«¿»
‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL ı¯‡ ÏÎÂ¿»∆∆∆…»«»∆»
‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ…

‰·MÈ˙�הגמרא דברי כאן [עד ƒ¿«¿»
יּפטר "אל המאמר מקור ִֵַָשהם

דבר מתוך אלא מחברו אדם

זוכרהו"]. כך שמתוך הלכה,

e�‡ÈN� e�a¯ ¯‡·Óe3 ¿»≈«≈¿ƒ≈
במאמר מהוריי"צ, [אדמו"ר

תרפ"ט, משנת זה המתחיל דיבור

שהובאה ברשימתו כמסופר ימים, באותם הקודש בארץ ביקורו סיום עם

ועמדתי המרכבה אל "נכנסתי תרפ"ט': המאמרים ב'ספר זה למאמר בהערות

באופן אותנו המלווים כל את לראות שיכולתי באופן העליונה השליבה על

דבר מתוך אלא מחברו אדם יפטר אל להם אמרתי אותנו. לראות יוכלו שהם

אותםהלכ וברכתי ארוך, מאמר בזה מסרתי לדּבר גרמא הזמן אין וכאשר ְֵַה,

רבה"], בשמחה ונפרדנו אותי ברכו È˙k·והם ‰¯Bz Èab ‰p‰c4 ¿ƒ≈«≈»¿ƒ
,ÌBÏL ‰È˙B·È˙� ÏÎÂ ÌÚ� ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯cעל כתוב לכך ובנוסף ¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»»

גם ‡B¯התורה ‰¯B˙Â5,מובן הללו הפסוקים התורהÈ‰L‡ומשני ¿»∆ƒ

Ì„‡Ï ‰¯È‡Óהוא והאור אור") "ותורה ÔÈa(ככתוב ÌÚ� ÈÎ¯„a ¿ƒ»»»»¿«¿≈…«≈
B¯·ÁÏ Ì„‡,("שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי "דרכיה e‰ÊÂ(ככתוב »»«¬≈¿∆

ÈiÁÂ ˙Ó‡ ˙¯Bz e�Ï Ô˙� ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó e�‡L∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿««»¬∆»«»«¡∆¿«≈
e�ÎB˙a ÚË� ÌÏBÚשהתורה א) הדברים: שני בין הקשר מה ולכאורה, »»«¿≈

נוטעת שהתורה ב) אמת. היא

אלא חיים? L‡Îc¯בנו ,¿«¬∆
BÏ ¯È‡Óלאדם˙Ó‡‰ ¯B‡ ≈ƒ»¡∆
‰¯BzaLהיא התורה (והרי ∆«»

‰‡¯B‰ ,ÌÈiÁ ˙¯Bz««ƒ»»
ÌÈiÁa6‰¯È‡Óe ‰¯BnL , ««ƒ∆»¿ƒ»

וגם הוראות נותנת גם היינו

‰‡„Ìמאירה C¯c ˙‡∆∆∆»»»
BÓÏBÚaברורהשתהיה ¿»
‡Êומאירה) התורה, ‰e‡אור »

ÈiÁa Ìb ¯k�Â ‰‡¯�ƒ¿∆¿ƒ»«¿«≈
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌÏBÚ»≈»»«¬≈

Úe„iÎÂ7EÚ¯Ï z·‰‡Âc ¿«»«ƒ¿»«¿»¿≈¬
EBÓk8z·‰‡ÂÏ ÈÏk ‡e‰ »¿ƒƒ¿»«¿»

EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡9˙‡ÊÏÂ , ∆¡…∆¿»…
CÏB‰ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»≈

B¯·ÁÓהיהלאחר לכן שקודם ≈¬≈
חברו עם �NÚ‰יחד Ê‡L)∆»«¬∆

ÌB˜Óa „e¯t Ì‰È�Èa≈≈∆≈¿»
ÈÓL‚הגשמי המקום ומבחינת «¿ƒ

מזה, זה רחוקים ≈«¿ÔÎÏÂהם
ÁÈË·‰Ï CÈ¯ˆולוודא »ƒ¿«¿ƒ«

‰Ê ÔÈ�ÚLהמקום ריחוק ∆ƒ¿»∆
ÔÈ�Úהגשמי ÏÚÙÈ ‡Ï…ƒ¿«ƒ¿»

z·‰‡ÂÏ ÌÈ‡˙Ó B�È‡L∆≈«¿ƒƒ¿»«¿»
EBÓk EÚ¯Ïשלמרות אלא ¿≈¬»

חלישות תהיה לא המרחק

ו לזה), זה CÈ¯»̂ƒבאהבתם
מחברו ומתרחק »ÁÈ�‰Ï¿»ƒההולך

BÏלחברו¯·c ‰ÊÈ‡חפץ ≈∆»»
‡L¯כלשהו „Ú e�¯kÊiL∆ƒ¿¿∆«¬∆

Úe„i‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡nÓ ¯ÈÚ‰Ïe] e‡¯˙ÈÂ e¯ÊÁÈ10, «¿¿¿ƒ¿»¿»ƒƒ«¬««««≈«»«
˙È�L ‰nL ‡B·Ï Á¯ÎÓ ,˙Á‡ ÌÚt Ì„‡‰ ‰È‰L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»»»»»««««À¿»»»»≈ƒ

ויתראו], יחזרו בוודאי כן, החברÔÎÏÂואם ביד להשאיר צורך שיש כיוון ¿»≈
להבטיח ז"למזכרת חכמינו אמרו B¯·ÁÓשיזכרנו, Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡«ƒ»≈»»≈¬≈

ÌÏBÚ ÈiÁa Ìb ÌÚ� ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯cL ‰¯Bz È¯·c CBzÓ ‡l‡∆»ƒƒ¿≈»∆¿»∆»«¿≈…««¿«≈»
החברים ששני כדי הפרידה בעת לחברו כמזכרת להשאיר ביותר הטוב הדבר

לא נועם דרכי הם התורה של דרכיה כי תורה דברי הוא זה את זה ישכחו לא

העולם בחיי גם נועם דרכי הם אלא ה' תורת היא שהתורה זו מבחינה רק
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ּבּמאמר ּומדּיק עֹולם. ּבחּיי ּגם יקׁשה11נעם זה ׁשּלפי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
זֹוכרהּו, אז ּדדוקא ּדמׁשמע הלכה, ּדבר מּתֹו ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָאֹומרֹו
ויׁש זֹוכרהּו. ּדאז הלכה ּדבר ענין מהּו להבין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוצרי
הלכה ּדבר הּדּיּוק מהּו ּכפּולה. היא ׁשהּׁשאלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוסיף,
זה ּומּצד חלקים, ּכּמה יׁש ּגּופא ּבּתֹורה הרי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּדוקא,
ּתֹורת לנּו ׁשּנתן ועלֿידיֿזה נעם, ּדרכי ּדרכיה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהּתֹורה
מחברֹו להּפטר יכֹול ּבתֹוכנּו, נטע עֹולם חּיי אזי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאמת
ויתירה הלכה. ּדבר ּדוקא לאו ּבּתֹורה, ענין ּכל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָעלֿידי
יחזרּו אׁשר עד ׁשּיזּכרנּו לפעל רק ׁשּצרי ּכיון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּזה,
ולכאֹורה ּדבר, איזה לֹו להניח מסּפיק הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָויתראּו,
אֹותם לֹו יניח ׁשּכאׁשר ענינים וכּמה ּכּמה למצֹוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר
מּמּנּו ׁשּנפטר חברֹו את יזּכֹור ראּיתם עלֿידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּנה
ועֹוד ּדוקא. ּתֹורה ּבדבר הּצר ּומהּו הגׁשמי. ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹּבּמקֹום
הראׁשֹון אדם עליה ׁשּגזר ארץ ּדכל מהּו להבין ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָצרי

ּבזה. הענינים קׁשר מהּו כּו', נתיּׁשבה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָליּׁשּוב

להקּדים,11ּבּמאמרCÈLÓÓeב) יׁש זה ּכל ּולהבין «¿ƒְְְֲִִֵֶַַַָָָ
הראׁשֹון ּדהּצמצּום ידּוע ּדהּנה ְְְְִִִִֵַַָָָּתחּלה
ענין ּומבאר והֹול וכּו', ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ּבאֹור ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָׁשהיה
וכּו' הּגּלּוי ּבׁשביל היא הּצמצּום וׁשּכּונת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָהּצמצּום,
(ׁשּלא הענינים קׁשר ּבבאּור לֹומר ויׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ּכדלקּמן).
ועלֿ ׁשּלמּטה, הענינים ּכל ּדהּנה, ּבּמאמר), ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּפרׁש
מהן נׁשּתלׁשלּו יׂשראל, ּבני עניני ,12אחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

מּובן, ּומּזה למעלה. ׁשהם ּכפי ענינים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמאֹותם
אדםׁשהאפׁשרּות ּדיּפטר הענין למּטה להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

וחברֹו לאדם ּבנֹוגע זה ענין ׁשּיׁשנֹו לפי היא, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחברֹו,
ּבּמדרׁש ּכדאיתא והּקּב"ה, יׂשראל ּכנסת על13למעלה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

והענין14הּפסּוק הּקּב"ה. זה ּתעזב, אל אבי ורע רע ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
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כג. אות לך) (לך פרשתנו 11.253)עה"ת ע' שם תרפ"ט רפ"ג.12)סה"מ תניא רפכ"ז.13)ראה יו"ד.14)שמו"ר כז, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כנ"להזה, לחברו, אדם שבין בדברים גם Ó‡na¯היינו ˜i„Óe הנ"ל. ¿«≈««¬»
תרפ"ט משנת הריי"צ הרבי Ê‰של ÈÙlL יש, מחבר פרידה שבעת ∆¿ƒ∆

בתקופת מהחבר כמזכרת ישמשו התורה שדברי מנת על תורה דברי לומר

והריחוק ‰ÎÏ‰הפרידה ¯·c CBzÓ B¯ÓB‡ ‰L˜Èאמרו למה קשה À¿∆¿ƒ¿«¬»»
צריכה שהפרידה ז"ל חכמינו

הלכה, דבר מתוך דווקא להיות

Ê‡ ‡˜Â„c ÚÓLÓcכאשר ¿«¿«¿«¿»»
הלכה דבר ≈¿e‰¯ÎBÊ,יאמר

ÔÈ�Ú e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
e‰¯ÎBÊ Ê‡c ‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»¿»¿≈
דב של המיוחד הקשר רומה

לזיכרון? דוקא LÈÂהלכה .¿≈
‡È‰ ‰Ï‡M‰L ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ∆«¿≈»ƒ
˜eic‰ e‰Ó (‡) .‰ÏeÙk¿»««ƒ
È¯‰ ,‡˜Âc ‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»«¿»¬≈
‰nk LÈ ‡Ùeb ‰¯Bza«»»≈«»
‰Ê „vÓe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ«∆
ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c ‰¯Bz‰L∆«»¿»∆»«¿≈
Ô˙pL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÚ�…«¿«¿≈∆∆»«
ÈiÁ ÈÊ‡ ˙Ó‡ ˙¯Bz e�Ï»«¡∆¬««≈

,e�ÎB˙a ÚË� ÌÏBÚכנ"ל »»«¿≈
מתוך להיפרד ראוי זה שמטעם

תורה Ët‰Ï¯דברי ÏBÎÈ»¿ƒ»≈
ÔÈ�Ú Ïk È„ÈŒÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈«¿≈»ƒ¿»
¯·c ‡˜Âc Â‡Ï ,‰¯Bza«»»«¿»¿«

‰ÎÏ‰ז"ל חכמינו אמרו ולמה ¬»»
מתוך להיות צריכה שהפרידה

דווקא?. הלכה (·)דבר
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂקושי קיים ƒ≈»ƒ∆

יותר: ¯˜גדול CÈ¯vL ÔÂÈk≈»∆»ƒ«
¯L‡ „Ú e�¯kÊiL ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿¿∆«¬∆
È¯‰ ,e‡¯˙ÈÂ e¯ÊÁÈ«¿¿¿ƒ¿»¬≈
‰ÊÈ‡ BÏ ÁÈ�‰Ï ˜ÈtÒÓ«¿ƒ¿»ƒ«≈∆

¯·cתורה דברי דווקא ,ולאו »»
‡BˆÓÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿

ÌÈ�È�Ú ‰nÎÂ ‰nkאו «»¿«»ƒ¿»ƒ
שונים ∆¬»∆L‡kL¯חפצים
מחברו ‡˙הנפרד ¯BkÊÈ Ì˙i‡¯ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ Ì˙B‡ BÏ ÁÈ�È»ƒ«»ƒ≈«¿≈¿ƒ»»ƒ¿∆

¯·„a C¯v‰ e‰Óe .ÈÓL‚‰ ÌB˜na epnÓ ¯ËÙpL B¯·Á¬≈∆ƒ¿«ƒ∆«»««¿ƒ««…∆ƒ¿«
‡˜Âc ‰¯Bzהלכה ודבר בכלל תורה בדברי שהזיכרון משמע שמזה »«¿»

אחרת?. מזכרת כל על עדיף ÏÎcבפרט e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ«¿»
e‰Ó ,'eÎ ‰·MÈ˙� ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯ÊbL ı¯‡∆∆∆»«»∆»»»»ƒ¿ƒƒ¿«¿»«

‰Êa ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜הדברים שני בין קשר שיש נראה הגמרא מדברי ∆∆»ƒ¿»ƒ»∆
וגזירת מחבר פרידה בעת הלכה דבר אמירת – לזה זה בסמיכות האמורים

בין הקשר מהו להבין וצריך – מיושבת תהיה ארץ איזו הראשון אדם

השניים?

¯Ó‡na CÈLÓÓe ÌÈc˜‰Ïהנ"ל11·) LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe , «¿ƒ««¬»¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ‰È‰L ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰c Úe„È ‰p‰c ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ≈»«¿«ƒ¿»ƒ∆»»¿≈

'eÎÂ ‡e‰ŒCe¯aלברוא כדי »¿
מוגבלים, ונבראים עולמות

ÔÈ�Ú ¯‡·Óe CÏB‰Â¿≈¿»≈ƒ¿«
ÌeˆÓv‰וההבדל הראשון, «ƒ¿

שהיו הצמצומים שאר לכל בינו

הצמצום אחרי האלוקי באור

‰ÌeˆÓvהראשון, ˙�ekLÂ¿∆«»««ƒ¿
'eÎÂ Èelb‰ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ¿

.(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»
a ¯ÓBÏ LÈÂ¯L˜ ¯e‡· ¿≈«¿≈∆∆

L¯t˙� ‡lL) ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»≈
Ïk ,‰p‰c ,(¯Ó‡na««¬»¿ƒ≈»
ŒÏÚÂ ,‰hÓlL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆¿«»¿«
È�È�Ú ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ¿¿≈
eÏLÏzL� ,Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿¿

Ô‰Ó12,היינוÌ˙B‡Ó ≈∆≈»
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»
ג פרק בתחילת שמובא וכפי

כלולה האדם שנפש בתניא

"עשר כנגד שונות בחינות ְֶֶמעשר

שנשתלשלו עליונות ספירות

למטה שקיים דבר כל כי מהן",

מקביל שהוא מהדבר "נשתלשל"

שבה שהדרך (אלא למעלה לו

היא מהרוחניות באה הגשמיות

בו שיש השתלשלות" ב"סדר

לדרגה מדרגה הדרגתית ירידה

חוליות בעלת לשרשרת בדומה

קשורה אחת שכל רבות (טבעות)

גורם החוליות ריבוי אבל בשנייה

סדר תחילת בין רב למרחק

גם וכך לסופו ההשתלשלות

שההשתלשלות כיון – בענייננו

מציאות של התהוות תהיה שמהרוחניות להיות יכול דרגות בריבוי היא

hÓÏ‰גשמית). ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ˙e¯LÙ‡‰L ,Ô·eÓ ‰fÓeשני בין ƒ∆»∆»∆¿»∆«ƒ¿¿«»
כפשוטו B�LiLחברים ÈÙÏ ,‡È‰ ,B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ»≈»»≈¬≈ƒ¿ƒ∆∆¿

‰Ê ÔÈ�Úוריחוק לפירוד האפשרות ÏÚÓÏ‰,של B¯·ÁÂ Ì„‡Ï Ú‚B�a ƒ¿»∆¿≈«¿»»«¬≈¿«¿»
L¯„na ‡˙È‡„k ,‰"aw‰Â Ï‡¯NÈ ˙Ò�k13˜eÒt‰ ÏÚ14 ¿∆∆ƒ¿»≈¿«»»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««»

‰"aw‰ ‰Ê ,·ÊÚz Ï‡ EÈ·‡ Ú¯Â EÚ¯ישראל בני של שהיחס הרי ≈¬¿≈«»ƒ««¬…∆«»»
חברים רעים, של ליחס נמשל .והקדושֿברוךֿהוא ִֵ
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`"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ּכּסא מּתחת חצּובֹות יׂשראל נׁשמֹות ּדהּנה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּבזה,
הּנׁשמֹות15הּכבֹוד הרי הּצמצּום, לפני יֹותר, ּולמעלה , ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

מהּתֹורה, אפילּו למעלה ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻמׁשרׁשֹות
ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּדברים16וכּידּוע קדמּו17ׁשבעה ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ

ׁשל ׁשּמחׁשבּתן ּומסּים ויׂשראל, ּתֹורה ּוביניהם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלעֹולם,
את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ׁשּנתּבאר מה ועלּֿפי יׂשראל. ּבני אל ּדּבר יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבני

הּקֹודמים ׁשּנּוי18ּבּמאמרים ׁשּום ּפֹועל אינֹו ׁשהּצמצּום ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּי לא ּכן, ואם עּתה. ּגם הּוא ּכן הרי למעלה, ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹלגּבי
מׁשרׁשֹות יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכיון מחברֹו, אדם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּיּפטר
ּומּכלֿ הּתֹורה. מּׁשרׁש יֹותר ּבעמק יתּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבעצמּותֹו
ּדירידת הענין יׁשנֹו הׁשּתלׁשלּות ּבסדר הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמקֹום,
לבירא רמה מאגרא למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

האלקית,19עמיקּתא הּנפׁש הרי ּגּופא עמיקּתא ּובבירא , ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
מּמׁש מּמעל אלקה חלק ּבגּוף20ׁשהיא ּבהתלּבׁשּות ּבאה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּיכֹול עד ּביניהם, יחּוד ּׁשּנעׂשה ּבאפן הּבהמית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹונפׁש
יאמץ מּלאם ּדלאם הענין ו21להיֹות הענינים. קׁשר זהּו ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

אדם ּדיּפטר הענין נעׂשה ּכיצד לבאר ׁשּמקּדים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמאמר,
- ּובעצם ּבתחּלה הלכה) ּדבר היא לזה (ׁשהעצה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחברֹו
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פ"ז.15) תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס ב. קכג, ב. כט, ח"ג זהר ד.16)ראה פ"א, דברים.17)ב"ר ששה שם: בב"ר

ועוד. א. נד, פסחים ואילך).18)וראה ו ס"ע תשכ"א (סה"מ פ"ד דר"ה ב' דיום תקעו ב.19)ד"ה ה, חגיגה ― חז"ל לשון

רפ"ב.20) ובכ"מ.21)תניא ב). (יח, פי"ג ואילך). סע"ב (יג, פ"ט תניא וראה סע"א). ו, (ממגילה ובפרש"י כג כה, תולדות
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˙BL¯LÓשיש ועד הכבוד' 'כסא מאשר יותר גבוהה שורשבדרגה להם À¿»
B˙eÓˆÚaבעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ÏÚÓÏ‰ומהותו ,C¯a˙È ¿«¿ƒ¿»≈¿«¿»

‰¯Bz‰Ó eÏÈÙ‡יש לה שגם ¬ƒ≈«»
זאת ובכל ביותר, נעלה שורש

נעלה ישראל בני של השורש

Ó‡Ó¯יותר, Úe„iÎÂ¿«»««¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯16‰Ú·L «≈«ƒ¿»
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Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ובלשון) ∆¿≈ƒ¿»≈
ישראל של "מחשבתן המדרש:

שצפה אילולי דבר... לכל ְֶָָָָקדמה

כ"ו שאחר הקדושֿברוךֿהוא

את לקבל עתידין ישראל דורות

צו בתורה כותב היה לא ַהתורה,

בני אל דּבר ישראל בני ֵַאת

Ó‰ישראל" ÈtŒÏÚÂ (¿«ƒ«
ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈««¬»ƒ

ÌÈÓ„Bw‰18ÌeˆÓv‰L «¿ƒ∆«ƒ¿
ÈepL ÌeL ÏÚBt B�È‡≈≈ƒ

‰ÏÚÓÏ Èa‚Ïאמנם כי ¿«≈¿«¿»
דק לקו הדומה אור של והמשכה האינסופי האור של סילוק גורם הצמצום

הקדושֿברוךֿהוא, של שמבחינתו בעוד לגבינו. רק הוא הצמצום אבל וקצר,

החלל את סוף אין אור ממלא הצמצום לאחר zÚ‰גם Ìb ‡e‰ Ôk È¯‰¬≈≈««»
ונבראים עולמות לברוא אפשר סוף האין אור של והסילוק הצמצום לאחר גם

על ומסתיר מעלים לא דבר שום הקדושֿברוךֿהוא של מבחינתו מוגבלים,

רק האלוקות על והסתר העלם היא העולמות שבריאת וכשם סוף האין אור

ישראל לנשמות ביחס גם כך הקדושֿברוךֿהוא לגבי לא אבל לגבינו

המצב זה שמבחינתו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו המושרשות

BÓLpL˙תמיד ÔÂÈk ,B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtiL CiL ‡Ï ,Ôk Ì‡Â .¿ƒ≈…«»∆ƒ»≈»»≈¬≈≈»∆ƒ¿
L¯MÓ ¯˙BÈ ˜ÓÚa C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈À¿»¿«¿ƒ¿»≈¿…∆≈ƒ…∆

‰¯Bz‰של בעצמותו נעלה מאוד ומקור שורש יש שלנשמות וכיוון «»
מהקדושֿ (אדם) יהודי של פירוד ייתכן לא מבחינתו הרי הקדושֿברוךֿהוא

(חברו) ÌB˜ÓŒÏkÓeברוךֿהוא לא. אכן הקדושֿברוךֿהוא שמבחינת אף ƒ»»
פירוד, השתלשלות'‰¯Èייתכן 'סדר קיים העולמות לבריאת שביחס כשם ¬≈
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‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï19ירידה (היינו עמוק לבור גבוה מגג עצומה ירידה ¿ƒ»¬ƒ¿»
גבוה מגג ירידה אלא רגיל לבור רגיל מגג ירידה רק לא ומכופלת כפולה

עמוק), «È··e¿ƒ¯‡לבור
‡Ùeb ‡z˜ÈÓÚובבור ¬ƒ¿»»

לאחר כלומר עצמו, העמוק

כך כל ירידה ירדה שהנשמה

לבור לירידה הדומה גדולה

כי נוספת ירידה חווה היא עמוק

,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ È¯‰¬≈«∆∆»¡…ƒ
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…«ƒ««

LnÓ20‰‡a , «»»»
LÙ�Â Ûe‚a ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿¿∆∆
‰NÚpM ÔÙ‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿…∆∆«¬∆

Ì‰È�Èa „eÁÈשהחיבור היינו ƒ≈≈∆
הנשמה האלוקית, הנפש בין

הבהמית והנפש והגוף הקדושה,

שנקרא ביותר קרוב חיבור הוא

שהנפש היינו 'התלבשות'

אופן לפי מותאמת האלוקית

של והתכונות והיכולות הכוחות

(והביטוי הבהמית והנפש הגוף

קשר על מורה "התלבשות"

גשמי (בגד) שלבוש כשם קרוב

האדם של גופו מידת את תואם

יחס יש כאשר כך בו, הלבוש

בין והיחס לזה. זה מתאימים שניהם רוחניים, דברים שני בין "התלבשות" של

"התלבשות") של יחס הוא ביניהם, הגדולים ההבדלים למרות והגוף, הנפש

והרצונות השאיפות מבחינת הנפשות שתי בין הגדולים ההבדלים ולמרות

ביניהם, ומאחד מייחד Ì‡Ïcהחיבור ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „Ú«∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…
ıÓ‡È Ì‡lÓ21לנפש האלוקית הנפש בין שהמאבק התניא בספר כמבואר ƒ¿…∆¡»

לכבוש רוצה אחד שכל אחת עיר על מלכים שני בין למלחמה דומה הבהמית

הייתה אמנו רבקה שכאשר בתורה לכתוב בדומה עליה" ולמשול אותה

יאמץ" מלאום ולאום בבטנך... גוים "שני לה נאמר ועשו יעקב עם בהריון

נופל"). זה קם, "כשזה רש"י: (ופירש

‰NÚ� „ˆÈk ¯‡·Ï ÌÈc˜nL ,¯Ó‡na ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ e‰ÊÂ¿∆∆∆»ƒ¿»ƒ««¬»∆«¿ƒ¿»≈≈««¬∆
B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈ�Ú‰הנשמה בין וריחוק פירוד שיהיה יתכן איך »ƒ¿»¿ƒ»≈»»≈¬≈

שהנשמה לאחר גם הקדושֿברוךֿהוא של מצידו והרי והקדושֿברוךֿהוא

ומסתיר שמעלים דבר שום אין הבהמית ונפש בגוף ונתלבשה למטה ירדה

ÊÏ‰אותה ‰ˆÚ‰L)והריחוק הפירוד בעיית את c·¯לפתור ‡È‰ ∆»≈»¿∆ƒ¿«
ÌˆÚ·e ‰lÁ˙a (‰ÎÏ‰לבירא" הנשמה של הגדולה הירידה לפני אפילו ¬»»ƒ¿ƒ»¿∆∆
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ז `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ּכּסא מּתחת חצּובֹות יׂשראל נׁשמֹות ּדהּנה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּבזה,
הּנׁשמֹות15הּכבֹוד הרי הּצמצּום, לפני יֹותר, ּולמעלה , ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

מהּתֹורה, אפילּו למעלה ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻמׁשרׁשֹות
ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּדברים16וכּידּוע קדמּו17ׁשבעה ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ

ׁשל ׁשּמחׁשבּתן ּומסּים ויׂשראל, ּתֹורה ּוביניהם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלעֹולם,
את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ׁשּנתּבאר מה ועלּֿפי יׂשראל. ּבני אל ּדּבר יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבני

הּקֹודמים ׁשּנּוי18ּבּמאמרים ׁשּום ּפֹועל אינֹו ׁשהּצמצּום ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּי לא ּכן, ואם עּתה. ּגם הּוא ּכן הרי למעלה, ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹלגּבי
מׁשרׁשֹות יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכיון מחברֹו, אדם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּיּפטר
ּומּכלֿ הּתֹורה. מּׁשרׁש יֹותר ּבעמק יתּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבעצמּותֹו
ּדירידת הענין יׁשנֹו הׁשּתלׁשלּות ּבסדר הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמקֹום,
לבירא רמה מאגרא למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

האלקית,19עמיקּתא הּנפׁש הרי ּגּופא עמיקּתא ּובבירא , ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
מּמׁש מּמעל אלקה חלק ּבגּוף20ׁשהיא ּבהתלּבׁשּות ּבאה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּיכֹול עד ּביניהם, יחּוד ּׁשּנעׂשה ּבאפן הּבהמית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹונפׁש
יאמץ מּלאם ּדלאם הענין ו21להיֹות הענינים. קׁשר זהּו ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

אדם ּדיּפטר הענין נעׂשה ּכיצד לבאר ׁשּמקּדים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמאמר,
- ּובעצם ּבתחּלה הלכה) ּדבר היא לזה (ׁשהעצה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחברֹו
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פ"ז.15) תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס ב. קכג, ב. כט, ח"ג זהר ד.16)ראה פ"א, דברים.17)ב"ר ששה שם: בב"ר

ועוד. א. נד, פסחים ואילך).18)וראה ו ס"ע תשכ"א (סה"מ פ"ד דר"ה ב' דיום תקעו ב.19)ד"ה ה, חגיגה ― חז"ל לשון

רפ"ב.20) ובכ"מ.21)תניא ב). (יח, פי"ג ואילך). סע"ב (יג, פ"ט תניא וראה סע"א). ו, (ממגילה ובפרש"י כג כה, תולדות
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‡qk ˙ÁzÓ ˙B·eˆÁ Ï‡¯NÈ ˙BÓL� ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ««ƒ≈
„B·k‰15˙BÓLp‰ È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe , «»¿«¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿¬≈«¿»

˙BL¯LÓשיש ועד הכבוד' 'כסא מאשר יותר גבוהה שורשבדרגה להם À¿»
B˙eÓˆÚaבעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ÏÚÓÏ‰ומהותו ,C¯a˙È ¿«¿ƒ¿»≈¿«¿»

‰¯Bz‰Ó eÏÈÙ‡יש לה שגם ¬ƒ≈«»
זאת ובכל ביותר, נעלה שורש

נעלה ישראל בני של השורש

Ó‡Ó¯יותר, Úe„iÎÂ¿«»««¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯16‰Ú·L «≈«ƒ¿»

ÌÈ¯·c17ÌÏBÚÏ eÓ„˜ ¿»ƒ»¿»»
,Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bz Ì‰È�È·e≈≈∆»¿ƒ¿»≈
ÏL Ôz·LÁnL ÌiÒÓe¿«≈∆«¿«¿»∆
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¯Ó‡pL ,‰¯BzÏ eÏÈÙ‡¬ƒ«»∆∆¡«
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Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ובלשון) ∆¿≈ƒ¿»≈
ישראל של "מחשבתן המדרש:

שצפה אילולי דבר... לכל ְֶָָָָקדמה

כ"ו שאחר הקדושֿברוךֿהוא

את לקבל עתידין ישראל דורות

צו בתורה כותב היה לא ַהתורה,

בני אל דּבר ישראל בני ֵַאת

Ó‰ישראל" ÈtŒÏÚÂ (¿«ƒ«
ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈««¬»ƒ

ÌÈÓ„Bw‰18ÌeˆÓv‰L «¿ƒ∆«ƒ¿
ÈepL ÌeL ÏÚBt B�È‡≈≈ƒ

‰ÏÚÓÏ Èa‚Ïאמנם כי ¿«≈¿«¿»
דק לקו הדומה אור של והמשכה האינסופי האור של סילוק גורם הצמצום

הקדושֿברוךֿהוא, של שמבחינתו בעוד לגבינו. רק הוא הצמצום אבל וקצר,

החלל את סוף אין אור ממלא הצמצום לאחר zÚ‰גם Ìb ‡e‰ Ôk È¯‰¬≈≈««»
ונבראים עולמות לברוא אפשר סוף האין אור של והסילוק הצמצום לאחר גם

על ומסתיר מעלים לא דבר שום הקדושֿברוךֿהוא של מבחינתו מוגבלים,

רק האלוקות על והסתר העלם היא העולמות שבריאת וכשם סוף האין אור

ישראל לנשמות ביחס גם כך הקדושֿברוךֿהוא לגבי לא אבל לגבינו

המצב זה שמבחינתו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו המושרשות

BÓLpL˙תמיד ÔÂÈk ,B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtiL CiL ‡Ï ,Ôk Ì‡Â .¿ƒ≈…«»∆ƒ»≈»»≈¬≈≈»∆ƒ¿
L¯MÓ ¯˙BÈ ˜ÓÚa C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈À¿»¿«¿ƒ¿»≈¿…∆≈ƒ…∆

‰¯Bz‰של בעצמותו נעלה מאוד ומקור שורש יש שלנשמות וכיוון «»
מהקדושֿ (אדם) יהודי של פירוד ייתכן לא מבחינתו הרי הקדושֿברוךֿהוא

(חברו) ÌB˜ÓŒÏkÓeברוךֿהוא לא. אכן הקדושֿברוךֿהוא שמבחינת אף ƒ»»
פירוד, השתלשלות'‰¯Èייתכן 'סדר קיים העולמות לבריאת שביחס כשם ¬≈

אכן הוא העולם הנבראים ומבחינת (כנ"ל) לדרגה מדרגה גדולה ירידה של

לנשמה ביחס גם כך האלוקי, האור על והסתר ‰eÏLÏzL˙העלם ¯„Òa¿≈∆ƒ¿«¿¿
‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ÔÈ�Ú‰ B�LÈ∆¿»ƒ¿»ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ¿»»»

‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï19ירידה (היינו עמוק לבור גבוה מגג עצומה ירידה ¿ƒ»¬ƒ¿»
גבוה מגג ירידה אלא רגיל לבור רגיל מגג ירידה רק לא ומכופלת כפולה

עמוק), «È··e¿ƒ¯‡לבור
‡Ùeb ‡z˜ÈÓÚובבור ¬ƒ¿»»

לאחר כלומר עצמו, העמוק

כך כל ירידה ירדה שהנשמה

לבור לירידה הדומה גדולה

כי נוספת ירידה חווה היא עמוק

,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ È¯‰¬≈«∆∆»¡…ƒ
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…«ƒ««

LnÓ20‰‡a , «»»»
LÙ�Â Ûe‚a ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿¿∆∆
‰NÚpM ÔÙ‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿…∆∆«¬∆

Ì‰È�Èa „eÁÈשהחיבור היינו ƒ≈≈∆
הנשמה האלוקית, הנפש בין

הבהמית והנפש והגוף הקדושה,

שנקרא ביותר קרוב חיבור הוא

שהנפש היינו 'התלבשות'

אופן לפי מותאמת האלוקית

של והתכונות והיכולות הכוחות

(והביטוי הבהמית והנפש הגוף

קשר על מורה "התלבשות"

גשמי (בגד) שלבוש כשם קרוב

האדם של גופו מידת את תואם

יחס יש כאשר כך בו, הלבוש

בין והיחס לזה. זה מתאימים שניהם רוחניים, דברים שני בין "התלבשות" של

"התלבשות") של יחס הוא ביניהם, הגדולים ההבדלים למרות והגוף, הנפש

והרצונות השאיפות מבחינת הנפשות שתי בין הגדולים ההבדלים ולמרות

ביניהם, ומאחד מייחד Ì‡Ïcהחיבור ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „Ú«∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…
ıÓ‡È Ì‡lÓ21לנפש האלוקית הנפש בין שהמאבק התניא בספר כמבואר ƒ¿…∆¡»

לכבוש רוצה אחד שכל אחת עיר על מלכים שני בין למלחמה דומה הבהמית

הייתה אמנו רבקה שכאשר בתורה לכתוב בדומה עליה" ולמשול אותה

יאמץ" מלאום ולאום בבטנך... גוים "שני לה נאמר ועשו יעקב עם בהריון

נופל"). זה קם, "כשזה רש"י: (ופירש

‰NÚ� „ˆÈk ¯‡·Ï ÌÈc˜nL ,¯Ó‡na ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ e‰ÊÂ¿∆∆∆»ƒ¿»ƒ««¬»∆«¿ƒ¿»≈≈««¬∆
B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈ�Ú‰הנשמה בין וריחוק פירוד שיהיה יתכן איך »ƒ¿»¿ƒ»≈»»≈¬≈

שהנשמה לאחר גם הקדושֿברוךֿהוא של מצידו והרי והקדושֿברוךֿהוא

ומסתיר שמעלים דבר שום אין הבהמית ונפש בגוף ונתלבשה למטה ירדה

ÊÏ‰אותה ‰ˆÚ‰L)והריחוק הפירוד בעיית את c·¯לפתור ‡È‰ ∆»≈»¿∆ƒ¿«
ÌˆÚ·e ‰lÁ˙a (‰ÎÏ‰לבירא" הנשמה של הגדולה הירידה לפני אפילו ¬»»ƒ¿ƒ»¿∆∆
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dkldח xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

היהׁשּזהּו הּכל ׁשּתחּלת ׁשּמבאר, ּכפי הּצמצּום, עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
היה ולא כּו' הּמציאּות ּכל ממּלא ּפׁשּוט עליֹון ְְְְִֵֶַַָָָָֹאֹור
ׁשּלא (ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה העֹולמֹות לעמידת ְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֹמקֹום
את צמצם ואחרּֿכ יּפטר), ּפרּוד, ׁשל לענין מקֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
ּבבחינת ׁשהּוא הראׁשֹון צמצּום ענין ׁשּזהּו ּכביכֹול ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָעצמֹו
ׁשּיּוכל האפׁשרּות נעׂשית ועלֿידיֿזה לגמרי. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָסּלּוק
יכֹול זה ּומּצד למעלה, מחברֹו אדם ּדיּפטר הענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלהיֹות

למּטה. מחברֹו אדם ּדיּפטר הענין ּגם ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָלהיֹות

ּבעניןCÈLÓÓeג) הּמאציל ּכּונת לבאר ּבּמאמר «¿ƒְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָ
הּוא זה מאמר ּתכן ּדהּנה, כּו'. ְְֲִִֵֶֶַַָֹהּצמצּום
יּפטר (אל הּפּטּור ׁשעלֿידי הרחּוק את לבּטל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּצריכים
ולכן זֹוכרהּו), ּכ ׁשּמּתֹו הלכה ּדבר מּתֹו אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָכּו'
ׁשּיׁשנֹו ׁשאף הּנקּדה, ּכללּות הענין ּבתחּלת מּיד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמבאר
ׁשּיּוכל האפׁשרּות נעׂשית ׁשעלֿידֹו הּצמצּום ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָענין
ּבנֹוגע מּכלֿמקֹום, מחברֹו, אדם ּדיּפטר הענין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָלהיֹות
לֹומר איֿאפׁשר הרי הּצמצּום, ּבענין הּמאציל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָלכּונת
איזה ּכי חסֿוׁשלֹום, האֹור סּלּוק ׁשּיהיה הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּכּונה
(ּובפרט והּגּלּוי האֹור העּדר ּבבחינת יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּתכלית
העלם ׁשּזהּו סּלּוק, ׁשל ּבאפן ׁשהּוא הראׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבּצמצּום
ּגם ׁשהרי לזה, הֹוכחה ּומביא לגמרי). ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהסּתר

ּכתיב הּצמצּום ׁשּלאחר ּבראּה22ּבּמדרגֹות ּתהּו לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ּבבחינת היא האמּתית ּדהּכּונה יצרּה, לׁשבת ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ(אּלא)
ּכן ואם ּדוקא, אֹור ּגּלּוי ּבבחינת יצרּה ּדלׁשבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּתּקּון
הּמאציל ּדכּונת לֹומר ּדאיֿאפׁשר הּדבר ּברּור ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהרי
האֹור סּלּוק ׁשּיהיה הּוא הּצמצּום ּבענין הּוא ְְְְִִִִֶֶַַָָּברּו
האֹור ׁשּיתּגּלה היא הּצמצּום ּדכּונת אּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,

ה הּצמצּום, יבֹואׁשּלפני הּבליּֿגבּול ׁשהאֹור יינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּוגבּול. ּבמּדה ְְִַַָָאחרּֿכ
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― כנ"ל ביאור צריך הפירוד ועצם הפירוד התחלת אלא ∆∆e‰fLעמיקתא"
ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚאבל הקדושֿברוךֿהוא לגבי מסתיר אינו שאמנם «¿≈«ƒ¿
ירידה, גורם ‰Ïkלמעשה ˙lÁzL ,¯‡·nL ÈÙkהעולם בריאת לפני ¿ƒ∆¿…»∆¿ƒ««…

ËeLt ÔBÈÏÚ ¯B‡ ‰È‰תואר בשום 'מצויר' ולא הגדרה בשום מוגדר לא »»∆¿»
'eÎ ˙e‡Èˆn‰ Ïk ‡lÓÓ¿«≈»«¿ƒ
˙„ÈÓÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»»«¬ƒ«

˙BÓÏBÚ‰אין אור כאשר כי »»
מקום אין תקפו בכל מאיר סוף

מוגבלים עולמות של למציאות

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ)¿««««»¿«»
ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»»¿ƒ¿»
Œ¯Á‡Â ,(¯ËtÈ ,„e¯t ÏL∆≈ƒ»≈¿««

ÌˆÓˆ Ckהקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿≈
e‰fL ÏBÎÈ·k BÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ¿»∆∆
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿»ƒ
˜elÒ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ

È¯Ó‚Ïהראשון הצמצום לאחר ¿«¿≈
עוד היו כאן מדובר עליו

להוריד כדי רבים צמצומים

לדרגה מדרגה האור את ולצמצם

הצמצומים שבשאר בעוד אבל

מדובר השתלשלות') (שב"סדר

האור, של והפחתה ב"מיעוט"

לא הראשון בצמצום זאת לעומת

"סילוק" אלא "מיעוט" רק היה

לצמצום שקדם האור של לגמרי

הוא הצמצום שלפני האור (כי

לברוא וכדי לעולמות בערך שלא

של ב"סילוק" צורך היה עולמות

זה) ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰אור
ÏÎeiL ˙e¯LÙ‡‰ ˙ÈNÚ�«¬≈»∆¿»∆«
Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»≈»»
‰Ê „vÓe ,‰ÏÚÓÏ B¯·ÁÓ≈¬≈¿«¿»ƒ«∆
ÔÈ�Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«»ƒ¿»
B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc¿ƒ»≈»»≈¬≈

.‰hÓÏ¿«»
¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»
ÏÈˆ‡n‰ ˙�ek ¯‡·Ï¿»≈«»«««¬ƒ

בגד שאינם העליונים לעולמות שביחס הבורא מציאותהקב"ה, של בריאה ר

'מאציל' ‰e‡נקרא ‰Ê ¯Ó‡Ó ÔÎz ,‰p‰c .'eÎ ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒ¿¿ƒ≈…∆«¬»∆
¯eht‰ È„ÈŒÏÚL ˜eÁ¯‰ ˙‡ Ïh·Ï ÌÈÎÈ¯vLולפעול והפרידה ∆¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ∆«¿≈«ƒ

מחדש Ckחיבור CBznL ‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ ‡l‡ 'eÎ ¯ËtÈ Ï‡)«ƒ»≈∆»ƒ¿«¬»»∆ƒ»
,‰c˜p‰ ˙eÏÏk ÔÈ�Ú‰ ˙lÁ˙a „iÓ ¯‡·Ó ÔÎÏÂ ,(e‰¯ÎBÊ¿≈¿»≈¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¿»«¿À»
˙e¯LÙ‡‰ ˙ÈNÚ� B„ÈŒÏÚL ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú B�LiL Û‡L∆«∆∆¿ƒ¿««ƒ¿∆«»«¬≈»∆¿»

Ú‚B�a ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,B¯·ÁÓ Ì„‡ ¯ËtÈc ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»≈»»≈¬≈ƒ»»¿≈«
¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Úa ÏÈˆ‡n‰ ˙�eÎÏ¿«»«««¬ƒ¿ƒ¿««ƒ¿¬≈ƒ∆¿»«
‰ÊÈ‡ Èk ,ÌBÏLÂŒÒÁ ¯B‡‰ ˜elÒ ‰È‰iL ‡e‰ ‰�ek‰L∆««»»∆ƒ¿∆ƒ»«¿»ƒ≈∆
ÌeˆÓva Ë¯Ù·e) Èelb‰Â ¯B‡‰ ¯cÚ‰ ˙�ÈÁ·a LÈ ˙ÈÏÎz«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿«ƒƒ¿»«ƒ¿
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰L ÔBL‡¯‰»ƒ∆¿…∆∆
ÌÏÚ‰ e‰fL ,˜elÒƒ∆∆∆¿≈

(È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰Âחייבים אלא ¿∆¿≈¿«¿≈
הצמצום נועד לא שבעצם לומר

והסילוק ההעלם בשביל

הפוכה, למטרה אלא כשלעצמו

להלן. שיוסבר È·Óe≈ƒ‡כפי
‰ÊÏ ‰ÁÎB‰שהצמצום »»¿∆

להעלים נועד לא הראשון

האור, על Ìbולהסתיר È¯‰L∆¬≈«
¯Á‡lL ˙B‚¯„na««¿≈∆¿««

·È˙k ÌeˆÓv‰22e‰z ‡Ï «ƒ¿¿ƒ……
˙·LÏ (‡l‡) d‡¯a¿»»∆»»∆∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰�ek‰c ,d¯ˆÈ¿»»¿««»»»¬ƒƒ
Ôewz‰ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ
˙�ÈÁ·a d¯ˆÈ ˙·LÏc¿»∆∆¿»»ƒ¿ƒ«
Ôk Ì‡Â ,‡˜Âc ¯B‡ Èelbƒ«¿»¿ƒ≈
ŒÈ‡c ¯·c‰ ¯e¯a È¯‰¬≈»«»»¿ƒ
˙�eÎc ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«¿«»«
ÔÈ�Úa ‡e‰ Ce¯a ÏÈˆ‡n‰««¬ƒ»¿ƒ¿«
‰È‰iL ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿∆
,ÌBÏLÂŒÒÁ ¯B‡‰ ˜elÒƒ»«¿»
‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙�eÎc ‡l‡∆»¿«»««ƒ¿ƒ
È�ÙlL ¯B‡‰ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆ƒ¿≈
¯B‡‰L ,e�ÈÈ‰ ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿∆»
CkŒ¯Á‡ ‡B·È Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿»««»

Ïe·‚e ‰cÓaלפני שכן ¿ƒ»¿
הבלי אור האיר הראשון הצמצום

הגבלה כל ללא סוף אין עד גבול

של התגלות שום הייתה לא אבל

קיים הוא (שגם הגבול כוח

בלי שבהיותו בקדושֿברוךֿהוא

מושלם הוא הרי אמיתי גבול

כוח לו שיש וכשם הכוחות בכל

האין באור שהיה ולסילוק לצמצום והודות בגבול) כוח לו יש כך בבליֿגבול

וגבול במידה גם יאיר הבליֿגבול שאור אפשרות נוצרה הבליֿגבול, סוף

של הצמצום שלאחר הוא ההסבר מוגבל? ולא סוף אין הוא והרי (הכיצד?

סוף האין הואהאור זה ורושם זה מאור ("רשימו") מסויים רושם בחלל נשאר

לו אין הצמצום שקודם הצמצום, שלפני סוף אין באור שקיים הגבול כוח

להלן). עוד שיבואר כפי מאיר, הוא הצמצום ואחרי ביטוי
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`"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ÔÈ�Ú‰Âענין היא הּצמצּום ׁשּפעּלת ּכיון ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
יּתכן לא הרי לפניֿזה, ׁשהיה מהּגּלּוי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהפּכי
אּלא אינֹו הּצמצּום, ּכּונת היא ׁשּבֹו הּגּלּוי, ׁשענין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלֹומר
הּצר מהּו ּכן, ּדאם הּצמצּום, לפני ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגּלּוי
ׁשהּגּלּוי לֹומר, צרי ּכן ועל הענין. ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹועלת
ׁשהיה מהּגּלּוי יֹותר נעלה הּוא הּצמצּום ּכּונת היא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבֹו
ּובהרּגׁש ׁשעה ׁשּלפי ּכדאי זה ּובׁשביל הּצמצּום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלפני
ׁשעלֿידיֿזה ּכיון הּגּלּוי, ענין הפ יהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתחּתֹונים
לפני ׁשהיה מהּגּלּוי יֹותר נעלה לגּלּוי אחרּֿכ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיבֹואּו
הּצמצּום, ענין ּכללּות ּומבאר הֹול זה ועל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּצמצּום.
ׁשהּוא ּכזה ּבאפן להיֹות הכרח הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֻׁשּצמצּום
הּצד, על הּגדֹול אֹורֹו ׁשּסּלק לגמרי, סּלּוק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּבבחינת
יכֹול היה ׁשעלֿידיֿזה הּבליּֿגבּול, האֹור סּלּוק ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו,
לבאר ׁשּממׁשי ּוכפי הּגבּולי. האֹור התּגּלּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלהיֹות

יֹותר ּבאיןֿסֹוף23ּבפרטּיּות ּגם יׁשנֹו הּגבּול ׁשּכח , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ויׁש יכֹול ּכל יתּבר הּוא ּכי הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּברּוֿהּוא

הּקדׁש' ּב'עבֹודת וכדאיתא הּגבּול, ּכח ּגם ּדאין24ּֿבֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּתאמר ואם חסֿוׁשלֹום, חּסרֹון מּבלי ׁשלמּות הּוא ְְְְִִִִֵַַָָֹסֹוף
מחּסר אּתה ּבגבּול, ּכח לֹו ואין ּבבליּֿגבּול ּכח לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹׁשּיׁש
ּכן הּבלּתיּֿבעלּֿגבּול ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשלמּותֹו,
התּגּלּות היתה הּצמצּום ׁשּלפני אּלא הּגבּול. ּכח לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש
היה הּגבּול וכח הּבליּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ְְְְְִִֵַַַַָָֹּבחינת
הּצמצּום לכּונת ּבנֹוגע ּגם מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבהעלם.

ּדכׁשם הּגּלּוי, ּכׁש25ׁשּבׁשביל הּצמצּום היהׁשּקדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי הּבלּתיּֿבעלּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַהתּגּלּות
ּכח ּבחינת על הּבליּֿגבּול הּזה האֹור התּגּברּות ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹהיה
הּבליּֿגבּול ׁשאֹור (והינּו, ּכלל נּכר היה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּגבּול,
אינגאנצן האט (ער לגמרי ּבתֹוכֹו ׁשּכלל ועד ׁשֹולט, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהיה
ׁשּכן מכרח מּזה הּנה הּגבּול), ּכח את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻארּומגענּומען)
ׁשּתהיה יתּבר רצֹונֹו ׁשהיה הּצמצּום, לאחר ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
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,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âאיננה הצמצום ומטרת שכוונת לעיל באמור יותר עמוק ביאור ¿»ƒ¿»»∆
מכן לאחר שבא הגילוי דווקא אלא כשלעצמו וההסתר ÔÂÈkההעלם ,‰p‰c¿ƒ≈≈»

‰ÊŒÈ�ÙÏ ‰È‰L Èelb‰Ó ÈkÙ‰ ÔÈ�Ú ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙lÚtL∆¿À««ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ≈«ƒ∆»»ƒ¿≈∆
(ובלשון והסתר העלם כל מבלי גלוי היה סוף האין האור הצמצום קודם שהרי

היה האור – והחסידות הקבלה

וכיוון המציאות") כל "ממלא

ÓBÏ¯שכך, ÔÎzÈ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ»≈«
‡È‰ BaL ,Èelb‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««ƒ∆ƒ
‡l‡ B�È‡ ,ÌeˆÓv‰ ˙�ek«»««ƒ¿≈∆»
È�ÙÏ ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰,יותר Ì‡cולא «ƒ¿¿ƒ
˙ÏÚBz‰Â C¯v‰ e‰Ó ,Ôk≈««…∆¿«∆∆

ÔÈ�Ú‰ ÏÎaLהגילוי אם ∆¿»»ƒ¿»
הוא הצמצום נועד שבשבילו

הצמצום לפני שהיה גילוי אותו

ולא פעל לא שהצמצום נמצא

"הרווחנו" ומה דבר, הועיל

ˆ¯CÈמהצמצום?. Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ
‡È‰ BaL Èelb‰L ,¯ÓBÏ«∆«ƒ∆ƒ
‰ÏÚ� ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ˙�ek«»««ƒ¿«¬∆
È�ÙÏ ‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ≈≈«ƒ∆»»ƒ¿≈
‰Ê ÏÈ·L·e ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ∆
‰ÚL ÈÙlL È‡„k¿«∆¿ƒ»»

ÌÈ�BzÁz‰ Lb¯‰·eכי=] ¿∆¿≈««¿ƒ
בעצמו הקדושֿברוךֿהוא לגבי

אינו שהצמצום נתבאר כבר

שיהיה עד שעה, לפי אבל הסתר.

הצמצום נועד שבשבילו הגילוי

הנבראים של הרגשתם ולפי

ÔÈ�Úהתחתונים CÙ‰ ‰È‰È [ƒ¿∆≈∆ƒ¿«
Èelb‰כדאי הוא והדבר «ƒ

ŒÈ„ÈŒÏÚLו'משתלם', ÔÂÈk≈»∆«¿≈
Èel‚Ï CkŒ¯Á‡ e‡B·È ‰Ê∆»««»¿ƒ
‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ�«¬∆≈≈«ƒ∆»»

.ÌeˆÓv‰ È�ÙÏƒ¿≈«ƒ¿
‰Ê ÏÚÂהגילוי מהו לבאר כדי ¿«∆

ומדוע מהצמצום כתוצאה שבא

בשבילו כדאי הצמצום כל

ÔÈ�Ú ˙eÏÏk ¯‡·Óe CÏB‰≈¿»≈¿»ƒ¿«
ÌeˆÓvL ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿

È¯Ó‚Ï ˜elÒ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï Á¯Î‰ ÔBL‡¯‰»ƒÀ¿«ƒ¿¿…∆»∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈
רק הוא שעניינם ההשתלשלות, סדר בתוך הבאות, בדרגות מהצמצומים בשונה

"סילוק" הוא הראשון הצמצום האור, ובעוצמת בכמות והפחתה מיעוט"

האור, של ‰v„לגמרי" ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ˜lqL,כלל יאיר שלא ∆ƒ≈«»«««

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰ ˜elÒ ,e�È‰c¿«¿ƒ»«¿ƒ¿∆«¿≈∆»»»ƒ¿
ÈÏe·b‰ ¯B‡‰ ˙elb˙‰האור של והסילוק הצמצום לפני בגילוי היה שלא ƒ¿«»«¿ƒ

BÈ˙¯הבלתיֿגבולי. ˙eiË¯Ùa ¯‡·Ï CÈLÓnL ÈÙÎe23ÁkL , ¿ƒ∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈∆…«
B�LÈ Ïe·b‰בעצםÌeˆÓv‰ È�ÙlL ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡a Ìb «¿∆¿«¿≈»∆ƒ¿≈«ƒ¿

לפני כי מתגלה, שאינו אף

הבליֿ הכוח בגלוי ניכר הצמצום

סוף אין הוא המאיר והאור גבול

קיים הצמצום לפני אז, גם אבל

הגבול, C¯a˙Èכוח ‡e‰ Èkƒƒ¿»≈
Ák Ìb Ba LÈÂ ÏBÎÈ Ïk…»¿≈«…«
a ‡˙È‡„ÎÂ ,Ïe·b‰ספר «¿¿ƒ¿ƒ»¿

'L„w‰ ˙„B·Ú'24למקובל ¬««…∆
גבאי בן מאיר ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡cרבי
˙eÓÏL ‡e‰הבחינות מכל ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔB¯qÁ ÈÏaÓƒ¿ƒƒ»«¿»
Ák BÏ LiL ¯Ó‡z Ì‡Â¿ƒ…«∆≈…«
Ák BÏ ÔÈ‡Â Ïe·bŒÈÏ·aƒ¿ƒ¿¿≈…«
¯qÁÓ ‰z‡ ,Ïe·‚aƒ¿«»¿«≈
LiL ÌLk ‡l‡ ,B˙eÓÏL¿≈∆»¿≈∆≈
Ïe·bŒÏÚaŒÈzÏa‰ Ák BÏ…««ƒ¿ƒ««¿
Ïe·b‰ Ák BÏ LÈ Ôk, ≈≈…««¿
בו קיימים והגבול והבליֿגבול

ממש מידה ‡l‡באותה .∆»
‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ È�ÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙�ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒכל בלי «¿ƒ¿
והסתר ‰Ïe·bהעלם ÁÎÂ ,¿…««¿

ÌÏÚ‰a ‰È‰רק והתגלה »»¿∆¿≈
הצמצום .אחרי

Ìb ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿…»«
ÌeˆÓv‰ ˙�eÎÏ Ú‚B�a¿≈«¿«»««ƒ¿
ÌLÎc ,Èelb‰ ÏÈ·LaL25 ∆ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈

‰È‰Lk ÌeˆÓv‰ Ì„wL∆…∆«ƒ¿¿∆»»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙�ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈
Ïe·bŒÏÚaŒÈzÏa‰ ÛBÒ«ƒ¿ƒ««¿
לכוח כלשהו ביטוי שיהיה מבלי

‰˙e¯ab˙הגבול, ‰È‰ È¯‰¬≈»»ƒ¿«¿
של מוחלטת «‰‡B¯ושליטה

ÏÚ Ïe·bŒÈÏa‰ ‰f‰«∆«¿ƒ¿«
‡lL ,Ïe·b‰ Ák ˙�ÈÁa¿ƒ«…««¿∆…
„ÚÂ ,ËÏBL ‰È‰ Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡L ,e�È‰Â) ÏÏk ¯k� ‰È‰»»ƒ»¿»¿«¿∆«¿ƒ¿»»≈¿«
˙‡ (ÔÚÓe�Ú‚Óe¯‡ Ôˆ�‡‚�È‡ Ë‡‰ ¯Ú) È¯Ó‚Ï BÎB˙a ÏÏkL∆»«¿¿«¿≈∆»ƒ¿«¿¿«¿∆∆∆

Ïe·b‰ Ák,(כלל ניכר ולא נראה לא הגבול שכוח כך כדי fÓ‰עד ‰p‰ …««¿ƒ≈ƒ∆
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï Ìb ‡e‰ ÔkL Á¯ÎÓ,מכך כתוצאה בא שהצמצום À¿»∆≈«¿«««ƒ¿
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ÔÈ�Ú‰Âענין היא הּצמצּום ׁשּפעּלת ּכיון ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
יּתכן לא הרי לפניֿזה, ׁשהיה מהּגּלּוי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהפּכי
אּלא אינֹו הּצמצּום, ּכּונת היא ׁשּבֹו הּגּלּוי, ׁשענין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלֹומר
הּצר מהּו ּכן, ּדאם הּצמצּום, לפני ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגּלּוי
ׁשהּגּלּוי לֹומר, צרי ּכן ועל הענין. ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹועלת
ׁשהיה מהּגּלּוי יֹותר נעלה הּוא הּצמצּום ּכּונת היא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבֹו
ּובהרּגׁש ׁשעה ׁשּלפי ּכדאי זה ּובׁשביל הּצמצּום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלפני
ׁשעלֿידיֿזה ּכיון הּגּלּוי, ענין הפ יהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתחּתֹונים
לפני ׁשהיה מהּגּלּוי יֹותר נעלה לגּלּוי אחרּֿכ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיבֹואּו
הּצמצּום, ענין ּכללּות ּומבאר הֹול זה ועל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּצמצּום.
ׁשהּוא ּכזה ּבאפן להיֹות הכרח הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֻׁשּצמצּום
הּצד, על הּגדֹול אֹורֹו ׁשּסּלק לגמרי, סּלּוק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּבבחינת
יכֹול היה ׁשעלֿידיֿזה הּבליּֿגבּול, האֹור סּלּוק ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו,
לבאר ׁשּממׁשי ּוכפי הּגבּולי. האֹור התּגּלּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלהיֹות

יֹותר ּבאיןֿסֹוף23ּבפרטּיּות ּגם יׁשנֹו הּגבּול ׁשּכח , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ויׁש יכֹול ּכל יתּבר הּוא ּכי הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּברּוֿהּוא

הּקדׁש' ּב'עבֹודת וכדאיתא הּגבּול, ּכח ּגם ּדאין24ּֿבֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּתאמר ואם חסֿוׁשלֹום, חּסרֹון מּבלי ׁשלמּות הּוא ְְְְִִִִֵַַָָֹסֹוף
מחּסר אּתה ּבגבּול, ּכח לֹו ואין ּבבליּֿגבּול ּכח לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹׁשּיׁש
ּכן הּבלּתיּֿבעלּֿגבּול ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשלמּותֹו,
התּגּלּות היתה הּצמצּום ׁשּלפני אּלא הּגבּול. ּכח לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש
היה הּגבּול וכח הּבליּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ְְְְְִִֵַַַַָָֹּבחינת
הּצמצּום לכּונת ּבנֹוגע ּגם מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבהעלם.

ּדכׁשם הּגּלּוי, ּכׁש25ׁשּבׁשביל הּצמצּום היהׁשּקדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי הּבלּתיּֿבעלּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַהתּגּלּות
ּכח ּבחינת על הּבליּֿגבּול הּזה האֹור התּגּברּות ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹהיה
הּבליּֿגבּול ׁשאֹור (והינּו, ּכלל נּכר היה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּגבּול,
אינגאנצן האט (ער לגמרי ּבתֹוכֹו ׁשּכלל ועד ׁשֹולט, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהיה
ׁשּכן מכרח מּזה הּנה הּגבּול), ּכח את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻארּומגענּומען)
ׁשּתהיה יתּבר רצֹונֹו ׁשהיה הּצמצּום, לאחר ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
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,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âאיננה הצמצום ומטרת שכוונת לעיל באמור יותר עמוק ביאור ¿»ƒ¿»»∆
מכן לאחר שבא הגילוי דווקא אלא כשלעצמו וההסתר ÔÂÈkההעלם ,‰p‰c¿ƒ≈≈»

‰ÊŒÈ�ÙÏ ‰È‰L Èelb‰Ó ÈkÙ‰ ÔÈ�Ú ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙lÚtL∆¿À««ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ≈«ƒ∆»»ƒ¿≈∆
(ובלשון והסתר העלם כל מבלי גלוי היה סוף האין האור הצמצום קודם שהרי

היה האור – והחסידות הקבלה

וכיוון המציאות") כל "ממלא

ÓBÏ¯שכך, ÔÎzÈ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ»≈«
‡È‰ BaL ,Èelb‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««ƒ∆ƒ
‡l‡ B�È‡ ,ÌeˆÓv‰ ˙�ek«»««ƒ¿≈∆»
È�ÙÏ ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰,יותר Ì‡cולא «ƒ¿¿ƒ
˙ÏÚBz‰Â C¯v‰ e‰Ó ,Ôk≈««…∆¿«∆∆

ÔÈ�Ú‰ ÏÎaLהגילוי אם ∆¿»»ƒ¿»
הוא הצמצום נועד שבשבילו

הצמצום לפני שהיה גילוי אותו

ולא פעל לא שהצמצום נמצא

"הרווחנו" ומה דבר, הועיל

ˆ¯CÈמהצמצום?. Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ
‡È‰ BaL Èelb‰L ,¯ÓBÏ«∆«ƒ∆ƒ
‰ÏÚ� ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ˙�ek«»««ƒ¿«¬∆
È�ÙÏ ‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ≈≈«ƒ∆»»ƒ¿≈
‰Ê ÏÈ·L·e ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ∆
‰ÚL ÈÙlL È‡„k¿«∆¿ƒ»»

ÌÈ�BzÁz‰ Lb¯‰·eכי=] ¿∆¿≈««¿ƒ
בעצמו הקדושֿברוךֿהוא לגבי

אינו שהצמצום נתבאר כבר

שיהיה עד שעה, לפי אבל הסתר.

הצמצום נועד שבשבילו הגילוי

הנבראים של הרגשתם ולפי

ÔÈ�Úהתחתונים CÙ‰ ‰È‰È [ƒ¿∆≈∆ƒ¿«
Èelb‰כדאי הוא והדבר «ƒ

ŒÈ„ÈŒÏÚLו'משתלם', ÔÂÈk≈»∆«¿≈
Èel‚Ï CkŒ¯Á‡ e‡B·È ‰Ê∆»««»¿ƒ
‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ�«¬∆≈≈«ƒ∆»»

.ÌeˆÓv‰ È�ÙÏƒ¿≈«ƒ¿
‰Ê ÏÚÂהגילוי מהו לבאר כדי ¿«∆

ומדוע מהצמצום כתוצאה שבא

בשבילו כדאי הצמצום כל

ÔÈ�Ú ˙eÏÏk ¯‡·Óe CÏB‰≈¿»≈¿»ƒ¿«
ÌeˆÓvL ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿

È¯Ó‚Ï ˜elÒ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï Á¯Î‰ ÔBL‡¯‰»ƒÀ¿«ƒ¿¿…∆»∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈
רק הוא שעניינם ההשתלשלות, סדר בתוך הבאות, בדרגות מהצמצומים בשונה

"סילוק" הוא הראשון הצמצום האור, ובעוצמת בכמות והפחתה מיעוט"

האור, של ‰v„לגמרי" ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ˜lqL,כלל יאיר שלא ∆ƒ≈«»«««

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰ ˜elÒ ,e�È‰c¿«¿ƒ»«¿ƒ¿∆«¿≈∆»»»ƒ¿
ÈÏe·b‰ ¯B‡‰ ˙elb˙‰האור של והסילוק הצמצום לפני בגילוי היה שלא ƒ¿«»«¿ƒ

BÈ˙¯הבלתיֿגבולי. ˙eiË¯Ùa ¯‡·Ï CÈLÓnL ÈÙÎe23ÁkL , ¿ƒ∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈∆…«
B�LÈ Ïe·b‰בעצםÌeˆÓv‰ È�ÙlL ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡a Ìb «¿∆¿«¿≈»∆ƒ¿≈«ƒ¿

לפני כי מתגלה, שאינו אף

הבליֿ הכוח בגלוי ניכר הצמצום

סוף אין הוא המאיר והאור גבול

קיים הצמצום לפני אז, גם אבל

הגבול, C¯a˙Èכוח ‡e‰ Èkƒƒ¿»≈
Ák Ìb Ba LÈÂ ÏBÎÈ Ïk…»¿≈«…«
a ‡˙È‡„ÎÂ ,Ïe·b‰ספר «¿¿ƒ¿ƒ»¿

'L„w‰ ˙„B·Ú'24למקובל ¬««…∆
גבאי בן מאיר ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡cרבי
˙eÓÏL ‡e‰הבחינות מכל ¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔB¯qÁ ÈÏaÓƒ¿ƒƒ»«¿»
Ák BÏ LiL ¯Ó‡z Ì‡Â¿ƒ…«∆≈…«
Ák BÏ ÔÈ‡Â Ïe·bŒÈÏ·aƒ¿ƒ¿¿≈…«
¯qÁÓ ‰z‡ ,Ïe·‚aƒ¿«»¿«≈
LiL ÌLk ‡l‡ ,B˙eÓÏL¿≈∆»¿≈∆≈
Ïe·bŒÏÚaŒÈzÏa‰ Ák BÏ…««ƒ¿ƒ««¿
Ïe·b‰ Ák BÏ LÈ Ôk, ≈≈…««¿
בו קיימים והגבול והבליֿגבול

ממש מידה ‡l‡באותה .∆»
‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ È�ÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙�ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒכל בלי «¿ƒ¿
והסתר ‰Ïe·bהעלם ÁÎÂ ,¿…««¿

ÌÏÚ‰a ‰È‰רק והתגלה »»¿∆¿≈
הצמצום .אחרי

Ìb ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿…»«
ÌeˆÓv‰ ˙�eÎÏ Ú‚B�a¿≈«¿«»««ƒ¿
ÌLÎc ,Èelb‰ ÏÈ·LaL25 ∆ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈

‰È‰Lk ÌeˆÓv‰ Ì„wL∆…∆«ƒ¿¿∆»»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙�ÈÁa ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ«≈
Ïe·bŒÏÚaŒÈzÏa‰ ÛBÒ«ƒ¿ƒ««¿
לכוח כלשהו ביטוי שיהיה מבלי

‰˙e¯ab˙הגבול, ‰È‰ È¯‰¬≈»»ƒ¿«¿
של מוחלטת «‰‡B¯ושליטה

ÏÚ Ïe·bŒÈÏa‰ ‰f‰«∆«¿ƒ¿«
‡lL ,Ïe·b‰ Ák ˙�ÈÁa¿ƒ«…««¿∆…
„ÚÂ ,ËÏBL ‰È‰ Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡L ,e�È‰Â) ÏÏk ¯k� ‰È‰»»ƒ»¿»¿«¿∆«¿ƒ¿»»≈¿«
˙‡ (ÔÚÓe�Ú‚Óe¯‡ Ôˆ�‡‚�È‡ Ë‡‰ ¯Ú) È¯Ó‚Ï BÎB˙a ÏÏkL∆»«¿¿«¿≈∆»ƒ¿«¿¿«¿∆∆∆

Ïe·b‰ Ák,(כלל ניכר ולא נראה לא הגבול שכוח כך כדי fÓ‰עד ‰p‰ …««¿ƒ≈ƒ∆
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï Ìb ‡e‰ ÔkL Á¯ÎÓ,מכך כתוצאה בא שהצמצום À¿»∆≈«¿«««ƒ¿
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ּכל את ארּום) (נעמט ּכֹולל ׁשהּגבּול הּגבּול, ּכח ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹהתּגּלּות
את לֹוקחים הּגבּול ׁשעלֿידי היינּו, הּבליּֿגבּול, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַענין
ה'רׁשימּו' עלֿידי זה ענין נפעל ּובכללּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּבליּֿגבּול.
מּבחינת (ׁשהמׁשכתֹו הּקו עלֿידי ואחרּֿכ הּגבּול) ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ(ּכח
ּבּמאמר ׁשּמבאר ּוכפי הּבליּֿגבּול), ּכח ׁשהּוא 26הּגּלּוי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

מן הּוא ה'רׁשימּו') מּבחינת (ׁשּׁשרׁשם הּכלים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהתהּוּות
הּכלי נעׂשה האֹור ּדמהתעּבּות הּקו), (אֹור ,27האֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

לקּבל ׁשּיּוכל האֹור, ּבער הּכלי נעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָועלֿידיֿזה
הּכלים. ׁשל ּתכליתם ׁשּזֹוהי והּגּלּוי, האֹור את ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבתֹוכֹו
ׁשניהם ׁשּיהיּו ּובּכלים ּבאֹורֹות לפעל צריכים זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּובׁשביל

טבעם ולא28הפ למעלה לעלֹות הּוא האֹור ּדטבע , ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
ּולהסּתיר להעלים הּוא הּכלים וטבע ּבכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַלהתלּבׁש
וגם ּבאֹור ּגם ּבׁשניהם, לפעל צריכים ולכן לגּלֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹולא
התאחדּות נעׂשית ועלֿידיֿזה טבעם, הפ ׁשּיהיּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבּכלי,

ּביחד. ּוכלי) (אֹור הענינים ְְְְִִִֵַַָָׁשני

ואחרֿ‡Ì�Óד) ה'רׁשימּו', נׁשאר הּצמצּום ׁשּלאחר אף »¿»ְְְְְִִִֶַַַַַַַָ
ּבאפן נמׁש להיֹות ׁשענינֹו הּקו, נמׁש ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכ
מּכלֿמקֹום, יחד, וחּבּורם ּבכלים אֹורֹות התלּבׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשל
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(26.256 ע' פ"ג.27)שם העקודים שער חיים 28.257)עץ ס"ע תרפ"ט סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ïe·b‰L ,Ïe·b‰ Ák ˙elb˙‰ ‰È‰zL C¯a˙È B�Bˆ¯ ‰È‰L∆»»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆ƒ¿«…««¿∆«¿
È„ÈŒÏÚL ,e�ÈÈ‰ ,Ïe·bŒÈÏa‰ ÔÈ�Ú Ïk ˙‡ (Ìe¯‡ ËÓÚ�) ÏÏBk≈∆¿«∆»ƒ¿««¿ƒ¿«¿∆«¿≈

Ïe·bŒÈÏa‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BÏ Ïe·b‰הגבול כוח של התגלות יש וכאשר «¿¿ƒ∆«¿ƒ¿
כי הבליֿגבול, האיןֿסוף של התגלות גם זו הדברים ובפנימיות בעצם הרי

לפני הבליֿגבול שהארת כשם

לא שבגלוי לכך גרמה הצמצום

אבל הגבול לכוח ביטוי היה

גם הוא הבליֿגבול גילוי באמת

כולל הבליֿגבול (כי הגבול גילוי

גם כך הגבול) את גם בתוכו

שאין למרות הצמצום לאחר

בצורה הבליֿגבול של התגלות

גילוי באמת וניכרת, נראית

הבליֿגבול גילוי גם הוא הגבול

מכיל הגבול הצמצום לאחר (כי

הבליֿגבול). את בתוכו וכולל

‰Ê ÔÈ�Ú ÏÚÙ� ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆
הבליֿגבול כוח התגלות של

הצמצום ולמרות הצמצום לאחר

‰'¯eÓÈL'וההגבלה È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿ƒ
(Ïe·b‰ Ák)לאחר אמנם כי …««¿

וכוח הגבול אור מאיר הצמצום

מסויים רושם בו יש אבל הגבול

(וכך הצמצום שלפני מהאור

במאמר הרשימו בעניין מבואר

הרשימו עניין תרפ"ט: משנת

הרושם משל דרך על ָָהוא

הקצרות הרשימות דעלֿפי גדול לבניין האומנים שעושין משורטטת] [תכנית

מזה והדוגמא הבניין... את כך אחר בונים הם זה פי על בתחילה שעושים

הבליֿגבול סוף אין האור בחינת את להגביל הרשימו עניין הוא למעלה

הגדול") הבניין את שמגביל הרושם כמו דבר לאחרCkŒ¯Á‡Âבדוגמת ¿««»
הבלי האור של סילוק שּפעל הראשון והאירהצמצום חזר הקדושֿברוךֿגבול ֶַָ

‰Âwהוא È„ÈŒÏÚדק לקו ולחסידות בקבלה שנמשל מצומצם באור «¿≈««
Ïe·bŒÈÏa‰ Ák ‡e‰L Èelb‰ ˙�ÈÁaÓ B˙ÎLÓ‰L)שכיוון אלא ∆«¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆…««¿ƒ¿

בכל סוף אין האור של גילוי זה אין הצמצום שלאחר בהמשכה שמדובר

מצומצם גילוי אלא Ó‡na¯עוצמתו ¯‡·nL ÈÙÎe ,(26˙ee‰˙‰L ¿ƒ∆¿…»««¬»∆ƒ¿«
¯B‡) ¯B‡‰ ÔÓ ‡e‰ ('eÓÈL¯'‰ ˙�ÈÁaÓ ÌL¯ML) ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒƒ»

(Âw‰באמצעות באים האצילות) מעולם החל (במיוחד העליונים האורות ««ֵָ

שבהם – וכלים לדרגה, מדרגה ויורד שבא העליון האלוקי האור – אורות

והכלי האור, והמשכת גילוי על מורה האור כלל ובדרך האורות. 'מתלבשים'

הם שהכלים כיוון – ובענייננו האור. של והגבלה ומדידה העלם על מורה

להעלים שעניינו הגבול כוח שהוא הרשימו מבחינת שורשם האור על העלם

הבית), של התכנית ברישום נעלמים הבית שחדרי »¿eaÚ˙‰Óc¿≈ƒ˙(כשם
ÈÏk‰ ‰NÚ� ¯B‡‰27הגבול כוח הרשימו, הוא הכלים שורש כאמור, »«¬∆«¿ƒ

ויצירה התהוות כל כי מהאור גם היא הכלים התהוות בבד בד אך וההעלם

לכך במקביל לכן בהתגלות. גם כרוכה אלא בלבד מההעלם להיות יכולה לא

התהוותם בתהליך יש הגבול, היינו הרשימו, שהוא משורשם התהוו שהכלים

ונעשה צמצום עובר והעדין הדק האור (כאשר האור שמהתעבות – נוסף צד

הכלי, נעשה כביכול) עבה, יותר

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂנוצר שהכלי ¿«¿≈∆
C¯Úaמהאור ÈÏk‰ ‰NÚ�«¬∆«¿ƒ¿∆∆
¯B‡‰שבא אור לכל שכן »

לו שמותאם כלי יש בכלים

שספירת בחסידות כמבואר

בכלי שוכנת למשל, החסד,

גשמיים, כלים (כמו החסד

לקבלת המותאמים למשל,

אוכל וכלי בהם הנתונים הדברים

והתאמת שתייה) מכלי שונים

נחוצה לאור ÏÎeiLהכלי ,∆«
‡˙הכלי BÎB˙a Ïa˜Ï¿«≈¿∆

È‰BfL ,Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈÏk‰ ÏL Ì˙ÈÏÎzלהכיל «¿ƒ»∆«≈ƒ

שהכלי וכדי האור את בתוכם

עליו האור, את בתוכו יכיל אכן

שמצדלהתהוות (אלא מהאור

איןֿסוף, הוא שהאור כיוון שני

האור בין הערך ריחוק ויש

היא הכלים התהוות והכלי,

צמצום, עובר שהאור לאחר

לאור הופך הרשימו ובכוח

Ê‰מוגבל) ÏÈ·L·e לאור. מתאים יהיה שהכלי ÏÚÙÏכדי ÌÈÎÈ¯ˆ ƒ¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿…
ÌÚ·Ë CÙ‰ Ì‰È�L eÈ‰iL ÌÈÏk·e ˙B¯B‡a28צריך שהאור היינו »«≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆≈∆ƒ¿»

צריך והכלי טבעו, היפך שזהו למרות הכלי אל אותו שיקרב תהליך ְֵֶָלעבור

טבעו, היפך שהוא למרות האור אל אותו שיקרב תהליך »∆¿Ú·Ëcלעבור
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ‡e‰ ¯B‡‰בתניא כמבואר האש, לטבע (בדומה »«¬¿«¿»

"כאור הקדושֿברוךֿהוא אל נמשכת אדם" נשמת ה' "נר שנקראת שהנשמה

ליפרד בטבע חפץ האש שאור מפני בטבעו למעלה תמיד שמתנענע הנר

למעלה") בשרשו ולהידבק ממקורוÏÂ‡מהפתילה ולהתרחק לרדת ¿…
‡ÏÂ ¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈÏÚ‰Ï ‡e‰ ÌÈÏk‰ Ú·ËÂ ,ÈÏÎa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿∆««≈ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…
,ÈÏka Ì‚Â ¯B‡a Ìb ,Ì‰È�La ÏÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,˙Bl‚Ï¿«¿»≈¿ƒƒƒ¿…ƒ¿≈∆«»¿««¿ƒ

ÌÚ·Ë CÙ‰ eÈ‰iLלאור עצמו את יתאים והכלי בכלי האור יתלבש ,וכך ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»
(ÈÏÎe ¯B‡) ÌÈ�È�Ú‰ È�L ˙e„Á‡˙‰ ˙ÈNÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬≈ƒ¿«¬¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

.„ÁÈa¿««
CkŒ¯Á‡Â ,'eÓÈL¯'‰ ¯‡L� ÌeˆÓv‰ ¯Á‡lL Û‡ Ì�Ó‡ („»¿»«∆¿«««ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««»
˙B¯B‡ ˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙ‡a CLÓ� ˙BÈ‰Ï B�È�ÚL ,Âw‰ CLÓ�ƒ¿«««∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿…∆∆ƒ¿«¿

„ÁÈ Ì¯eaÁÂ ÌÈÏÎaהרי והכלים האורות בין וחיבור איחוד יש ואם ¿≈ƒ¿ƒ»««
להאיר, האור יוכל שדרכו כלי מהווה אלא ומסתיר מעלים אינו הכלי לכאורה
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`"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ׁשּיׁשנֹו ּבאפן זה הרי ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ׁשּנמׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּכפי
ּובהרּגׁש, ּבחּצֹונּיּות ׁשהרי מחברֹו, אדם ּדיּפטר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָהענין

עלּֿפי ּובפרט כּו'. מציאּות ׁשל ענין ּׁשּנתּבאריׁשנֹו מה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּלפניֿזה את29ּבּמאמרים אלקים ּברא ּבראׁשית ּבענין ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הארץ ואת מציאּות30הּׁשמים ׁשּזהּו אֹומרת ׁשהּתֹורה ,31. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זה ׁשּבׁשביל לּתכלית להּגיע ּכדי ּבעצה צר יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹולכן
וזהּו כּו'. מהּצמצּום החל ההׁשּתלׁשלּות, ענין ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
הּוא ׁשּבכללּות הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא כּו' יּפטר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאל
לֹו עֹולם ּדהליכֹות הענין נפעל ׁשעלֿידּה הּתֹורה, ,32ענין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָ
למּטה. ּכאן יתּבר עצמּותֹו המׁשכת ענין ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא

C‡ּדאל הּדּיּוק להבין צרי עדין זה, ּבאּור ּכל לאחרי «ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלּֿפי ּדלכאֹורה, הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא כּו' ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָיּפטר
עלֿידי זה ענין לפעל יכֹולים הרי לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמה
מׁשרׁשת ּכּלּה הּתֹורה ׁשּכל ּכיון ׁשּבּתֹורה, ענין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּכל
הלכה ּדבר ׁשל ּבענין הּצר ּומהּו ,יתּבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבעצמּותֹו

ְַָּדוקא.

הּידּועÔ·eÈÂה) ּבהקּדים ּדראׁש33זה זכרֹונֹות ּבענין ¿»ְְְְְְִִִֶַַַַָֹ
ז"ל רּבֹותינּו (ּכמאמר לפני34הּׁשנה אמרּו ְְְֲִֵַַַַַַָָָ

לפני זכרֹונכם ׁשּיעלה ּכדי זכרֹונֹות כּו' הּׁשנה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבראׁש
ענין ׁשּזהּו הּתֹורה, מן ראיה זה על ּומביאים ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלטֹובה,

זכרֹונֹות ּכל35ּפסּוקי ּופֹוקד עֹולם מעׂשה זֹוכר אּתה ,( ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
קדם סדר36יצּורי ּכל על קאי עֹולם מעׂשה , ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קד ויצּורי הּנברא, ועֹולם הּנאצל ּדעֹולם םההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
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(29.(62 ס"ע חכ"ט (תו"מ סוס"ט השואבה בית שמחת בשיחת גם א.30)נזכר א, תרל"ו31)בראשית רבים מים המשך ראה

קעה). (ע' 32.258)פקנ"ח ע' שם תרפ"ט סה"מ ראה ו. ג, ואילך).33)חבקוק תז (ע' פר"א ח"א תער"ב א.34)המשך טז, ר"ה

ב. ריח.35)לד, ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי זכרונות).36)ראה (פסוקי לר"ה מוסף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אבל דבר של ולאמתו בעצם נכון זה CLÓpLהרי ÈÙk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»
¯ËtÈc ÔÈ�Ú‰ B�LiL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa¿≈∆«ƒ¿«¿¿¬≈∆¿…∆∆∆¿»ƒ¿»¿ƒ»≈

B¯·ÁÓ Ì„‡המוגבלים התחתונים לנבראים והמקור האור בין פירוד וישנו »»≈¬≈
זה מותאמים והכלים והאורות מחוברים והבליֿגבול הגבול בעצם אמנם כי

הם שהדברים כפי אבל לזה

הירידות לאחר בגלוי,

סדר של והצמצומים

≈¬∆È¯‰Lשתלשלות,ה
Lb¯‰·e ˙ei�BvÁaשל ¿ƒƒ¿∆¿≈

ÏLהאדם ÔÈ�Ú B�LÈ ,∆¿ƒ¿»∆
'eÎ ˙e‡ÈˆÓשגם ניכר ולא ¿ƒ

של כוח בעצם הוא הגבול

כמו בדיוק הקדושֿברוךֿהוא

גם שבעצם ניכר ולא גבול הבלי

אלוקות הם הכלים וגם .האורות
‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«
ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈««¬»ƒ

‰ÊŒÈ�ÙlL29ÔÈ�Úa ∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿«
˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈
ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰30, «»«ƒ¿≈»»∆

e‰fL ˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆∆∆
˙e‡ÈˆÓ31שנאמר (וכפי ¿ƒ

השואבה בית שמחת בשיחת

הוא "העולם תשכ"א: זו, שנה

שיוכל כדי שהרי מציאות, אכן

ומצוות, התורה עניין להיות

ברא ש"בראשית לומר בהכרח

ואת השמים את אלוקים

אמיתי... עניין הוא הארץ"...

כזה באופן היא שהמציאות אלא

שנעשית ורגע רגע שבכל

מתבטלת היא הרי המציאות,

שבחיצוניות כיוון ולכן ְֵָמיד"]

אינו הבליֿגבול וכח הגבול, כוח בידי היא השליטה האדם של ההרגשה ולפי

חשש ויש ונרגש מאלוקותנראה ופירוד ריחוק È„kשל ‰ˆÚa C¯ˆ LÈ≈…∆¿≈»¿≈
,˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈ�Ú Ïk ‰È‰ ‰Ê ÏÈ·LaL ˙ÈÏÎzÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«««¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿««ƒ¿«¿¿

'eÎ ÌeˆÓv‰Ó ÏÁ‰שהצמצום הדעת על מתקבל שלא לעיל כמבואר »≈≈«ƒ¿
הגילוי. בשביל היה שהצמצום היא האמת אלא ולהסתיר להעלים כדי רק היה

‡e‰ ˙eÏÏÎaL ,‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ ‡l‡ 'eÎ ¯ËtÈ Ï‡ e‰ÊÂ¿∆«ƒ»≈∆»ƒ¿«¬»»∆ƒ¿»
BÏ ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰c ÔÈ�Ú‰ ÏÚÙ� d„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú32, ƒ¿««»∆«»»ƒ¿»»ƒ¿»«¬ƒ»

כך על ומבואר ארץ" וימודד "עמד – היא לו" עולם "הליכות הפסוק ֳַתחילת

האור של וההגבלה המדידה היינו ארץ", "וימודד תרפ"ט: דשנת במאמר

ההכרחית ה'מדידה' שהוא הראשון הצמצום הארץ, את לברוא כדי האלוקי

אמר ארץ. וימודד "עמד זה, פסוק על המדרש וכדברי גשמית ארץ לברוא כדי

שהייתה אומה מצא ולא האומות כל את הקדושֿברוךֿהוא מדד רשב"י:

כל את הקדושֿברוךֿהוא מדד ישראל... אלא התורה את לקבל ראוייה

שראוייה עיר מצא ולא העיירות

ירושלים" אלא המקדש שייבנה

הארץ העולם, בריאת שכן

שתהיה כדי היא הגשמית,

בעולם 'דירה' לקדושֿברוךֿהוא

ובית ישראל בני ידי על הזה

ÔÈ�Úהמקדש ‡e‰L∆ƒ¿«
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ¿»≈

.‰hÓÏ Ô‡k»¿«»
,‰Ê ¯e‡a Ïk È¯Á‡Ï C‡«¿«¬≈»≈∆
˜eic‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ
‡l‡ 'eÎ ¯ËtÈ Ï‡c¿«ƒ»≈∆»
,‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓƒ¿«¬»»

,‰¯B‡ÎÏcשנשאלה כפי ¿ƒ¿»
המאמר בתחילת »ŒÏÚהשאלה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ètƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
והעצה בעולם אלוקות שהמשכת

מאלוקות ופירוד ריחוק למנוע

יש ידה שעל התורה ידי על היא

הקדושֿ של עצמותו המשכת

למטה ÌÈÏBÎÈברוךֿהוא È¯‰¬≈¿ƒ
Ïk È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÔÈ�Ú ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿»∆«¿≈»
ÏkL ÔÂÈk ,‰¯BzaL ÔÈ�Úƒ¿»∆«»≈»∆»
˙L¯LÓ dlk ‰¯Bz‰«»À»À¿∆∆
e‰Óe ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«
¯·c ÏL ÔÈ�Úa C¯v‰«…∆¿ƒ¿»∆¿«

.‡˜Âc ‰ÎÏ‰¬»»«¿»
ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ

Úe„i‰33ÔÈ�Úaאמירת «»«¿ƒ¿«
מוסףB�B¯ÎÊ˙פסוקי ¯e�È˙Baבתפילת ¯Ó‡Ók) ‰�M‰ L‡¯c ƒ¿¿…«»»¿«¬««≈
Ï"Ê34‰ÏÚiL È„k ˙B�B¯ÎÊ 'eÎ ‰�M‰ L‡¯a È�ÙÏ e¯Ó‡ «ƒ¿¿»«¿…«»»ƒ¿¿≈∆«¬∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰È‡¯ ‰Ê ÏÚ ÌÈ‡È·Óe ,‰·BËÏ È�ÙÏ ÌÎ�B¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«¿»¿ƒƒ«∆¿»»ƒ«»
˙B�B¯ÎÊ È˜eÒt ÔÈ�Ú e‰fL35,(השנה בראש זיכרונות ברכת ותחילת ∆∆ƒ¿«¿≈ƒ¿

˜„Ìהיא È¯eˆÈ Ïk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡ ומבואר,36- «»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
קדם" ו"יצורי עולם" "מעשה בברכה הנזכרים הדברים ששני בחסידות כך על

רוחניות בחינות לשתי הדברים, בפנימיות ˜‡Èמתייחסים, ÌÏBÚ ‰NÚÓ«¬≈»»≈
Ïˆ‡p‰ ÌÏBÚc ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk ÏÚהאצילות BÚÂÌÏעולם «»≈∆«ƒ¿«¿¿¿»«∆¡»¿»

‡¯·p‰,האצילות מעולם שלמטה הבריאה ÏÚעולם È‡˜ Ì„˜ È¯eˆÈÂ «ƒ¿»ƒ≈∆∆»≈«
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יי `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ׁשּיׁשנֹו ּבאפן זה הרי ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ׁשּנמׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּכפי
ּובהרּגׁש, ּבחּצֹונּיּות ׁשהרי מחברֹו, אדם ּדיּפטר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָהענין

עלּֿפי ּובפרט כּו'. מציאּות ׁשל ענין ּׁשּנתּבאריׁשנֹו מה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּלפניֿזה את29ּבּמאמרים אלקים ּברא ּבראׁשית ּבענין ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הארץ ואת מציאּות30הּׁשמים ׁשּזהּו אֹומרת ׁשהּתֹורה ,31. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זה ׁשּבׁשביל לּתכלית להּגיע ּכדי ּבעצה צר יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹולכן
וזהּו כּו'. מהּצמצּום החל ההׁשּתלׁשלּות, ענין ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
הּוא ׁשּבכללּות הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא כּו' יּפטר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאל
לֹו עֹולם ּדהליכֹות הענין נפעל ׁשעלֿידּה הּתֹורה, ,32ענין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָ
למּטה. ּכאן יתּבר עצמּותֹו המׁשכת ענין ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא

C‡ּדאל הּדּיּוק להבין צרי עדין זה, ּבאּור ּכל לאחרי «ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלּֿפי ּדלכאֹורה, הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא כּו' ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָיּפטר
עלֿידי זה ענין לפעל יכֹולים הרי לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמה
מׁשרׁשת ּכּלּה הּתֹורה ׁשּכל ּכיון ׁשּבּתֹורה, ענין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּכל
הלכה ּדבר ׁשל ּבענין הּצר ּומהּו ,יתּבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבעצמּותֹו

ְַָּדוקא.

הּידּועÔ·eÈÂה) ּבהקּדים ּדראׁש33זה זכרֹונֹות ּבענין ¿»ְְְְְְִִִֶַַַַָֹ
ז"ל רּבֹותינּו (ּכמאמר לפני34הּׁשנה אמרּו ְְְֲִֵַַַַַַָָָ

לפני זכרֹונכם ׁשּיעלה ּכדי זכרֹונֹות כּו' הּׁשנה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבראׁש
ענין ׁשּזהּו הּתֹורה, מן ראיה זה על ּומביאים ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלטֹובה,

זכרֹונֹות ּכל35ּפסּוקי ּופֹוקד עֹולם מעׂשה זֹוכר אּתה ,( ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
קדם סדר36יצּורי ּכל על קאי עֹולם מעׂשה , ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קד ויצּורי הּנברא, ועֹולם הּנאצל ּדעֹולם םההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
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(29.(62 ס"ע חכ"ט (תו"מ סוס"ט השואבה בית שמחת בשיחת גם א.30)נזכר א, תרל"ו31)בראשית רבים מים המשך ראה

קעה). (ע' 32.258)פקנ"ח ע' שם תרפ"ט סה"מ ראה ו. ג, ואילך).33)חבקוק תז (ע' פר"א ח"א תער"ב א.34)המשך טז, ר"ה

ב. ריח.35)לד, ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי זכרונות).36)ראה (פסוקי לר"ה מוסף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אבל דבר של ולאמתו בעצם נכון זה CLÓpLהרי ÈÙk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»
¯ËtÈc ÔÈ�Ú‰ B�LiL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa¿≈∆«ƒ¿«¿¿¬≈∆¿…∆∆∆¿»ƒ¿»¿ƒ»≈

B¯·ÁÓ Ì„‡המוגבלים התחתונים לנבראים והמקור האור בין פירוד וישנו »»≈¬≈
זה מותאמים והכלים והאורות מחוברים והבליֿגבול הגבול בעצם אמנם כי

הם שהדברים כפי אבל לזה

הירידות לאחר בגלוי,

סדר של והצמצומים

≈¬∆È¯‰Lשתלשלות,ה
Lb¯‰·e ˙ei�BvÁaשל ¿ƒƒ¿∆¿≈

ÏLהאדם ÔÈ�Ú B�LÈ ,∆¿ƒ¿»∆
'eÎ ˙e‡ÈˆÓשגם ניכר ולא ¿ƒ

של כוח בעצם הוא הגבול

כמו בדיוק הקדושֿברוךֿהוא

גם שבעצם ניכר ולא גבול הבלי

אלוקות הם הכלים וגם .האורות
‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«
ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈««¬»ƒ

‰ÊŒÈ�ÙlL29ÔÈ�Úa ∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿«
˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈
ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰30, «»«ƒ¿≈»»∆

e‰fL ˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆∆∆
˙e‡ÈˆÓ31שנאמר (וכפי ¿ƒ

השואבה בית שמחת בשיחת

הוא "העולם תשכ"א: זו, שנה

שיוכל כדי שהרי מציאות, אכן

ומצוות, התורה עניין להיות

ברא ש"בראשית לומר בהכרח

ואת השמים את אלוקים

אמיתי... עניין הוא הארץ"...

כזה באופן היא שהמציאות אלא

שנעשית ורגע רגע שבכל

מתבטלת היא הרי המציאות,

שבחיצוניות כיוון ולכן ְֵָמיד"]

אינו הבליֿגבול וכח הגבול, כוח בידי היא השליטה האדם של ההרגשה ולפי

חשש ויש ונרגש מאלוקותנראה ופירוד ריחוק È„kשל ‰ˆÚa C¯ˆ LÈ≈…∆¿≈»¿≈
,˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈ�Ú Ïk ‰È‰ ‰Ê ÏÈ·LaL ˙ÈÏÎzÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«««¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿««ƒ¿«¿¿

'eÎ ÌeˆÓv‰Ó ÏÁ‰שהצמצום הדעת על מתקבל שלא לעיל כמבואר »≈≈«ƒ¿
הגילוי. בשביל היה שהצמצום היא האמת אלא ולהסתיר להעלים כדי רק היה

‡e‰ ˙eÏÏÎaL ,‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓ ‡l‡ 'eÎ ¯ËtÈ Ï‡ e‰ÊÂ¿∆«ƒ»≈∆»ƒ¿«¬»»∆ƒ¿»
BÏ ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰c ÔÈ�Ú‰ ÏÚÙ� d„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú32, ƒ¿««»∆«»»ƒ¿»»ƒ¿»«¬ƒ»

כך על ומבואר ארץ" וימודד "עמד – היא לו" עולם "הליכות הפסוק ֳַתחילת

האור של וההגבלה המדידה היינו ארץ", "וימודד תרפ"ט: דשנת במאמר

ההכרחית ה'מדידה' שהוא הראשון הצמצום הארץ, את לברוא כדי האלוקי

אמר ארץ. וימודד "עמד זה, פסוק על המדרש וכדברי גשמית ארץ לברוא כדי

שהייתה אומה מצא ולא האומות כל את הקדושֿברוךֿהוא מדד רשב"י:

כל את הקדושֿברוךֿהוא מדד ישראל... אלא התורה את לקבל ראוייה

שראוייה עיר מצא ולא העיירות

ירושלים" אלא המקדש שייבנה

הארץ העולם, בריאת שכן

שתהיה כדי היא הגשמית,

בעולם 'דירה' לקדושֿברוךֿהוא

ובית ישראל בני ידי על הזה

ÔÈ�Úהמקדש ‡e‰L∆ƒ¿«
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ¿»≈

.‰hÓÏ Ô‡k»¿«»
,‰Ê ¯e‡a Ïk È¯Á‡Ï C‡«¿«¬≈»≈∆
˜eic‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ
‡l‡ 'eÎ ¯ËtÈ Ï‡c¿«ƒ»≈∆»
,‰ÎÏ‰ ¯·c CBzÓƒ¿«¬»»

,‰¯B‡ÎÏcשנשאלה כפי ¿ƒ¿»
המאמר בתחילת »ŒÏÚהשאלה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ètƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
והעצה בעולם אלוקות שהמשכת

מאלוקות ופירוד ריחוק למנוע

יש ידה שעל התורה ידי על היא

הקדושֿ של עצמותו המשכת

למטה ÌÈÏBÎÈברוךֿהוא È¯‰¬≈¿ƒ
Ïk È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÔÈ�Ú ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿»∆«¿≈»
ÏkL ÔÂÈk ,‰¯BzaL ÔÈ�Úƒ¿»∆«»≈»∆»
˙L¯LÓ dlk ‰¯Bz‰«»À»À¿∆∆
e‰Óe ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«
¯·c ÏL ÔÈ�Úa C¯v‰«…∆¿ƒ¿»∆¿«

.‡˜Âc ‰ÎÏ‰¬»»«¿»
ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ

Úe„i‰33ÔÈ�Úaאמירת «»«¿ƒ¿«
מוסףB�B¯ÎÊ˙פסוקי ¯e�È˙Baבתפילת ¯Ó‡Ók) ‰�M‰ L‡¯c ƒ¿¿…«»»¿«¬««≈
Ï"Ê34‰ÏÚiL È„k ˙B�B¯ÎÊ 'eÎ ‰�M‰ L‡¯a È�ÙÏ e¯Ó‡ «ƒ¿¿»«¿…«»»ƒ¿¿≈∆«¬∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰È‡¯ ‰Ê ÏÚ ÌÈ‡È·Óe ,‰·BËÏ È�ÙÏ ÌÎ�B¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«¿»¿ƒƒ«∆¿»»ƒ«»
˙B�B¯ÎÊ È˜eÒt ÔÈ�Ú e‰fL35,(השנה בראש זיכרונות ברכת ותחילת ∆∆ƒ¿«¿≈ƒ¿

˜„Ìהיא È¯eˆÈ Ïk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡ ומבואר,36- «»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
קדם" ו"יצורי עולם" "מעשה בברכה הנזכרים הדברים ששני בחסידות כך על

רוחניות בחינות לשתי הדברים, בפנימיות ˜‡Èמתייחסים, ÌÏBÚ ‰NÚÓ«¬≈»»≈
Ïˆ‡p‰ ÌÏBÚc ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk ÏÚהאצילות BÚÂÌÏעולם «»≈∆«ƒ¿«¿¿¿»«∆¡»¿»

‡¯·p‰,האצילות מעולם שלמטה הבריאה ÏÚעולם È‡˜ Ì„˜ È¯eˆÈÂ «ƒ¿»ƒ≈∆∆»≈«
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האצילּות, עֹולם ולפני מּקדם ׁשהם העֹולמֹות על ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקאי
מה ּגם וזהּו הּׁשנה, ּבראׁש הּזּכרֹון צריכים ּכּלם ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשעל
ּכריתת ענין ׁשהּוא זכרּת, ּבאהבה נח את וגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאֹומרים
ּכריתת על ּדקאי הּברית, זֹוכר ּומסּימים ּדנח, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹהּברית

זה ׁשבּוע ּבפרׁשת [המבארת ּדאברהם ועל37הּברית ,[ ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
רּבנּו. ּדמׁשה הּברית ְְְִִֵֶַַַֹּכריתת

ÔÈ�Ú‰Âמּובן38ּבּזה ּברית ּדכריתת הענין ּתכן ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּמחּלקים ּכפׁשּוטֹו, ׁשּבּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָמהּמעׂשה
ּבתריו, ּבין ועֹוברים חצאין לׁשני אחד ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָוגֹוזרים
אחד, ּדבר הם הּבתרים ׁשּב' ׁשּכׁשם הּמֹורה סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו
אחד ּדבר הם הּבתרים ּבין ׁשעֹוברים אּלּו ּגם כן .39ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבין ׁשעֹוברים ּברית, ּכריתת ּפעּלת הּנה יֹותר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֹֻּובעמק
יתרחקּו ׁשּבחּצֹונּיּות לאחרי ׁשאפילּו היא, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָהּבתרים,
ּבפנימּיּות ׁשּיׁשנּה ההתאחדּות זכרֹון יּׁשאר מרעהּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאיׁש
היה ׁשּבתחּלה לבתרים, ׁשּגזרּו ּבּדבר ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָהענינים,
ּגם זֹו אחדּות נׁשארת ּובּפנימּיּות אחדּות, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹּבאפן
הענינים, ּפנימּיּות ׁשּמּצד זֹו והתאחדּות כן. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאחרי
הענינים ּפעּלת את לׁשלל ּבחּצֹונּיּות, ּגם ותפעל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹֻֻּתמׁש
והינּו, ּבהתאחדּות. יהיּו ּבחּצֹונּיּות ׁשּגם ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַהּמפסיקים,
ׁשּבּפנימּיּות האחּוד את לקּׁשר הּוא, ּברית ּכריתת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשענין
ּבחּצֹונּיּות. ּגם ויפעל ׁשּימׁש הענין, חּצֹונּיּות ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֻעם
ּדנח, ּברית ּכריתת ענינים, ג' ּבזה יׁש יֹותר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹּובפרטּיּות
זּכרֹון יׁש זּכרֹון, ויׁש זּכרֹון יׁש ּדהּנה, ּודמׁשה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדאברהם
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˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ È�ÙÏÂ Ì„wÓ Ì‰L ˙BÓÏBÚ‰ממנו ,ונעלים »»∆≈ƒ∆∆¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ìlk ÏÚLהאצילות שמעולם אלה בין הנבראים כל ועל העולמות כל על ∆«À»

האצילות מעולם שלמעלה אלה ובין התעוררותˆ¯ÌÈÎÈומטה ‰ÔB¯kfאת ¿ƒƒ«ƒ»
הקדושֿברוךֿהוא ÌÈ¯ÓB‡Mשל ‰Ó Ìb e‰ÊÂ ,‰�M‰ L‡¯a¿…«»»¿∆««∆¿ƒ

הזיכרונות ברכת »¿Ì‚Âבהמשך
,z¯ÎÊ ‰·‰‡a Á� ˙‡∆…«¿«¬»»«¿»
˙È¯a‰ ˙˙È¯k ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא »…¿Á�c,של
ÌÈÓiÒÓeהברכה בחתימת ¿«¿ƒ

ÏÚ È‡˜c ,˙È¯a‰ ¯ÎBÊ≈«¿ƒ¿»≈«
Ì‰¯·‡c ˙È¯a‰ ˙˙È¯k¿ƒ««¿ƒ¿«¿»»
Úe·L ˙L¯Ùa ˙¯‡·Ó‰]«¿…∆∆¿»»«»«

‰Ê37לך לך השבוע,פרשת ∆
בשנת המאמר נאמר שבו

È¯k˙˙תשכ"א ÏÚÂ ,[¿«¿ƒ«
e�a¯ ‰LÓc ˙È¯a‰ככתוב «¿ƒ¿…∆«≈

רבינובפרשת שמשה נצבים,

נצבים אתם ישראל: לעם אומר

בברית לעברך וגו' כולכם היום

כפי וגו', הזאת המצוה כי וגו'

להלן. שיתבאר

‰fa ÔÈ�Ú‰Â38,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙È¯a ˙˙È¯Îc ÔÈ�Ú‰ ÔÎz…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
¯·caL ‰NÚn‰Ó Ô·eÓ»≈««¬∆∆«»»
כורתים שבאמצעותה הפעולה

ÌÈ˜lÁnLברית ,BËeLÙkƒ¿∆¿«¿ƒ
È�LÏ „Á‡ ¯·c ÌÈ¯ÊB‚Â¿¿ƒ»»∆»ƒ¿≈
ÔÈa ÌÈ¯·BÚÂ ÔÈ‡ˆÁ¬»ƒ¿¿ƒ≈

ÂÈ¯˙aבין ב'ברית שהיה כפי ¿»»
שהקדושֿברוךֿהוא הבתרים'

ברית אבינו אברהם עם ַָּכרת

השבוע, בפרשת בתורה (כמסופר

שהקדושֿברוךֿ לך לך פרשת

לש אותם (לחתוך) ּולבּתר ואיל עז עגלה, לקחת לאברהם אמר ניםהוא ְְֵֶַָ

בתריה"), בין ולעבור בהמה לחלק ברית כורתי "שדרך רש"י: ∆∆e‰fLוכפירוש
„Á‡ ¯·c Ì‰ ÌÈ¯˙a‰ 'aL ÌLkL ‰¯Bn‰ ÔÓÈÒשני כלומר ƒ»«∆∆¿≈∆«¿»ƒ≈»»∆»

הדבר, אותו של ‰ÌÈ¯˙aחלקים ÔÈa ÌÈ¯·BÚL el‡ Ìb ÔÎ BÓk¿≈«≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
„Á‡ ¯·c Ì‰39על במאמר הזקן לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי כמבואר ≈»»∆»

"כמו בברית": לעברך אלוקיכם... ה' לפני כולכם היום ניצבים "אתם הפסוק

היה שאילו אהבתם תפסוק שלא ביניהם ברית שכורתים אוהבים שני למשל

אלא ביניהם ברית לכריתת צריכין היו לא לעד, קיים בו תלויה שהאהבה הדבר

מניעה איזה יגרום שמא או האהבה ובטלה הדבר יבוטל שמא שיראים לפי

שום יפרידם ולא נצחית... אהבה אהבתם תהיה ברית הכריתת ידי ועל מבחוץ

שיתייחדו וחזק אמיץ קשר ביניהם שעושין מפני והיינו ומחוץ. מבית מניעה

הטעם פי שעל שאף והדעת הטעם מן ולמעלה נפלא בקשר באהבתם ויתקשרו

מחמת כן פי על אף שנאה איזה לגרום או האהבה לפסוק צריך היה והדעת

אהבה תכסה פשעים כל ועל קיימת לעד אהבתם להיות מוכרח ברית הכריתות

וכמו אחד. לבשר נעשו כאילו והתקשרות בברית שבאו לפי זה אמיץ וקשר זו

על אהבתו לפסוק יוכל שלא

חבירו". מעל יפסוק לא כך עצמו

˙lÚt ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e¿…∆≈ƒ≈¿À«
ÌÈ¯·BÚL ,˙È¯a ˙˙È¯k¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ
,‡È‰ ,ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa≈«¿»ƒƒ
È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿«¬≈

˙ei�BvÁaLגשמי במרחק ∆¿ƒƒ
,e‰Ú¯Ó LÈ‡ e˜Á¯˙Èƒ¿«¬ƒ≈≈≈
˙e„Á‡˙‰‰ ÔB¯ÎÊ ¯‡MÈƒ»≈ƒ¿«ƒ¿«¿
˙eiÓÈ�Ùa d�LiL∆∆¿»ƒ¿ƒƒ

ÌÈ�È�Ú‰של הזיכרון והרי »ƒ¿»ƒ
במקום, מוגבל איננו האחדות

כאשר גם בתוקף להיות ויכול

יש בחיצוניות, מעשית, מבחינה

ופירוד ca·¯ריחוק BÓk¿«»»
,ÌÈ¯˙·Ï e¯ÊbL∆»¿ƒ¿»ƒ

‰lÁ˙aLהביתור לפני ∆ƒ¿ƒ»
ÏLלשניים ÔÙ‡a ‰È‰»»¿…∆∆

˙eiÓÈ�t·e ,˙e„Á‡«¿«¿ƒƒ
Ìb BÊ ˙e„Á‡ ˙¯‡L�ƒ¿∆∆«¿«

ÔÎ È¯Á‡Ïלאחר גם כי ¿«¬≈≈
וכד') (הבהמה הדבר שבפועל,

האמת הרי חלקים לשני נחלק

של חלקים שני הם שאלה היא

אחד BÊדבר ˙e„Á‡˙‰Â .¿ƒ¿«¬
,ÌÈ�È�Ú‰ ˙eiÓÈ�t „vnL∆ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
Ìb ÏÚÙ˙Â CLÓzÀ¿«¿ƒ¿««
˙‡ ÏÏLÏ ,˙ei�BvÁa¿ƒƒƒ¿…∆
ÌÈ�È�Ú‰ ˙lÚt¿À«»ƒ¿»ƒ

ÌÈ˜ÈÒÙn‰הברי כורתי שני שבין באהבה חלישות לגרום ת,שעלולים ««¿ƒƒ
ei�BvÁa˙ולפעול ÌbLובהעלם בפנימיות רק ולא ובגלוי, eÈ‰Èבפועל ∆«¿ƒƒƒ¿

˙È¯a ˙˙È¯k ÔÈ�ÚL ,e�È‰Â .˙e„Á‡˙‰aמעבר יותר, בעומק ¿ƒ¿«¬¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
הבתרים בין והמעבר הביתור שבפעולת ‡˙לסמליות ¯M˜Ï ,‡e‰¿«≈∆

˙eiÓÈ�taL „eÁ‡‰תמיד קיים ‰ÔÈ�Ú,שבעצם ˙ei�BvÁ ÌÚשבה »ƒ∆«¿ƒƒƒƒƒ»ƒ¿»
ופירוד ריחוק להיות ei�BvÁa˙יכול Ìb ÏÚÙÈÂ CLÓiLיהיה שלא ∆À¿«¿ƒ¿««¿ƒƒ

בחיצוניות אפילו .פירוד
‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eדרך ועל אוהבים שני בין הברית כריתת בעניין ƒ¿»ƒ≈≈¿∆

ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא בין ברית הכריתת בעניין גם ÌÈ�È�Úזה '‚ƒ¿»ƒ
שונות ודרגות בחינות שלוש Á�c,שהם ˙È¯a ˙˙È¯k ברית, כריתת ¿ƒ«¿ƒ¿…«

e Ì‰¯·‡cברית ÔB¯kÊכריתת LÈÂ ÔB¯kÊ LÈ ,‰p‰c .‰LÓ„ ¿«¿»»¿…∆¿ƒ≈≈ƒ»¿≈ƒ»
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ּבחּצֹונּיּות, זּכרֹון ּבפנימּיּות. זּכרֹון ויׁש ְְְְִִִִִִִִִֵָָּבחּצֹונּיּות,
ׁשּגם ּגׁשמּיים, ענינים חּצֹונּיים, ּבענינים ׁשּי ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָּכללּותֹו
ּגׁשמי, הפסק ּגׁשמּיים, ּבענינים הּוא ּביניהם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָההפסק

ו ּבזמן. אֹו סדרּבמקֹום ענין ּבכללּות יֹותר, למעלה כן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
למעלה ׁשּׁשרׁשֹו קבּוע, ּבסדר ׁשּנקּבע ּכפי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

ּובינה ּדחכמה חּצֹוני יחּוד מּבחינת [ּוכמֹו40הּוא ְְְְִִִִִִַָָָ
לעיל לראׁש41ׁשּנתּבאר ּבאלּול כ"ה ּבין החּלּוק לגּבי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

הראׁשון אדם נברא ׁשּבֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש הּנה42הּׁשנה, , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
הּזּכרֹון ועל ּובינה]. ּדחכמה ּפנימי יחּוד נפעל ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָעלֿידֹו
ׁשּנמׁש ההׁשּתלׁשלּות סדר על הּזּכרֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבחּצֹונּיּות,
ּדנח, ּברית ּכריתת היתה ּובינה, ּדחכמה חּצֹוני ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמּיחּוד
ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל קּיּום ׁשּיהיה הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשענינּה
א העֹולם. סדרי יפסקּו לא העֹולם ימי ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבמׁש
ׁשעלֿ לפני, זכרֹונכם יעלה ּבפנימּיּות, הּזּכרֹון ּגם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָיׁשנֹו
ּדמׁשה, ּברית ּוכריתת ּדאברהם ּברית ּכריתת היתה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹזה

ּבארּכה אחר ּבמקֹום ׁשּכריתת43וכּמבאר ּביניהם, החּלּוק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּוכריתת יׂשראל, וארץ ּתֹורה על היתה ּדאברהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברית
מה ׁשּזהּו הּתׁשּובה, ענין על היתה ּדמׁשה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּברית
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ובכ"מ.40) א. מז, שם לקו"ת (המו"ל).41)ראה לידינו הגיע לא שלע"ע תש"כ, אלול כ"ה נצו"י דש"פ למאמר הכוונה אולי

א.42) ח, ר"ה ― לתקופות תוד"ה רפכ"ט. תר"ל43)ויק"ר (סה"מ תר"ל ברית כורת אנכי הנה ד"ה ואילך. ב'ז ע' תשא אוה"ת

תשא כי ד"ה ואילך). שסג ע' תשי"ב (סה"מ תשי"ב נצבים אתם ד"ה גם וראה ואילך). קעד ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ואילך). קג ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

נועדה ברית הכריתת (והרי הזיכרון בעניין ודרגות בחינות שתי יש כלומר,

זיכרונות בברכת והפסוקים התפילה מנוסח כמובן שכחה של מצב למנוע

אברהם בריתי את ואף נח... את אלוקים "ויזכור השנה: ראש של במוסף

אותך"), בריתי את אני וזכרתי ÔB¯kÊאזכר... LÈÂ ,˙ei�BvÁa ÔB¯kÊ LÈ≈ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ»
ÔB¯kÊ .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒƒ»

˙ei�BvÁaזיכרון הוא שגם ¿ƒƒ
נוגע איננו למשל, באדם, אבל

הוא ולכן נפשו פנימיות בעומק

ומוגבל B˙eÏÏkמדוד של, ¿»
החיצוני «»CiLהזיכרון

ÌÈ�È�Ú ,ÌÈi�BvÁ ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLbהם מהותם שמעצם «¿ƒƒ

הם כמה עד שיעור ויש מוגבלים

ובפנימיות בעומק ÌbLנוגעים ,∆«
‡e‰ Ì‰È�Èa ˜ÒÙ‰‰«∆¿≈≈≈∆

ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Úaוכאשר ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
למשל חברים, נפרדיםשני ,

הפירוד הרי מזה זה ומתרחקים

הוא ביניהם ‰ÒÙ˜והריחוק ,∆¿≈
ÌB˜Óa ,ÈÓLbמרחק שיש «¿ƒ¿»

ביניהם גשמי מקום ‡Bשל
ÔÓÊaהזמן אורך מבחינת ƒ¿«

ואמנם ביחד, שהיו מאז שעובר

הדבר ברית ביניהם כרתו הם אם

(ואפילו הריחוק שלמרות מועיל

הוא ביניהם המקום מרחק אם

הפירוד של הזמן ומשך גדול

הוא הזיכרון סוף סוף גשמיים בעניינים אבל זה, את זה יזכרו ארוך) הוא

BÈ˙¯,חיצוני ‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ מעניינים. למעלה שהם רוחניים בעניינים גם ¿≈¿«¿»≈
- בלבד חיצוני זיכרון של מצב להיות יכול Ò„¯גשמיים ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿«≈∆

‡e‰ ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ,Úe·˜ ¯„Òa Úa˜pL ÈÙk ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ∆ƒ¿«¿≈∆»«∆»¿¿«¿»
‰�È·e ‰ÓÎÁc È�BvÁ „eÁÈ ˙�ÈÁaÓ40מקבל כולו ההשתלשלות סדר ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿»¿»ƒ»

מהחיצוניות רק ולא העניין ועצם עומק מתוך (השפעה מייחוד וחיות שפע

לדרגה מדרגה והחיות השפע עוברים כלל בדרך שבו מהאופן בשונה והסוף,

חכמה העליונה) הדרגה להתחלת מעביר העליונה הדרגה של הסוף שרק כך

מסמלת ראשונית, נקודה שהוא כפי השכלי הרעיון שחכמה, משום וזאת ובינה

באורך בעומק, בא שהוא כפי השכלי הרעיון והבינה, (והביטול). האין את

החיות השפעת וכללות (והמציאות) היש את מסמלת פרטיו, כל ועם וברוחב

ואף מאין, יש של הליך הוא השתלשלות בסדר לדרגה מדרגה האלוקית

פנימי יחוד יש יותר בפרטיות אך פנימית, השפעה הוא יחוד כללי שבאופן

נובעת כלל בדרך ההשתלשלות בסדר שבאה והשפע והחיות חיצוני, ויחוד

הכרחית במידה השפעה וממשיך ש'מוליד' ובינה חכמה של חיצוני מייחוד

הרבה גדולה השפעה 'מוליד' הפנימי הייחוד ואילו העולמות, וקיום לחיות

הנשמות באות שממנה ÏÈÚÏיותר ¯‡a˙pL BÓÎe] ,41˜elÁ‰ Èa‚Ï ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«≈«ƒ
ÏeÏ‡a ‰"Î ÔÈaחיצוני יחוד ידי על העולם בריאת ‰M�‰,יום L‡¯Ï ≈∆¡¿…«»»

ÔÂL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯·� BaL ‰�M‰ L‡¯aL42B„ÈŒÏÚ ‰p‰ , ∆¿…«»»∆ƒ¿»»»»ƒ…ƒ≈«»
‰ÓÎÁc ÈÓÈ�t „eÁÈ ÏÚÙ�ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿»
ÔB¯kf‰ ÏÚÂ .[‰�È·eƒ»¿««ƒ»
ÔB¯kf‰ ‡e‰L ,˙ei�BvÁa¿ƒƒ∆«ƒ»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆«ƒ¿«¿¿
�BvÁ „eÁiÓ CLÓpLÈ ∆ƒ¿»ƒƒƒƒ

‰�È·e ‰ÓÎÁcזהו וכאמור ¿»¿»ƒ»
השפע את שמביא הייחוד

העולמות לקיום ,ההכרחי
,Á�c ˙È¯a ˙˙È¯k ‰˙È‰»¿»¿ƒ«¿ƒ¿…«
Ìei˜ ‰È‰iL ‡e‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»∆ƒ¿∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈÓÈ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»¿≈»»
ÌÏBÚ‰ È¯„Ò e˜ÒÙÈ ‡Ï…À¿¿ƒ¿≈»»
המבול שלאחר בתורה, ככתוב

עם ברית הקדושֿברוךֿהוא כרת

קיום של תמידי המשך על נח

הארץ ימי כל "עוד העולם, סדרי

וחורף וקיץ וחום וקור וקציר זרע

ובהמשך ישבותו" לא ולילה ויום

בריתי את מקים הנני "ואני נאמר

אשר בריתי את וזכרתי אתכם...

וביניכם". Ìbביני B�LÈ C‡«∆¿«
,˙eiÓÈ�Ùa ÔB¯kf‰שעליו «ƒ»ƒ¿ƒƒ
השנה בראש זיכרונות פסוקי לאמירת ביחס ז"ל חכמינו ∆¬»ÏÚÈ‰אמרו

˙˙È¯Îe Ì‰¯·‡c ˙È¯a ˙˙È¯k ‰˙È‰ ‰ÊŒÏÚL ,È�ÙÏ ÌÎ�B¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«∆«∆»¿»¿ƒ«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ«
‰LÓc ˙È¯aהזיכרון וגם למעלה פנימי מייחוד באות הנשמות (וכאמור ¿ƒ¿…∆

פנימי), זיכרון אלא העולם של הזיכרון כמו חיצוני זיכרון לא הוא שלהם

‰k¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ43Ì‰È�Èa ˜elÁ‰הבריתות שני בין ¿«¿…»¿»«≈»¬À»«ƒ≈≈∆
משה, של והברית אברהם של הברית היינו עצמן, È¯a˙הללו ˙˙È¯kL∆¿ƒ«¿ƒ

Ï‡¯NÈ ı¯‡Â ‰¯Bz ÏÚ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡cלאברהם הובטחה הארץ כי ¿«¿»»»¿»«»¿∆∆ƒ¿»≈
כי והמצוות, התורה לענייני משל גם היא והארץ הבתרים בין בברית ָָאבינו

התורה טעםקיום וחסר קטן שגרעין כשם בארץ. לזריעה נמשל והמצוות

פעולות ידי על הוא המצוות שקיום למרות כך ומזין וטעים גדול פרי מצמיח

עליונים מעולמות אלוקות גילוי הזה לעולם ממשיך הדבר פשוטות, גשמיות

להתבצע יכול הזה בעולם אלוקות לגלות הקדושֿברוךֿהוא של שרצונו וכיוון

להם, זקוק הוא הרי ישראל בני ידי על והמצוות התורה קיום ידי על רק

ומצוות התורה קיום היינו והתורה, הארץ על ברית איתם כורת ולכן כביכול,

הזה, ‰eLz·‰,בעולם ÔÈ�Ú ÏÚ ‰˙È‰ ‰LÓc ˙È¯a ˙˙È¯Îe¿ƒ«¿ƒ¿…∆»¿»«ƒ¿««¿»
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יג `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

ּבחּצֹונּיּות, זּכרֹון ּבפנימּיּות. זּכרֹון ויׁש ְְְְִִִִִִִִִֵָָּבחּצֹונּיּות,
ׁשּגם ּגׁשמּיים, ענינים חּצֹונּיים, ּבענינים ׁשּי ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָּכללּותֹו
ּגׁשמי, הפסק ּגׁשמּיים, ּבענינים הּוא ּביניהם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָההפסק

ו ּבזמן. אֹו סדרּבמקֹום ענין ּבכללּות יֹותר, למעלה כן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
למעלה ׁשּׁשרׁשֹו קבּוע, ּבסדר ׁשּנקּבע ּכפי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

ּובינה ּדחכמה חּצֹוני יחּוד מּבחינת [ּוכמֹו40הּוא ְְְְִִִִִִַָָָ
לעיל לראׁש41ׁשּנתּבאר ּבאלּול כ"ה ּבין החּלּוק לגּבי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

הראׁשון אדם נברא ׁשּבֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש הּנה42הּׁשנה, , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
הּזּכרֹון ועל ּובינה]. ּדחכמה ּפנימי יחּוד נפעל ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָעלֿידֹו
ׁשּנמׁש ההׁשּתלׁשלּות סדר על הּזּכרֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבחּצֹונּיּות,
ּדנח, ּברית ּכריתת היתה ּובינה, ּדחכמה חּצֹוני ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמּיחּוד
ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל קּיּום ׁשּיהיה הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשענינּה
א העֹולם. סדרי יפסקּו לא העֹולם ימי ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבמׁש
ׁשעלֿ לפני, זכרֹונכם יעלה ּבפנימּיּות, הּזּכרֹון ּגם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָיׁשנֹו
ּדמׁשה, ּברית ּוכריתת ּדאברהם ּברית ּכריתת היתה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹזה

ּבארּכה אחר ּבמקֹום ׁשּכריתת43וכּמבאר ּביניהם, החּלּוק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּוכריתת יׂשראל, וארץ ּתֹורה על היתה ּדאברהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברית
מה ׁשּזהּו הּתׁשּובה, ענין על היתה ּדמׁשה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּברית
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ובכ"מ.40) א. מז, שם לקו"ת (המו"ל).41)ראה לידינו הגיע לא שלע"ע תש"כ, אלול כ"ה נצו"י דש"פ למאמר הכוונה אולי

א.42) ח, ר"ה ― לתקופות תוד"ה רפכ"ט. תר"ל43)ויק"ר (סה"מ תר"ל ברית כורת אנכי הנה ד"ה ואילך. ב'ז ע' תשא אוה"ת

תשא כי ד"ה ואילך). שסג ע' תשי"ב (סה"מ תשי"ב נצבים אתם ד"ה גם וראה ואילך). קעד ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ואילך). קג ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

נועדה ברית הכריתת (והרי הזיכרון בעניין ודרגות בחינות שתי יש כלומר,

זיכרונות בברכת והפסוקים התפילה מנוסח כמובן שכחה של מצב למנוע

אברהם בריתי את ואף נח... את אלוקים "ויזכור השנה: ראש של במוסף

אותך"), בריתי את אני וזכרתי ÔB¯kÊאזכר... LÈÂ ,˙ei�BvÁa ÔB¯kÊ LÈ≈ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ»
ÔB¯kÊ .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒƒ»

˙ei�BvÁaזיכרון הוא שגם ¿ƒƒ
נוגע איננו למשל, באדם, אבל

הוא ולכן נפשו פנימיות בעומק

ומוגבל B˙eÏÏkמדוד של, ¿»
החיצוני «»CiLהזיכרון

ÌÈ�È�Ú ,ÌÈi�BvÁ ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLbהם מהותם שמעצם «¿ƒƒ

הם כמה עד שיעור ויש מוגבלים

ובפנימיות בעומק ÌbLנוגעים ,∆«
‡e‰ Ì‰È�Èa ˜ÒÙ‰‰«∆¿≈≈≈∆

ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Úaוכאשר ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
למשל חברים, נפרדיםשני ,

הפירוד הרי מזה זה ומתרחקים

הוא ביניהם ‰ÒÙ˜והריחוק ,∆¿≈
ÌB˜Óa ,ÈÓLbמרחק שיש «¿ƒ¿»

ביניהם גשמי מקום ‡Bשל
ÔÓÊaהזמן אורך מבחינת ƒ¿«

ואמנם ביחד, שהיו מאז שעובר

הדבר ברית ביניהם כרתו הם אם

(ואפילו הריחוק שלמרות מועיל

הוא ביניהם המקום מרחק אם

הפירוד של הזמן ומשך גדול

הוא הזיכרון סוף סוף גשמיים בעניינים אבל זה, את זה יזכרו ארוך) הוא

BÈ˙¯,חיצוני ‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ מעניינים. למעלה שהם רוחניים בעניינים גם ¿≈¿«¿»≈
- בלבד חיצוני זיכרון של מצב להיות יכול Ò„¯גשמיים ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿«≈∆

‡e‰ ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ,Úe·˜ ¯„Òa Úa˜pL ÈÙk ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ∆ƒ¿«¿≈∆»«∆»¿¿«¿»
‰�È·e ‰ÓÎÁc È�BvÁ „eÁÈ ˙�ÈÁaÓ40מקבל כולו ההשתלשלות סדר ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿»¿»ƒ»

מהחיצוניות רק ולא העניין ועצם עומק מתוך (השפעה מייחוד וחיות שפע

לדרגה מדרגה והחיות השפע עוברים כלל בדרך שבו מהאופן בשונה והסוף,

חכמה העליונה) הדרגה להתחלת מעביר העליונה הדרגה של הסוף שרק כך

מסמלת ראשונית, נקודה שהוא כפי השכלי הרעיון שחכמה, משום וזאת ובינה

באורך בעומק, בא שהוא כפי השכלי הרעיון והבינה, (והביטול). האין את

החיות השפעת וכללות (והמציאות) היש את מסמלת פרטיו, כל ועם וברוחב

ואף מאין, יש של הליך הוא השתלשלות בסדר לדרגה מדרגה האלוקית

פנימי יחוד יש יותר בפרטיות אך פנימית, השפעה הוא יחוד כללי שבאופן

נובעת כלל בדרך ההשתלשלות בסדר שבאה והשפע והחיות חיצוני, ויחוד

הכרחית במידה השפעה וממשיך ש'מוליד' ובינה חכמה של חיצוני מייחוד

הרבה גדולה השפעה 'מוליד' הפנימי הייחוד ואילו העולמות, וקיום לחיות

הנשמות באות שממנה ÏÈÚÏיותר ¯‡a˙pL BÓÎe] ,41˜elÁ‰ Èa‚Ï ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«≈«ƒ
ÏeÏ‡a ‰"Î ÔÈaחיצוני יחוד ידי על העולם בריאת ‰M�‰,יום L‡¯Ï ≈∆¡¿…«»»

ÔÂL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯·� BaL ‰�M‰ L‡¯aL42B„ÈŒÏÚ ‰p‰ , ∆¿…«»»∆ƒ¿»»»»ƒ…ƒ≈«»
‰ÓÎÁc ÈÓÈ�t „eÁÈ ÏÚÙ�ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿»
ÔB¯kf‰ ÏÚÂ .[‰�È·eƒ»¿««ƒ»
ÔB¯kf‰ ‡e‰L ,˙ei�BvÁa¿ƒƒ∆«ƒ»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆«ƒ¿«¿¿
�BvÁ „eÁiÓ CLÓpLÈ ∆ƒ¿»ƒƒƒƒ

‰�È·e ‰ÓÎÁcזהו וכאמור ¿»¿»ƒ»
השפע את שמביא הייחוד

העולמות לקיום ,ההכרחי
,Á�c ˙È¯a ˙˙È¯k ‰˙È‰»¿»¿ƒ«¿ƒ¿…«
Ìei˜ ‰È‰iL ‡e‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»∆ƒ¿∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈÓÈ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»¿≈»»
ÌÏBÚ‰ È¯„Ò e˜ÒÙÈ ‡Ï…À¿¿ƒ¿≈»»
המבול שלאחר בתורה, ככתוב

עם ברית הקדושֿברוךֿהוא כרת

קיום של תמידי המשך על נח

הארץ ימי כל "עוד העולם, סדרי

וחורף וקיץ וחום וקור וקציר זרע

ובהמשך ישבותו" לא ולילה ויום

בריתי את מקים הנני "ואני נאמר

אשר בריתי את וזכרתי אתכם...

וביניכם". Ìbביני B�LÈ C‡«∆¿«
,˙eiÓÈ�Ùa ÔB¯kf‰שעליו «ƒ»ƒ¿ƒƒ
השנה בראש זיכרונות פסוקי לאמירת ביחס ז"ל חכמינו ∆¬»ÏÚÈ‰אמרו

˙˙È¯Îe Ì‰¯·‡c ˙È¯a ˙˙È¯k ‰˙È‰ ‰ÊŒÏÚL ,È�ÙÏ ÌÎ�B¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«∆«∆»¿»¿ƒ«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ«
‰LÓc ˙È¯aהזיכרון וגם למעלה פנימי מייחוד באות הנשמות (וכאמור ¿ƒ¿…∆

פנימי), זיכרון אלא העולם של הזיכרון כמו חיצוני זיכרון לא הוא שלהם

‰k¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ43Ì‰È�Èa ˜elÁ‰הבריתות שני בין ¿«¿…»¿»«≈»¬À»«ƒ≈≈∆
משה, של והברית אברהם של הברית היינו עצמן, È¯a˙הללו ˙˙È¯kL∆¿ƒ«¿ƒ

Ï‡¯NÈ ı¯‡Â ‰¯Bz ÏÚ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡cלאברהם הובטחה הארץ כי ¿«¿»»»¿»«»¿∆∆ƒ¿»≈
כי והמצוות, התורה לענייני משל גם היא והארץ הבתרים בין בברית ָָאבינו

התורה טעםקיום וחסר קטן שגרעין כשם בארץ. לזריעה נמשל והמצוות

פעולות ידי על הוא המצוות שקיום למרות כך ומזין וטעים גדול פרי מצמיח

עליונים מעולמות אלוקות גילוי הזה לעולם ממשיך הדבר פשוטות, גשמיות

להתבצע יכול הזה בעולם אלוקות לגלות הקדושֿברוךֿהוא של שרצונו וכיוון

להם, זקוק הוא הרי ישראל בני ידי על והמצוות התורה קיום ידי על רק

ומצוות התורה קיום היינו והתורה, הארץ על ברית איתם כורת ולכן כביכול,

הזה, ‰eLz·‰,בעולם ÔÈ�Ú ÏÚ ‰˙È‰ ‰LÓc ˙È¯a ˙˙È¯Îe¿ƒ«¿ƒ¿…∆»¿»«ƒ¿««¿»
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dkldיד xac jezn `l` exiagn mc` xhti l`

ּדקאי44ּׁשּכתּוב גֹו', מצּו אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּומצֹותיה מּתֹורה למעלה ׁשהיא הּתׁשּובה, ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָעל

לעיל האחרֹונים41(ּכּמבאר יֹום ּבארּבעים ּובפרט ,( ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הענין נפעל ׁשּבֹו הּכּפּורים יֹום עד אלּול חדׁש ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמראׁש

ּכדברי על45ּדסלחּתי ּדמׁשה ּברית ּכריתת מדּגׁשת ׁשאז , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשּמהּזּכרֹון היא והּתכלית הּכּונה אמנם, הּתׁשּובה. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָענין
ׁשעלֿידיֿ והינּו, ּבחּצֹונּיּות, ּבּזּכרֹון ּגם ימׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֻּבפנימּיּות

ׁשּיעלה הּזּכרֹוןזה ׁשּזהּו לטֹובה, לפני זכרֹונכם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
זֹוכר הּברכה וחֹותם ּבסּיּום ׁשאֹומרים ּוכפי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָּבפנימּיּות,
עם (הּקׁשּורה ּדאברהם ּברית ּכריתת ׁשּזֹוהי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּברית,
ּגם ּפֹועל זה הרי ― ּדמׁשה ּברית ּוכריתת יצחק) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעקדת
ּגם ׁשּיהיה זכרּת, ּבאהבה נח את וגם ּבחּצֹונּיּות, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבּזּכרֹון
סדר ּבכל ׁשּימׁש חּצֹונּיים, ענינים על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּזּכרֹון
רויחי. ּומזֹוני חּיי ּבבני מּטה, למּטה עד ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

הּצרe‡·e¯ו) מהּו להבין, צרי ּדלכאֹורה הענין, ≈ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ
הרי הּפנימּיּות, לבחינת ּבנֹוגע ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבּזּכרֹון
את לנּו ּדיבחר העצמי הרצֹון יׁשנֹו הּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבבחינת

סּלה אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את נעלה46נחלתנּו ׁשהּוא , ְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אחר ּבמקֹום ּכּמבאר הּתענּוג, מענין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֹיֹותר

מאׁשר47ּבארּכה יֹותר ארֹויס) (ּגיט מגּלה ׁשהרצֹון ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
מהרצֹון למּטה ּגם ּבזה והּדגמא הראיה וכּידּוע ְְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּתענּוג.

הּזקן אדמּו"ר כ"ק ּכמאמר ּדיׂשראל, ׁשאיׁש48העצמי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מאלקּות, נפרד להיֹות רֹוצה ואינֹו יכֹול אינֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּיׂשראלי
מסירת לידי ׁשּמביא ועד עצמי, רצֹון הּוא זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשרצֹון
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ואילך). קמד ע' תשי"ז (סה"מ תשי"ז ג.44)(הב') מה, שם לקו"ת וראה שם. וברמב"ן יא ל, פרש"י45)נצבים יא. פקודי תנחומא

.10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה יח. ט, עקב יא. לג, ה.46)תשא מז, ואילך).47)תהלים תז (ע' שם תער"ב המשך ראה

ואילך). כ ע' תש"כ (סה"מ פ"ג תש"כ השמע"צ ביום ד"ה גם ב"היום48)וראה הועתק שפד. ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

·e˙kM ‰Ó e‰fL44,'B‚ EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk ∆∆«∆»ƒ«ƒ¿»«…¬∆»…ƒ¿«¿
È‡˜cמדבר זה BzÓ¯‰פסוק ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ÏÚ ¿»≈«ƒ¿««¿»∆ƒ¿«¿»ƒ»

ÏÈÚÏ ¯‡·nk) ‰È˙BˆÓe(41בני אם שגם הקדושֿברוךֿהוא כהבטחת ƒ¿∆»«¿…»¿≈
ברית להם "וזכרתי - זאת בכל וייגלו, ויחטאו התורה דברי על יעברו ישראל

אותם הוצאתי אשר ראשונים

שכריתת היינו מצרים" מארץ

עם נכרתה התשובה על הברית

שלמעלה התשובה ובכוח משה

היהודי נשאר ומצוות מתורה

אם גם בקדושֿברוךֿהוא קשור

צריכה והתשובה וגלה, ְָָָָחטא

השנה ימות בכל ,להיות
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡a Ë¯Ù·eƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ�B¯Á‡‰הפעם היו שהם »«¬ƒ
בהר היה רבנו שמשה השנייה

העגל חטא …≈∆L‡¯nLלאחר
ÌBÈ „Ú ÏeÏ‡ L„Á…∆¡«
ÏÚÙ� BaL ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆ƒ¿»
EÈ¯·„k ÈzÁÏÒc ÔÈ�Ú‰45 »ƒ¿»¿»«¿ƒƒ¿»∆

הם הללו הסליחה דברי והרי

למשה הקדושֿברוךֿהוא דברי

התשובה לעניין Ê‡Lבמענה ,∆»
ימי ועשרת אלול חודש בימי

שהםתשובה שנה מידי

הימים ארבעים של בתאריכים

בהר משה שהיה האחרונים

˙È¯a ˙˙È¯k ˙Lb„ÓÀ¿∆∆¿ƒ«¿ƒ
.‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ÏÚ ‰LÓc¿…∆«ƒ¿««¿»
˙ÈÏÎz‰Â ‰�ek‰ ,Ì�Ó‡»¿»««»»¿««¿ƒ
˙eiÓÈ�Ùa ÔB¯kf‰nL ‡È‰ƒ∆≈«ƒ»ƒ¿ƒƒ
ובעניין ומצוות תורה בעניני

פנימיים עניינים שהם התשובה

השנה(CLÓÈורוחניים בראש À¿«
השנה ימות ÔB¯kfaובכל Ìb««ƒ»

˙ei�BvÁaגשמיים ÏÚiL‰בעניינים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,e�È‰Â , ¿ƒƒ¿«¿∆«¿≈∆∆«¬∆
ÈÙÎe ,˙eiÓÈ�Ùa ÔB¯kf‰ e‰fL ,‰·BËÏ È�ÙÏ ÌÎ�B¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«¿»∆∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰Î¯a‰ Ì˙BÁÂ ÌeiÒa ÌÈ¯ÓB‡Lראש של במוסף זיכרונות ברכת ∆¿ƒ¿ƒ¿««¿»»
(‰eLw¯‰השנה Ì‰¯·‡c ˙È¯a ˙˙È¯k È‰BfL ,˙È¯a‰ ¯ÎBÊ≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»»«¿»

Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰ Z ‰LÓc ˙È¯a ˙˙È¯Îe (˜ÁˆÈ ˙„˜Ú ÌÚƒ¬≈«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ¿…∆¬≈∆≈«
Áa ÔB¯kfaÌb ‰È‰iL ,z¯ÎÊ ‰·‰‡a Á� ˙‡ Ì‚Â ,˙ei�Bv «ƒ»¿ƒƒ¿«∆…«¿«¬»»«¿»∆ƒ¿∆«

ÌÈi�BvÁ ÌÈ�È�Ú ÏÚ ÔB¯kf‰,גשמיות והשפעת העולם CLÓiLקיום «ƒ»«ƒ¿»ƒƒƒƒ∆À¿«
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎaראשית שהם ובינה (חכמה העליונות מהדרגות ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

ברוחניות ליש מאין וההשפעה È�·aההשתלשלות ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú («¿«»«»¿»≈
.ÈÁÈÂ¯ È�BÊÓe ÈiÁ«≈¿≈¿ƒ≈

ÔB¯kfa C¯v‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (Â≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««…∆«ƒ»
˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁ·Ï Ú‚B�aובחיזוק ברית בכריתת צורך יש בכלל למה ¿≈«ƒ¿ƒ««¿ƒƒ

הקדושֿ של הפנימי הזיכרון

ישראל, לנשמות ביחס ברוךֿהוא

˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁ·a È¯‰¬≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰ B�LÈ∆¿»»»«¿ƒ
e�˙ÏÁ� ˙‡ e�Ï ¯Á·Èc¿ƒ¿«»∆«¬»≈
·‰‡ ¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡∆¿«¬…¬∆»≈

‰lÒ46כי בחסידות ומבואר ∆»
הפסוק של הפנימית המשמעות

בחר שהקדושֿברוךֿהוא היא

בני את ואוהב ישראל בבני

מאד, ועצמי פנימי ברצון ישראל

elÙ‡ ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ‡e‰L∆«¬∆≈¬ƒ
¯‡·nk ,‚e�Úz‰ ÔÈ�ÚÓ≈ƒ¿«««¬«¿…»
‰k¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa47 ¿»«≈«¬À»

ËÈb) ‰l‚Ó ÔBˆ¯‰L∆»»¿«∆ƒ
¯L‡Ó ¯˙BÈ (ÒÈB¯‡«¿≈≈¬∆

‚e�Úz‰כלל שבדרך אף כי ««¬
הדרגות של הרגיל הסדר

כוחות של גם וכך העליונות,

מהרצון נעלה שהעונג הוא הנפש

מסויים בדבר רוצה (ואדם

לו גורם שהדבר מכך כתוצאה

כך יותר גדול שהעונג וככל עונג,

יש יותר), וחזק גדול הרצון

"רצון ברצון, יותר נעלית בחינה

מעונג יותר שנעלית עצמי"

של יותר חזק ביטוי ומהווה

הנפש. פנימיות עומק

‡Ó‚c‰Â ‰È‡¯‰ Úe„iÎÂ¿«»«»¿»»¿«À¿»
ÔBˆ¯‰Ó ‰hÓÏ Ìb ‰Êa»∆«¿«»≈»»

,Ï‡¯NÈc ÈÓˆÚ‰לבני עצמי רצון כביכול, יש, שלקדושֿברוךֿהוא כשם »«¿ƒ¿ƒ¿»≈
שהרצון וכיוון לקדושֿברוךֿהוא עצמי רצון ישראל לבני יש כך ישראל,

לרצון משל מהווה זה הרי מעונג, למעלה הוא לאלוקות ישראל בני של העצמי

של עניניו את ומבאר והולך ישראל, בנשמות הקדושֿברוךֿהוא של העצמי

ישראל בבני למטה, העצמי ‰הרצון ¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡ÓkÔ˜f48 ¿«¬««¿«»≈
„¯Ù� ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ B�È‡Â ÏBÎÈ B�È‡ ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡L∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ≈»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»
È„ÈÏ ‡È·nL „ÚÂ ,ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ‡e‰ ‰Ê ÔBˆ¯L ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…∆»∆»«¿ƒ¿«∆≈ƒƒ≈

,ÏÚÙa LÙ� ˙¯ÈÒÓויתור בפועל, נפש מסירות גורם הזה שהרצון ומאחר ¿ƒ«∆∆¿…«
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וידּוע ּבפעל, ּדוקא49נפׁש הּוא המסירּותֿנפׁש ׁשענין ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אינֹו הּׂשכל ׁשהרי ׂשכל, עם קׁשּור ׁשאינֹו רצֹון ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּצד
(ׂשכל המסירּותֿנפׁש לענין מקֹום נֹותן ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמחּיב
ויתירה נפׁש), מסירּות צּו ניט ּבריינגט אּון ניט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָטראגט
היה אם ּגם ּכי הענג, ענין ּגם ּבֹו אין זה ׁשרצֹון ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּזה,
ּוכדי אמּתית, נפׁש מסירּות לידי ּבא היה לא ענג, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבזה
רצֹון עלֿידי ּדוקא זה הרי אמּתית נפׁש למסירּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלבֹוא
ודעת טעם עלּֿפי מדּוד ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעצמי,
ּומּזה הענג, ענין עם קׁשּור ׁשאינֹו זאת, עֹוד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוׂשכל,

מענ ׁשּלמעלה רצֹון ׁשּזהּו להביאמּוכח, יכֹול ׁשּלכן ג, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אמּתית נפׁש מסירּות ּבפעל, למּטה נפׁש מסירּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹלידי
ּבבחינת ּגם הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן, ענג. ּבּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשאין
ׁשּי ׁשּלא אף ּכי, הּזּכרֹון, ענין לפעל צרי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּפנימּיּות
אפׁשר מּכלֿמקֹום, חסֿוׁשלֹום, יתּבּטל העצמי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהרצֹון
ּפסּוקי אמירת ענין וזהּו ׁשעה. לפי ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה
ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, מּפסּוקי ראיה ׁשּמביאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזכרֹונֹות,
ּכריתת הּברית, זֹוכר ּבפנימּיּות, הּזּכרֹון ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּפֹועלים
על ּדמׁשה ּברית ּכריתת יֹותר, ּובעמק ּדאברהם, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּברית
וגם ּבחּצֹונּיּות, הּזּכרֹון ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּתׁשּובה,
סדר לכל ׁשּנֹוגע הּזּכרֹון ׁשּזהּו זכרּת, ּבאהבה נח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
צרכי ּבכל טפחים מעׂשרה למּטה ועד ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות,

ָָָהאדם.

יּפטרÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) אל ז"ל רּבֹותינּו מאמר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ
הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו ְֲֲִֵֵֶַָָָָָאדם
ׁשּמּצד ב) (סעיף לעיל נתּבאר ּדהּנה, זֹוכרהּו. ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּמּתֹו
ׁשּתהיה הּבֹורא רצֹון מּצד (ׁשּנעׂשה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָסדר

ּבתחּתֹונים מלמעלה,50ּדירה הּנׁשמה ירידת ענין יׁשנֹו ( ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עמיקּתא, לבירא למּטה, ׁשּבאה עד רמה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָמאגרא
ׁשל ענין להיֹות ׁשּיכֹול עד העֹולם, והגּבלֹות ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבמדידֹות
ולכן מחברֹו. אדם ּדיּפטר ענין ׁשהּוא והסּתר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהעלם
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כלשהו דבר שאין כך כדי עד עצמי ברצון שמדובר ברור כפשוטו, החיים על

בגלל רק לבוא יכולה נפש המסירות כי אותו ומעורר שגורם האדם נפש בתוך

כזה רצון לעורר שיכול גורם שום ואין אחר כוח מכל שלמעלה עצמי רצון

Úe„ÈÂ49B�È‡L ÔBˆ¯ „vÓ ‡˜Âc ‡e‰ LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈ�ÚL ¿»«∆ƒ¿««¿ƒ∆∆«¿»ƒ«»∆≈
È¯‰L ,ÏÎN ÌÚ ¯eL»̃ƒ≈∆∆¬≈
B�È‡Â ·iÁÓ B�È‡ ÏÎO‰«≈∆≈¿«≈¿≈
ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó Ô˙B�≈»¿ƒ¿«
ÏÎN) LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆≈∆
Ë‚�ÈÈ¯a Ôe‡ ËÈ� Ë‚‡¯Ë¿»¿ƒ¿≈¿¿
,(LÙ� ˙e¯ÈÒÓ eˆ ËÈ�ƒ¿ƒ∆∆
להיות יכולים שכל פי על שכן

עדיף מדוע שונים נימוקים

את למסור ולא בחיים להישאר

fÓ‰,הנפש ‰¯È˙ÈÂזו לא ƒ≈»ƒ∆
מעצם היא נפש שמסירות בלבד

ולא ודעת מטעם למעלה מהותה

אלא ההיגיון לפי שמחוייב דבר

עצמי' מ'רצון רק שנובע צעד

מזו יתירה Ê‰אלא ÔBˆ¯L∆»∆
הנפש את Ìbלמסור Ba ÔÈ‡≈«

Ì‡ Ìb Èk ,‚�Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»…∆ƒ«ƒ
‰È‰ ‡Ï ,‚�Ú ‰Êa ‰È‰»»»∆…∆…»»
LÙ� ˙e¯ÈÒÓ È„ÈÏ ‡a»ƒ≈¿ƒ∆∆

˙ÈzÓ‡יכול לא עונג גם כי ¬ƒƒ
על לוותר וגורם סיבה להיות

מטרה למען לחלוטין החיים

מכוח ורק אך בא והדבר מסוימת

בנפש, ופנימי עמוק יותר עוד

LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ ‡B·Ï È„Îe¿≈»ƒ¿ƒ∆∆
‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¬≈∆«¿»
‡lL ,ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿ƒ∆…
„e„Ó B�È‡L „·Ïa BÊƒ¿«∆≈»
,ÏÎNÂ ˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»««¿≈∆
B�È‡L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆≈
,‚�Ú‰ ÔÈ�Ú ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«»…∆
ÔBˆ¯ e‰fL ,ÁÎeÓ ‰fÓeƒ∆»∆∆»

‚�ÚÓ ‰ÏÚÓlLבחינת ולא ∆¿«¿»≈…∆
כלל בדרך מדובר שבה הרצון

מעונג, למטה ≈«∆ÔÎlLוהיא
ÏBÎÈזה È„ÈÏרצון ‡È·‰Ï »¿»ƒƒ≈

‰hÓÏ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¿«»
e .‚�Ú da ÔÈ‡L ˙ÈzÓ‡ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ,ÏÚÙaשל שהרצון מאחר ¿…«¿ƒ∆∆¬ƒƒ∆≈»…∆

הוא וגו') נחלתנו" את לנו "יבחר נאמר (שעליו ישראל בבני הקדושֿברוךֿהוא
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טו `"kyz'd ,oeygÎxn 'c ,jl jl zyxt ,'b mei

וידּוע ּבפעל, ּדוקא49נפׁש הּוא המסירּותֿנפׁש ׁשענין ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אינֹו הּׂשכל ׁשהרי ׂשכל, עם קׁשּור ׁשאינֹו רצֹון ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּצד
(ׂשכל המסירּותֿנפׁש לענין מקֹום נֹותן ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמחּיב
ויתירה נפׁש), מסירּות צּו ניט ּבריינגט אּון ניט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָטראגט
היה אם ּגם ּכי הענג, ענין ּגם ּבֹו אין זה ׁשרצֹון ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּזה,
ּוכדי אמּתית, נפׁש מסירּות לידי ּבא היה לא ענג, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבזה
רצֹון עלֿידי ּדוקא זה הרי אמּתית נפׁש למסירּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלבֹוא
ודעת טעם עלּֿפי מדּוד ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעצמי,
ּומּזה הענג, ענין עם קׁשּור ׁשאינֹו זאת, עֹוד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוׂשכל,

מענ ׁשּלמעלה רצֹון ׁשּזהּו להביאמּוכח, יכֹול ׁשּלכן ג, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אמּתית נפׁש מסירּות ּבפעל, למּטה נפׁש מסירּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹלידי
ּבבחינת ּגם הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן, ענג. ּבּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשאין
ׁשּי ׁשּלא אף ּכי, הּזּכרֹון, ענין לפעל צרי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּפנימּיּות
אפׁשר מּכלֿמקֹום, חסֿוׁשלֹום, יתּבּטל העצמי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהרצֹון
ּפסּוקי אמירת ענין וזהּו ׁשעה. לפי ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה
ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, מּפסּוקי ראיה ׁשּמביאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזכרֹונֹות,
ּכריתת הּברית, זֹוכר ּבפנימּיּות, הּזּכרֹון ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּפֹועלים
על ּדמׁשה ּברית ּכריתת יֹותר, ּובעמק ּדאברהם, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּברית
וגם ּבחּצֹונּיּות, הּזּכרֹון ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּתׁשּובה,
סדר לכל ׁשּנֹוגע הּזּכרֹון ׁשּזהּו זכרּת, ּבאהבה נח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
צרכי ּבכל טפחים מעׂשרה למּטה ועד ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות,

ָָָהאדם.

יּפטרÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) אל ז"ל רּבֹותינּו מאמר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ
הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו ְֲֲִֵֵֶַָָָָָאדם
ׁשּמּצד ב) (סעיף לעיל נתּבאר ּדהּנה, זֹוכרהּו. ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּמּתֹו
ׁשּתהיה הּבֹורא רצֹון מּצד (ׁשּנעׂשה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָסדר

ּבתחּתֹונים מלמעלה,50ּדירה הּנׁשמה ירידת ענין יׁשנֹו ( ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עמיקּתא, לבירא למּטה, ׁשּבאה עד רמה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָמאגרא
ׁשל ענין להיֹות ׁשּיכֹול עד העֹולם, והגּבלֹות ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבמדידֹות
ולכן מחברֹו. אדם ּדיּפטר ענין ׁשהּוא והסּתר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהעלם
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כלשהו דבר שאין כך כדי עד עצמי ברצון שמדובר ברור כפשוטו, החיים על

בגלל רק לבוא יכולה נפש המסירות כי אותו ומעורר שגורם האדם נפש בתוך

כזה רצון לעורר שיכול גורם שום ואין אחר כוח מכל שלמעלה עצמי רצון

Úe„ÈÂ49B�È‡L ÔBˆ¯ „vÓ ‡˜Âc ‡e‰ LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈ�ÚL ¿»«∆ƒ¿««¿ƒ∆∆«¿»ƒ«»∆≈
È¯‰L ,ÏÎN ÌÚ ¯eL»̃ƒ≈∆∆¬≈
B�È‡Â ·iÁÓ B�È‡ ÏÎO‰«≈∆≈¿«≈¿≈
ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó Ô˙B�≈»¿ƒ¿«
ÏÎN) LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆≈∆
Ë‚�ÈÈ¯a Ôe‡ ËÈ� Ë‚‡¯Ë¿»¿ƒ¿≈¿¿
,(LÙ� ˙e¯ÈÒÓ eˆ ËÈ�ƒ¿ƒ∆∆
להיות יכולים שכל פי על שכן

עדיף מדוע שונים נימוקים

את למסור ולא בחיים להישאר

fÓ‰,הנפש ‰¯È˙ÈÂזו לא ƒ≈»ƒ∆
מעצם היא נפש שמסירות בלבד

ולא ודעת מטעם למעלה מהותה

אלא ההיגיון לפי שמחוייב דבר

עצמי' מ'רצון רק שנובע צעד

מזו יתירה Ê‰אלא ÔBˆ¯L∆»∆
הנפש את Ìbלמסור Ba ÔÈ‡≈«

Ì‡ Ìb Èk ,‚�Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»…∆ƒ«ƒ
‰È‰ ‡Ï ,‚�Ú ‰Êa ‰È‰»»»∆…∆…»»
LÙ� ˙e¯ÈÒÓ È„ÈÏ ‡a»ƒ≈¿ƒ∆∆

˙ÈzÓ‡יכול לא עונג גם כי ¬ƒƒ
על לוותר וגורם סיבה להיות

מטרה למען לחלוטין החיים

מכוח ורק אך בא והדבר מסוימת

בנפש, ופנימי עמוק יותר עוד

LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ ‡B·Ï È„Îe¿≈»ƒ¿ƒ∆∆
‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¬≈∆«¿»
‡lL ,ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿ƒ∆…
„e„Ó B�È‡L „·Ïa BÊƒ¿«∆≈»
,ÏÎNÂ ˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»««¿≈∆
B�È‡L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆≈
,‚�Ú‰ ÔÈ�Ú ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«»…∆
ÔBˆ¯ e‰fL ,ÁÎeÓ ‰fÓeƒ∆»∆∆»

‚�ÚÓ ‰ÏÚÓlLבחינת ולא ∆¿«¿»≈…∆
כלל בדרך מדובר שבה הרצון

מעונג, למטה ≈«∆ÔÎlLוהיא
ÏBÎÈזה È„ÈÏרצון ‡È·‰Ï »¿»ƒƒ≈

‰hÓÏ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¿«»
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¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆≈¿»≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Óשבו «¬««≈«

המאמר ËtÈ¯נפתח Ï‡«ƒ»≈
CBzÓ ‡l‡ B¯·ÁÓ Ì„‡»»≈¬≈∆»ƒ
Ck CBznL ,‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»∆ƒ»
¯‡a˙� ,‰p‰c .e‰¯ÎBÊ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»≈
„vnL (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿
ÔBˆ¯ „vÓ ‰NÚpL)∆«¬»ƒ«¿
‰¯Èc ‰È‰zL ‡¯Ba‰«≈∆ƒ¿∆ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a50ÔÈ�Ú B�LÈ ( ¿«¿ƒ∆¿ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»ƒ¿«¿»

‰Ó¯ ‡¯‚‡Óגבוה Ú„מגג , ≈ƒ¿»»»«
‡¯È·Ï ,‰hÓÏ ‰‡aL∆»»¿«»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚעמוק Âלבור ˙B„È„Óa ,ÏBÎiL „Ú ,ÌÏBÚ‰ ˙BÏa‚‰ ¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»»«∆»
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ïמאלוקות ÔÈ�Úוריחוק ‡e‰L , ƒ¿ƒ¿»∆∆¿≈¿∆¿≈∆ƒ¿»

¯ËtÈcוייפרדÌ„‡היהודיB¯·ÁÓהקדושֿברוךֿהואCÈ¯ˆ ÔÎÏÂ . ¿ƒ»≈»»≈¬≈¿»≈»ƒ
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זכרֹונכם ׁשּיעלה עלּֿדר) זֹוכרהּו ׁשּיהיה לפעל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹצרי
נׁשמֹות ׁשל הּׁשרׁש את לעֹורר והינּו, לטֹובה), ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹלפני
(לפני), ׁשּלמעלה הּפנימּיּות ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
מּבחינת יֹותר נעלית ׁשהיא הּפנימּיּות לבחינת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַועד
הרצֹון ׁשּזהּו ׁשּלמעלה, הענג מּבחינת וגם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחכמה
לפעל צריכים הּׁשנה ׁשּבראׁש עלּֿדר) ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהעצמי

ּבפ חֹוזריםהּזּכרֹון הענינים ׁשּכל לפי נימּיּות, ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָ
מּבחינה51לקדמּותם ההמׁשכה להיֹות צריכה ולכן , ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו הענינים, ּכל חזרּו ׁשּבּה מהּבחינה יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנעלית
זה וענין וענג). מּׂשכל ׁשּלמעלה עצמי' 'רצֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבחינת
ּבארּכה מבאר ּדהּנה, ּדוקא. הלכה ּדבר עלֿידי ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנעׂשה

הּקדׁש' ז"ל52ּב'אּגרת רּבֹותינּו מאמר ּכל53ּבפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשענין ּדייקא, הלכֹות כּו', יֹום ּבכל הלכֹות ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָהּׁשֹונה
ולכן, ּבגלּוי. העליֹון רצֹון נמצא ׁשּבהם הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָההלכֹות
עם ויתקּׁשר ּכלי יהיה ׁשּלמּטה העצמי ׁשהרצֹון ּכדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנה
ענין עלֿידי (לא נעׂשה זה הרי ׁשּלמעלה, העצמי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהרצֹון
עלֿידי לא ואפּלּו הּׂשכל, מעלת ׁשּתגּדל ּככל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּבּׂשכל,
ּדבר ענין ׁשּזהּו הרצֹון, ענין עלֿידי אּלא) ענג, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹענין
ערּוב ללא ׁשהּוא, ּכמֹו העליֹון רצֹון יׁשנֹו ׁשּבזה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהלכה,

ּבּמאמר ׁשּמסּים ּוכפי הרצֹון, זּולת נֹוספים ּגדל54ענינים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
רצֹון עצמּות עמק ּכל ׁשּבזה ּפסּוקה, ּדהלכה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהענין

ְֶָהעליֹון.

עליהÌiÒÓeח) ׁשּגזר ארץ ּכל כּו' מּלתא אדּכרּתן ¿«≈ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ארץ וכל נתיּׁשבה, ליּׁשּוב הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַָָָָָאדם
נתיּׁשבה. לא ליּׁשּוב הראׁשֹון אדם עליה ּגזר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבּמאמר ּכּמבאר ּבזה, הּוא54והענין הראׁשֹון ׁשאדם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מחׁשבה הּוא הראׁשֹון אדם ּוגזרת קדמֹון', אדם ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָ'ּפרצּוף
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ובכ"מ. ובכ"מ.51)רפל"ו. ב. נא, שם לקו"ת במקומו. האריז"ל סידור ר"ה. שער הכוונות ושער פע"ח מגילה53)סכ"ט.52)ראה

א. עג, נדה ב. 54.258)כח, ע' שם תרפ"ט סה"מ
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È�ÙÏ ÌÎ�B¯ÎÊ ‰ÏÚiL C¯cŒÏÚ) e‰¯ÎBÊ ‰È‰iL ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿∆¿≈«∆∆∆«¬∆ƒ¿¿∆¿»«
ÈÙk Ï‡¯NÈ ˙BÓL� ÏL L¯M‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ ,e�È‰Â ,(‰·BËÏ¿»¿«¿¿≈∆«…∆∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
˙�ÈÁ·Ï „ÚÂ ,(È�ÙÏ) ‰ÏÚÓlL ˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆¿«¿»¿»«¿«ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁaÓ Ì‚Â ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰L ˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿«ƒ¿ƒ«

e‰fL ,‰ÏÚÓlL ‚�Ú‰»…∆∆¿«¿»∆∆
‰ÏÚÓlL ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰»»»«¿ƒ∆¿«¿»
‰�M‰ L‡¯aL C¯cŒÏÚ)«∆∆∆¿…«»»

בשנה שנה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒמידי
ÏÚÙÏהתעוררות את מחדש ƒ¿…

ÈÙÏ ,˙eiÓÈ�Ùa ÔB¯kf‰«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ì˙eÓ„˜Ï51לפני שהיו כפי ¿«¿»
לעוררבריאת וצריך העולמות

שנה בכל הקדושֿברוךֿהוא אצל

עולמות לברוא הרצון את מחדש

עליהם ˆ¯ÎÈ‰ולמלוך ÔÎÏÂ ,¿»≈¿ƒ»
‰�ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒ¿ƒ»
‰�ÈÁa‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈≈«¿ƒ»
ÌÈ�È�Ú‰ Ïk e¯ÊÁ daL∆»»¿»»ƒ¿»ƒ

הקודמות e‰fLבשנים ,∆∆
'ÈÓˆÚ ÔBˆ¯' ˙�ÈÁa¿ƒ«»«¿ƒ
.(‚�ÚÂ ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿…∆
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈
,‰p‰c .‡˜Âc ‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»«¿»¿ƒ≈
˙¯b‡'a ‰k¯‡a ¯‡·Ó¿…»«¬À»¿ƒ∆∆

'L„w‰52¯Ó‡Ó Le¯Ùa «…∆¿≈«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯53Ïk «≈«»

ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰�BM‰«∆¬»¿»
הבא עולם בן שהוא לו מובטח

‡˜ÈÈc ˙BÎÏ‰ ,'eÎודווקא ¬»»¿»
נקרא שבתורה ההלכות חלק

תורה' של ÔÈ�ÚL'כתרה ,∆ƒ¿«
L ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰Ì‰a «¬»∆»∆
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ‡ˆÓ�בחינת) ƒ¿»»»∆¿

מעשר שלמעלה הכתר

הרצוןÈeÏ‚aהספירות) כי ¿»
התורה במצוות התלבש העליון

ובעוד 'כתר') בגימטריא – דרבנן מצוות שבע ובתוספת תרי"ג (שמספרן

שצוטט (כפי ונסתר נעלם הוא שבמצוות העליון הרצון שבכתב שבתורה

בהלכות הרי למשל) תפילין, מצות לגבי שבתניא הקודש מאגרת לעיל

שבמצוות העליון הרצון דווקאהפסוקות הלכות השונה ולכן וידוע גלוי הוא

מלובשת האדם נפש ההלכה בלימוד כי הבא עולם בן שהוא לו מובטח

העליון. ברצון

¯M˜˙ÈÂ ÈÏk ‰È‰È ‰hÓlL ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰L È„k ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈¿≈∆»»»«¿ƒ∆¿«»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚ ‡Ï) ‰NÚ� ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓlL ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰ ÌÚƒ»»»«¿ƒ∆¿«¿»¬≈∆«¬∆…«¿≈ƒ¿»
ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÎO‰ ˙ÏÚÓ Ïc‚zL ÏÎk ,ÏÎOaL∆«≈∆¿»∆ƒ¿««¬««≈∆«¬ƒ…«¿≈ƒ¿»

‚�Ú ÏLאבל מהרצון למעלה הוא העונג כלל שבדרך לעיל שהוסבר כפי ∆…∆
רק לא נעלה העצמי הרצון

ולכן מהעונג גם אלא מהשכל

(ההיפך והחיבור ההתקשרות

ופירוד, ריחוק שעניינו מ"יפטר"

(שלמטה שכל ידי על לא היא

עונג ידי על לא וגם רגיל) מרצון

רגיל) מרצון «∆‡l‡)(שלמעלה
ÔBˆ¯‰ ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«»»

c·¯העצמי ÔÈ�Ú e‰fL ,∆∆ƒ¿«¿«
ÔBˆ¯ B�LÈ ‰ÊaL ,‰ÎÏ‰¬»»∆»∆∆¿»
‡ÏÏ ,‡e‰L BÓk ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿∆¿…
ÌÈÙÒB� ÌÈ�È�Ú ·e¯Ú≈ƒ¿»ƒ»ƒ
ÈÙÎe ,ÔBˆ¯‰ ˙ÏeÊ«»»¿ƒ

¯Ó‡na ÌiÒnL54הנ"ל ∆¿«≈««¬»
תרפ"ט ‰ÔÈ�Úדשנת Ï„b…∆»ƒ¿»

‰ÊaL ,‰˜eÒt ‰ÎÏ‰c«¬»»¿»∆»∆
ÔBˆ¯ ˙eÓˆÚ ˜ÓÚ Ïk»…∆«¿»

ÔBÈÏÚ‰ממשיכים" לשונו: וזה »∆¿
העצמּות גילוי שהוא זה אור

לפני שהוא כמו הוא ברוך

הלכה עניין וזהו הצמצום...

אור את וממשיכים שמוליכים

הליכות גבול... הבלי סוף אין

גילוי שיהי' בכדי היינו לו, עולם

לפני שהוא כמו העצמּות

ידי על הוא ל"ו דזהו הצמצום

פסוקה דבהלכה דווקא, הלכות

רצון עצמּות עומק כל בזה הרי

העליון".

ÌiÒÓe (Áחכמינו במאמר ¿«≈
המאמר נפתח שבו ז"ל

k 'eÎ ‡˙lÓ Ôz¯k„‡Ï «¿«¿»ƒ¿»»
Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯ÊbL ı¯‡∆∆∆»«»∆»»»
Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL ı¯‡ ÏÎÂ ,‰·MÈ˙� ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿»∆∆∆…»«»∆»»»
¯Ó‡na ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .‰·MÈ˙� ‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰54 »ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»»∆«¿…»««¬»

תרפ"ט ‰¯‡ÔBLדשנת Ì„‡Lרוחנית לבחינה משל הּוא כאן האמור ∆»»»ƒ
הנקראת כשם'Ûeˆ¯tעליונה רבים ועניינים כוחות הכוללת שלימה (תבנית «¿

שונים כוחות כמה כולל להבדיל, הגשמי, האדם ˜„ÔBÓ',שפרצוף Ì„‡ (»»«¿
ואורות ספירות יש שבהם מהעולמות שלמעלה באלוקות עליונה בחינה היא
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אדם ּבני מעׂשי ּדכל והינּו, קדמֹון', ּד'אדם ְְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָהּקדּומה
ּכפי העליֹונה ּדהׁשּגחה הּגזרה עלּֿפי הם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועניניהם
ּובפרטּיּות קדמֹון'. ּד'אדם הּקדּומה ּבּמחׁשבה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָׁשעלה
אדם עליה ׁשּגזר ארץ אֹופּנים, ב' ּבזה יׁש ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיֹותר
אדם עליה ּגזר ׁשּלא וארץ נתיּׁשבה, ליּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ׁש נתיּׁשבה, לא ליּׁשּוב ּבעבֹודתהראׁשֹון אֹופּנים ב' הם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
קּיּום עלֿידי הּטֹוב, ּבּצד חּיּוב ׁשל ּבאפן עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהוי',
ההפכי, ּבּצד ׁשלילה ׁשל ּבאפן ועבֹודה עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוֹות
ׁשני הם ּובכללּות לאּֿתעׂשה, מצוֹות ׁשמירת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹעלֿידי

טֹוב ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודה55הענינים ּוכללּות . ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
ּדהׁשּגחה הּגזרה עלּֿפי היא אּלּו ארצֹות סּוגי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבׁשני

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּמאמר: ּוממׁשי מצעדי56העליֹונה. מה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת [וכּידּוע יחּפץ ודרּכֹו ּכֹוננּו ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגבר

הּזקן אדמּו"ר ּבא57ּוכ"ק יהּודי ׁשּכאׁשר הּפסּוק, על ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
הביאה העליֹונה ׁשההׁשּגחה לדעת עליו מסּים, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻלמקֹום
ׁשל ― ׁשּדרּכֹו ּכדי היא ּבזה והּכּונה זה, למקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
יחּפץ ׁש(ּדרּכֹו) הּפרּוׁש ּגם ּכֹולל יחּפץ, ― ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקּב"ה
ּבעבֹודתֹו ואיׁש לאיׁש להצליח הּקּב"ה], על ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָקאי
להׁשלים ּבכדי הּגׁשמּיים עניניו ּובכל ּומצֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבתֹורה
טֹוב. ּכי ּבאֹור אֹור ותֹורה להיֹות העליֹונה ְְְְִִֶַַָָָָָהּכּונה

LÈÂ,זה רז"ל ּבמאמר הענינים קׁשר ּבבאּור לֹומר ¿≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּדבר לּמּוד מסּפיק לא זֹוכרהּו, ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹׁשּכדי

ּבּפה למֹוציאיהם ההמׁשכה58ההלכה, על נֹוסף אּלא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבפעל, ּבעבֹודה ּגם נמׁש להיֹות צרי לדּבּור, ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמּמחׁשבה
ליּׁשּוב ענינּה, לפי ארץ ּבכל הראׁשֹון אדם ּגזרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלקּים
אמירת מסּפיק ׁשּלא הּׁשנה, ּבראׁש (ּכמֹו ליּׁשּוב ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹאֹו
ׁשּזהּו הּמעׂשה, ענין ּגם צרי אּלא זכרֹונֹות, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּפסּוקי
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העולמות וכל ההשתלשלות' 'סדר כל בה אלא מזה זה ונבדלים שונים מסוגים

(כאדם אחת בסקירה נכללים המשיח ימות ועד שמהבריאה המאורעות וכל

של הפרטים כל במחשבתו, לעלות מתחיל הבית שכאשר בית לבנות הרוצה

ויחידה) אחת במחשבה נכללים והחלונות הקירות ‡„Ìהגג ˙¯Ê‚e¿≈«»»
‰·LÁÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ«¬»»

‰Óe„w‰הכללית האחת, «¿»
,e�È‰Â ,'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c¿»»«¿¿«¿
Ì„‡ È�a ÈNÚÓ ÏÎc¿»«¬≈¿≈»»
ÈtŒÏÚ Ì‰ Ì‰È�È�ÚÂ¿ƒ¿¿≈∆≈«ƒ
‰ÁbL‰c ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿»»
‰ÏÚL ÈÙk ‰�BÈÏÚ‰»∆¿»¿ƒ∆»»
‰Óe„w‰ ‰·LÁna««¬»»«¿»

'ÔBÓ„˜ Ì„‡'cמכן שלאחר ¿»»«¿
סדר של הרבות בדרגות

ביטוי לידי באה ההשתלשלות

מאד רבים פרטים ופרטי בפרטים

ב'מחשבה כלולים כולם אבל

שנברא מה וכל דא"ק' הקדומה

העולמות בכל שמתרחש מה וכל

פרטית. בהשגחה הוא

‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
על הקדושֿברוךֿהוא בהשגחת

הנבראים כל ועל העולמות כל

,ÌÈpÙB‡ בצורה·' השגחה «ƒ
ומתי יהיה ואיך יהיה מה חיובית,

- ÈÏÚ‰יהיה ¯ÊbL ı¯‡∆∆∆»«»∆»
·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ

,‰·MÈ˙�בצורה והשגחה ƒ¿«¿»
- יהיה לא מה ∆∆¿ı¯‡Âשלילית,

Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL∆…»«»∆»»»
‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ…

Ì‰L ,‰·MÈ˙�אופנים שני ƒ¿«¿»∆≈
להם יש העולם על ה' בהשגחת

ÌÈpÙB‡ מקבילים·' «ƒ
‰„B·Ú ,'ÈÂ‰ ˙„B·Úa«¬«¬»»¬»
„va ·eiÁ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ««
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,·Bh‰««¿≈ƒ

È„ÈŒÏÚ ,ÈÎÙ‰‰ „va ‰ÏÈÏL ÏL ÔÙ‡a ‰„B·ÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬»¿…∆∆¿ƒ»«««»¿ƒ«¿≈
¯eÒc ÌÈ�È�Ú‰ È�L Ì‰ ˙eÏÏÎ·e ,‰NÚzŒ‡Ï ˙BÂˆÓ ˙¯ÈÓL¿ƒ«ƒ¿…«¬∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿

·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó55el‡ ˙Bˆ¯‡ È‚eÒ È�La ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎe . ≈»«¬≈¿»»¬»ƒ¿≈≈¬»≈
‰�BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰c ‰¯Êb‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ואחד אחד כל המכוונת ƒ«ƒ«¿≈»¿«¿»»»∆¿»

ה'. את יעבוד זה פרטי אדם אופן ובאיזה זמן באיזה מקום באיזה

·e˙kL BÓk :¯Ó‡na CÈLÓÓe56e��Bk ¯·b È„ÚˆÓ '‰Ó «¿ƒ««¬»¿∆»≈ƒ¿¬≈∆∆»
¯"eÓ„‡ ˜"Îe ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz Úe„iÎÂ] ıtÁÈ Bk¯„Â¿«¿∆¿»¿«»«««««≈«¿

Ô˜f‰57ÂÈÏÚ ,ÌiÒÓ ÌB˜ÓÏ ‡a È„e‰È ¯L‡kL ,˜eÒt‰ ÏÚ «»≈««»∆«¬∆¿ƒ»¿»¿À»»»
‰�ek‰Â ,‰Ê ÌB˜ÓÏ B˙B‡ ‰‡È·‰ ‰�BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰L ˙Ú„Ï»««∆««¿»»»∆¿»≈ƒ»¿»∆¿««»»

ıtÁÈ Z ‰"aw‰ ÏL Z Bk¯cL È„k ‡È‰ ‰Êaשהיהודי היינו »∆ƒ¿≈∆«¿∆«»»∆¿»
של דרכו את שם ולקיים ולרצות לחפוץ כדי מסויים מקום לאותו בא

Ìbהקדושֿברוךֿהוא ÏÏBk ,≈«
Le¯t‰בפסוק הנוסף «≈

ÏÚ È‡˜ ıtÁÈ (Bk¯c)L∆«¿∆¿»»≈«
‰"aw‰היינו האדם, על ולא «»»

את מביא שהקדושֿברוךֿהוא

ובזמן מסוים למקום האדם

של העליון לרצון בהתאם מסוים

ÁÈÏˆ‰Ïהקדושֿברוךֿהוא ,[¿«¿ƒ«
B˙„B·Úa LÈ‡Â LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ«¬»
ÏÎ·e ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿¿»
È„Îa ÌÈiÓLb‰ ÂÈ�È�Úƒ¿»»««¿ƒƒƒ¿≈
‰�BÈÏÚ‰ ‰�ek‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ««»»»∆¿»
¯B‡a ¯B‡ ‰¯B˙Â ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿

·BË Èkהמאמר מסתיים (ובכך ƒ
תרפ"ט). דשנת

¯L˜ ¯e‡·a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈∆∆
‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿«¬«««∆
ואמירת לימוד בעניין שתחילתו

הזיכרון את לעורר הלכה דבר

ופירוד ריחוק למנוע כדי למעלה

ההשגחה בעניין וסופו מאלוקות

כל של דרכו את המכוונת פרטית

ה' את יעבוד כיצד È„kLאדם ,∆¿≈
e‰¯ÎBÊ ‰È‰iLיהיה והאדם ∆ƒ¿∆¿≈

לאלוקות ÈtÒÓ˜קרוב ‡Ï ,…«¿ƒ
,‰ÎÏ‰‰ ¯·c „enÏƒ¿««¬»»
‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ58 ¿ƒ≈∆«∆

הפסוק על ז"ל חכמינו כמאמר

– למוצאיהם" הם "חיים

התורה שדברי בפה למוציאיהם

את שמבטא למי חיות ממשיכים

שיש ומכאן פה בדיבור לימודו

בדברי בדיבור גדולה מעלה

די לא בכך אבל כשלעצמו ‰‰ÎLÓ‰תורה ÏÚ ÛÒB� ‡l‡ ,∆»»«««¿»»
,ÏÚÙa ‰„B·Úa Ìb CLÓ� ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,¯ea„Ï ‰·LÁnÓƒ«¬»»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»««¬»¿…«

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯Êb Ìi˜Ï'קדמון 'אדם לבחינת הכוונה וכאמור ¿«≈¿≈«»»»ƒ
(BÓkבאלוקות ·eMÈÏ ‡lL B‡ ·eMÈÏ ,d�È�Ú ÈÙÏ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆…¿ƒ¿

‡l‡ ,˙B�B¯ÎÊ È˜eÒt ˙¯ÈÓ‡ ˜ÈtÒÓ ‡lL ,‰�M‰ L‡¯a¿…«»»∆…«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ¿∆»
‰NÚn‰ ÔÈ�Ú Ìb CÈ¯ˆבפועל בשופר ‡B¯ÓBתקיעה e‰fL בגמרא, »ƒ«ƒ¿«««¬∆∆∆¿

בדיבור הפסוקים באמירת די לא השנה בראש לפני זיכרונכם שיעלה שכדי
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אדם ּבני מעׂשי ּדכל והינּו, קדמֹון', ּד'אדם ְְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָהּקדּומה
ּכפי העליֹונה ּדהׁשּגחה הּגזרה עלּֿפי הם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועניניהם
ּובפרטּיּות קדמֹון'. ּד'אדם הּקדּומה ּבּמחׁשבה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָׁשעלה
אדם עליה ׁשּגזר ארץ אֹופּנים, ב' ּבזה יׁש ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיֹותר
אדם עליה ּגזר ׁשּלא וארץ נתיּׁשבה, ליּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ׁש נתיּׁשבה, לא ליּׁשּוב ּבעבֹודתהראׁשֹון אֹופּנים ב' הם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
קּיּום עלֿידי הּטֹוב, ּבּצד חּיּוב ׁשל ּבאפן עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהוי',
ההפכי, ּבּצד ׁשלילה ׁשל ּבאפן ועבֹודה עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוֹות
ׁשני הם ּובכללּות לאּֿתעׂשה, מצוֹות ׁשמירת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹעלֿידי

טֹוב ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודה55הענינים ּוכללּות . ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
ּדהׁשּגחה הּגזרה עלּֿפי היא אּלּו ארצֹות סּוגי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבׁשני

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּמאמר: ּוממׁשי מצעדי56העליֹונה. מה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת [וכּידּוע יחּפץ ודרּכֹו ּכֹוננּו ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגבר

הּזקן אדמּו"ר ּבא57ּוכ"ק יהּודי ׁשּכאׁשר הּפסּוק, על ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
הביאה העליֹונה ׁשההׁשּגחה לדעת עליו מסּים, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻלמקֹום
ׁשל ― ׁשּדרּכֹו ּכדי היא ּבזה והּכּונה זה, למקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
יחּפץ ׁש(ּדרּכֹו) הּפרּוׁש ּגם ּכֹולל יחּפץ, ― ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקּב"ה
ּבעבֹודתֹו ואיׁש לאיׁש להצליח הּקּב"ה], על ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָקאי
להׁשלים ּבכדי הּגׁשמּיים עניניו ּובכל ּומצֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבתֹורה
טֹוב. ּכי ּבאֹור אֹור ותֹורה להיֹות העליֹונה ְְְְִִֶַַָָָָָהּכּונה

LÈÂ,זה רז"ל ּבמאמר הענינים קׁשר ּבבאּור לֹומר ¿≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּדבר לּמּוד מסּפיק לא זֹוכרהּו, ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹׁשּכדי

ּבּפה למֹוציאיהם ההמׁשכה58ההלכה, על נֹוסף אּלא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבפעל, ּבעבֹודה ּגם נמׁש להיֹות צרי לדּבּור, ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמּמחׁשבה
ליּׁשּוב ענינּה, לפי ארץ ּבכל הראׁשֹון אדם ּגזרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלקּים
אמירת מסּפיק ׁשּלא הּׁשנה, ּבראׁש (ּכמֹו ליּׁשּוב ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹאֹו
ׁשּזהּו הּמעׂשה, ענין ּגם צרי אּלא זכרֹונֹות, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּפסּוקי
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העולמות וכל ההשתלשלות' 'סדר כל בה אלא מזה זה ונבדלים שונים מסוגים

(כאדם אחת בסקירה נכללים המשיח ימות ועד שמהבריאה המאורעות וכל

של הפרטים כל במחשבתו, לעלות מתחיל הבית שכאשר בית לבנות הרוצה

ויחידה) אחת במחשבה נכללים והחלונות הקירות ‡„Ìהגג ˙¯Ê‚e¿≈«»»
‰·LÁÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ«¬»»

‰Óe„w‰הכללית האחת, «¿»
,e�È‰Â ,'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c¿»»«¿¿«¿
Ì„‡ È�a ÈNÚÓ ÏÎc¿»«¬≈¿≈»»
ÈtŒÏÚ Ì‰ Ì‰È�È�ÚÂ¿ƒ¿¿≈∆≈«ƒ
‰ÁbL‰c ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿»»
‰ÏÚL ÈÙk ‰�BÈÏÚ‰»∆¿»¿ƒ∆»»
‰Óe„w‰ ‰·LÁna««¬»»«¿»

'ÔBÓ„˜ Ì„‡'cמכן שלאחר ¿»»«¿
סדר של הרבות בדרגות

ביטוי לידי באה ההשתלשלות

מאד רבים פרטים ופרטי בפרטים

ב'מחשבה כלולים כולם אבל

שנברא מה וכל דא"ק' הקדומה

העולמות בכל שמתרחש מה וכל

פרטית. בהשגחה הוא

‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
על הקדושֿברוךֿהוא בהשגחת

הנבראים כל ועל העולמות כל

,ÌÈpÙB‡ בצורה·' השגחה «ƒ
ומתי יהיה ואיך יהיה מה חיובית,

- ÈÏÚ‰יהיה ¯ÊbL ı¯‡∆∆∆»«»∆»
·eMÈÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ

,‰·MÈ˙�בצורה והשגחה ƒ¿«¿»
- יהיה לא מה ∆∆¿ı¯‡Âשלילית,

Ì„‡ ‰ÈÏÚ ¯Êb ‡lL∆…»«»∆»»»
‡Ï ·eMÈÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ…

Ì‰L ,‰·MÈ˙�אופנים שני ƒ¿«¿»∆≈
להם יש העולם על ה' בהשגחת

ÌÈpÙB‡ מקבילים·' «ƒ
‰„B·Ú ,'ÈÂ‰ ˙„B·Úa«¬«¬»»¬»
„va ·eiÁ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ««
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,·Bh‰««¿≈ƒ

È„ÈŒÏÚ ,ÈÎÙ‰‰ „va ‰ÏÈÏL ÏL ÔÙ‡a ‰„B·ÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬»¿…∆∆¿ƒ»«««»¿ƒ«¿≈
¯eÒc ÌÈ�È�Ú‰ È�L Ì‰ ˙eÏÏÎ·e ,‰NÚzŒ‡Ï ˙BÂˆÓ ˙¯ÈÓL¿ƒ«ƒ¿…«¬∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿

·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó55el‡ ˙Bˆ¯‡ È‚eÒ È�La ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎe . ≈»«¬≈¿»»¬»ƒ¿≈≈¬»≈
‰�BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰c ‰¯Êb‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ואחד אחד כל המכוונת ƒ«ƒ«¿≈»¿«¿»»»∆¿»

ה'. את יעבוד זה פרטי אדם אופן ובאיזה זמן באיזה מקום באיזה

·e˙kL BÓk :¯Ó‡na CÈLÓÓe56e��Bk ¯·b È„ÚˆÓ '‰Ó «¿ƒ««¬»¿∆»≈ƒ¿¬≈∆∆»
¯"eÓ„‡ ˜"Îe ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz Úe„iÎÂ] ıtÁÈ Bk¯„Â¿«¿∆¿»¿«»«««««≈«¿

Ô˜f‰57ÂÈÏÚ ,ÌiÒÓ ÌB˜ÓÏ ‡a È„e‰È ¯L‡kL ,˜eÒt‰ ÏÚ «»≈««»∆«¬∆¿ƒ»¿»¿À»»»
‰�ek‰Â ,‰Ê ÌB˜ÓÏ B˙B‡ ‰‡È·‰ ‰�BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰L ˙Ú„Ï»««∆««¿»»»∆¿»≈ƒ»¿»∆¿««»»

ıtÁÈ Z ‰"aw‰ ÏL Z Bk¯cL È„k ‡È‰ ‰Êaשהיהודי היינו »∆ƒ¿≈∆«¿∆«»»∆¿»
של דרכו את שם ולקיים ולרצות לחפוץ כדי מסויים מקום לאותו בא

Ìbהקדושֿברוךֿהוא ÏÏBk ,≈«
Le¯t‰בפסוק הנוסף «≈

ÏÚ È‡˜ ıtÁÈ (Bk¯c)L∆«¿∆¿»»≈«
‰"aw‰היינו האדם, על ולא «»»

את מביא שהקדושֿברוךֿהוא

ובזמן מסוים למקום האדם

של העליון לרצון בהתאם מסוים

ÁÈÏˆ‰Ïהקדושֿברוךֿהוא ,[¿«¿ƒ«
B˙„B·Úa LÈ‡Â LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ«¬»
ÏÎ·e ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿¿»
È„Îa ÌÈiÓLb‰ ÂÈ�È�Úƒ¿»»««¿ƒƒƒ¿≈
‰�BÈÏÚ‰ ‰�ek‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ««»»»∆¿»
¯B‡a ¯B‡ ‰¯B˙Â ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿

·BË Èkהמאמר מסתיים (ובכך ƒ
תרפ"ט). דשנת

¯L˜ ¯e‡·a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈∆∆
‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿«¬«««∆
ואמירת לימוד בעניין שתחילתו

הזיכרון את לעורר הלכה דבר

ופירוד ריחוק למנוע כדי למעלה

ההשגחה בעניין וסופו מאלוקות

כל של דרכו את המכוונת פרטית

ה' את יעבוד כיצד È„kLאדם ,∆¿≈
e‰¯ÎBÊ ‰È‰iLיהיה והאדם ∆ƒ¿∆¿≈

לאלוקות ÈtÒÓ˜קרוב ‡Ï ,…«¿ƒ
,‰ÎÏ‰‰ ¯·c „enÏƒ¿««¬»»
‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ58 ¿ƒ≈∆«∆

הפסוק על ז"ל חכמינו כמאמר

– למוצאיהם" הם "חיים

התורה שדברי בפה למוציאיהם

את שמבטא למי חיות ממשיכים

שיש ומכאן פה בדיבור לימודו

בדברי בדיבור גדולה מעלה

די לא בכך אבל כשלעצמו ‰‰ÎLÓ‰תורה ÏÚ ÛÒB� ‡l‡ ,∆»»«««¿»»
,ÏÚÙa ‰„B·Úa Ìb CLÓ� ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,¯ea„Ï ‰·LÁnÓƒ«¬»»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»««¬»¿…«

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯Êb Ìi˜Ï'קדמון 'אדם לבחינת הכוונה וכאמור ¿«≈¿≈«»»»ƒ
(BÓkבאלוקות ·eMÈÏ ‡lL B‡ ·eMÈÏ ,d�È�Ú ÈÙÏ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆…¿ƒ¿

‡l‡ ,˙B�B¯ÎÊ È˜eÒt ˙¯ÈÓ‡ ˜ÈtÒÓ ‡lL ,‰�M‰ L‡¯a¿…«»»∆…«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ¿∆»
‰NÚn‰ ÔÈ�Ú Ìb CÈ¯ˆבפועל בשופר ‡B¯ÓBתקיעה e‰fL בגמרא, »ƒ«ƒ¿«««¬∆∆∆¿

בדיבור הפסוקים באמירת די לא השנה בראש לפני זיכרונכם שיעלה שכדי
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ּבׁשֹופר ּובּמה ּבּמאמרים34אֹומרֹו ּבארּכה ּכּמבאר , ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָֹֻ
).59ׁשּלפניֿזה ְִֵֶֶ

הלכהe‰ÊÂט) ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו אדם יּפטר אל ¿∆ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבהמׁש ּבארּכה ּכּמבאר זֹוכרהּו, ּכ ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּמּתֹו

מּמּנּו60תרס"ו הרחק הּמלך ׁשּׁשֹולחֹו מל מּבן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשל
לפעל הּמל ּבן ׁשל ׁשּביכלּתֹו מה עלֿידיֿזה לגּלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּכדי
אׁשר עד ׁשּיזּכרנּו ּדבר איזה מּלכּתחּלה לֹו נֹותן ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָכּו',

ּבּמאמר ׁשּמבאר (ּכמֹו ויתראּו ּדבר61יחזרּו ענין ׁשּזהּו ,( ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
לֹו ׁשּנֹותן ׁשעלֿידיֿזה היינּו, זֹוכרהּו, ּכ ׁשּמּתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהלכה,

נּדח מּמּנּו יּדח ׁשּלא הּדבר ּברּור ההלכה, אּלא62ּדבר , ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּדּיּוק ּבאּור ּגם וזהּו ויתראּו. יחזרּו אׁשר עד זֹוכרהּו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָיהיה
הלכה, ּדבר מּתֹו אּלא מחברֹו אדם יּפטר אל ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון
אדם יּפטר יֹותר, ּבקּצּור למימר ליּה הוה ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּדלכאֹורה
מדּגׁש ׁשּבזה הּוא, הענין א הלכה. ּדבר מּתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמחברֹו
ּכ ׁשּמּתֹו הלכה ּדבר נּתן ׁשּמּלכּתחּלה זאת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּולי
מחברֹו, אדם ּדיּפטר ּומּצב מעמד ּכלל היה לא ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹזֹוכרהּו,
וכל מחברֹו, אדם יּפטר ּדאל ּומּצב מעמד אם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכי
צר אּלא אינּה מחברֹו, אדם ּדיּפטר לירידה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹהאפׁשרּות
לכּונת ּבנֹוגע ג) (סעיף לעיל האמּור עלּֿדר) ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּיה
ּדיּפטר להענין האפׁשרּות נעׂשית ׁשעלֿידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּצמצּום
ׁשּיהיה ּכדי כּו'), הּגּלּוי ּבׁשביל ׁשהּוא מחברֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאדם
ׁשּברּור וכאמּור, ּבּׁשליחּות. ׁשּנמצאים זמן ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָזֹוכרהּו
ויתראּו, ׁשּיחזרּו הּדבר ּוברּור זֹוכרהּו, ׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
,הּמל לאביו וחֹוזר ּבּׁשביה ׁשהיה הּמל ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכמׁשל

ּביֹותר ּגדֹולה היא הּׂשמחה ּכל63ׁשאז ּפֹורצת זֹו וׂשמחה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
למּטה64הּגדרים עד יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ונמׁש , ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ּבתח יתּבר לֹו ּדירה ׁשּתהיה טפחים, ּתֹונים.מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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ה).59)רע"א. ע' תשכ"א (סה"מ פ"ג דר"ה ב' דיום תקעו ואילך.60)ד"ה שפ 61.253)ס"ע ע' תרפ"ט יד,62)סה"מ שמואלֿב

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה ואילך).63)יד. סע"א (מ, פל"א תניא ואילך.64)ראה רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
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ÙBLa¯אלא ‰n·e34‰ÊŒÈ�ÙlL ÌÈ¯Ó‡na ‰k¯‡a ¯‡·nk ,59 «∆¿»«¿…»«¬À»««¬»ƒ∆ƒ¿≈∆
המשכת יש השנה בראש שנה שמידי תשכ"א זו שנה השנה בראש שנאמרו

מחדש ו'לבנות' לעורר יש שנה מידי ולכן הקודמות בשנים היה שלא חדש אור

שהאור כדי אך והנבראים העולמות על הקדושֿברוךֿהוא מלכות עניין את

די לא למטה יומשך אכן החדש

צריכה אלא בדיבור באמירה
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בשופר). התקיעה שהיא

Ì„‡ ¯ËtÈ Ï‡ e‰ÊÂ (Ë¿∆«ƒ»≈»»
¯·c CBzÓ ‡l‡ B¯·ÁÓ≈¬≈∆»ƒ¿«
Ck CBznL ‰ÎÏ‰¬»»∆ƒ»
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יכול האדם ולכן העלייה ולשם

באלוקות קשור להיות להמשיך
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ÌÈ¯„b‰64‰hÓÏ „Ú C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ CLÓ�Â , «¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿»≈«¿«»
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`"kyz'd oeygxn 'c ,jl jl zyxt 'b mei zgiy .c"qa

- `"hily c"ag xtk iayezl zillk zecigia -

מוגה בלתי

שמלבד‡. הפרט, על בהכלל מעלה שיש כיון מכלֿמקום, פרטיים, אנשים עם כבר דובר לקמן שהבא אף
בתניא (כדאיתא כולנה על העולה האור גם ישנו פרטים ריבוי ש"אי1צירוף וכיון פעם, עוד זה על ידובר לכן ,(

חידוש" בלא המדרש לבית חידוש.2אפשר גם בזה יהיה מסתמא הרי ,

פרטיים·. אנשים עבור רק ולא מסויים, ומקום שטח רק לא הוא נשיאינו, רבינו שייסדו חב"ד, כפר
ובמילא כולה, ישראל ארץ של והשטח הסביבה עבור שנוגע מקום זהו אלא שם, שנמצאים מסויימות ומשפחות

העולם בכל ישראל ובנות בני כללות עבור .3גם

נקודות: ב' מובן ומזה

כדי אלא מסויים, במקום לפעול כדי שניתן כפי רק אינו - חב"ד כפר מתושבי אחד לכל שניתן הכח א)
ישראל. בני בכללות לפעול

בזה. שיש והאחריות והחוב הזכות, גודל ב)

הכפר.‚. בעניני ולסייע לפעול הם וצריכים הרבי, של שלוחים הם חב"ד כפר תושבי כל
נקיון כמו כפשוטם, גשמיים לענינים בנוגע גם אלא רוחניים, לענינים בנוגע רק לא - היא בזה הכוונה

קטנים. דברים שאינם שיתכן גם ומה קטנים, בדברים וגם הכפר, ושכלול

הרמב"ם שכתב מה והיופי4ועלֿדרך הרושם בשביל בפשטות שזהו כהונה, בגדי דלבישת הטעם בביאור
ּפנים") א האבן ("ס'זאל יופי של באופן להיות שצריך הרבי, עלֿידי שנתייסד חב"ד כפר גם וכך ִַָָָכפשוטו,

כפשוטו. בגשמיות

"הנחת עורכים כאשר ולדוגמא: ציבוריים, בבנינים והן פרטיים בבנינים הן לעין, הבולטים בענינים ובפרט
לא עדיין שנה וכעבור פינה", בזריזותאבן זאת לתקן צריך ולכן לעין, הבולט דבר שזהו תילו, על הבנין עומד

ובמהירות.

רבות פעמים הרבי שאמר כללות5וכפי את ומשנה משפר מייפה, זה הרי אחד, קו בציור מתקנים שכאשר ,

הציור.

חב"ד, כפר מתושבי אחד כל גם אלא במישרין, בזה לעסוק שנתמנו האנשים רק לא לעסוק צריכים זה ובענין
הכפר. מייסד הרבי, של שליח הוא אחד שכל כיון

שהם - הרוחני" ל"ועד רק ולא דאתרא, מרא הרב, אל רק לא נוגע זה הרי - רוחניים לענינים בנוגע כן וכמו
נשיאינו, רבינו שייסד חב"ד, כפר מתושבי אחד כל גם אלא - וקלֿוחומר במכלֿשכן בזה, לעסוק צריכים בוודאי

ולתפארת", "לשם שיהיו להשתדל צריך

רבקה, בית תורה, תלמוד שבכפר: המוסדות כל וכן הטבילה, בית ולהבדיל, המדרש, ובית הכנסת מבית החל
ה'" ברך זרע הם כי יכירום רואיהם ו"כל הרבי, של רצונו כפי השלימות בתכלית שיהיו - למלאכה ספר .6בית

יכלכלך" "הוא כי, מזה, יותר ועוד שלכם הכוחות כפי בזה שתתעסקו לפעול7ויהיֿרצון כחות לכם שינתנו ,

שיכולים. ממה יותר עוד

לבית„. תאמר "כה - ואחת אחד לכל הנ"ל הדברים את למסור שלי, שלוחים בתור אתכם ממנה הנני ועתה,
האנשים" אלו ישראל, לבני ותגיד הנשים, אלו וקטנות,8יעקב, קטנים גם כולל -
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ישראל. בני בכללות לפעול

בזה. שיש והאחריות והחוב הזכות, גודל ב)
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הכפר. מייסד הרבי, של שליח הוא אחד שכל כיון

שהם - הרוחני" ל"ועד רק ולא דאתרא, מרא הרב, אל רק לא נוגע זה הרי - רוחניים לענינים בנוגע כן וכמו
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רבקה, בית תורה, תלמוד שבכפר: המוסדות כל וכן הטבילה, בית ולהבדיל, המדרש, ובית הכנסת מבית החל
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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

פי"ב.1) שעהיוה"א
א.2) ג, חגיגה
חכ"ו3) .258 ע' חכ"ד .238 ע' חכ"א .92 ע' חי"ז תו"מ גם ראה

ועוד. .453 ע' חכ"ז .132 ע'
פמ"ה.4) ח"ג מו"נ
אג"ק5) .46 ע' תרצ"ו סה"ש שכ. ע' תרצ"ב סה"מ גם ראה

שצז. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר
ט.6) סא, ישעי'
תרצ"ט7) כח. ע' תפר"ח קז. ע' עזר"ת סה"מ וראה כג. נה, תהלים

ועוד. .21 ע'
עה"פ.8) ופרש"י ובמכילתא ג יט, יתרו
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אין ליובאוויטש, שם קידוש אודות כשמדובר הרי, לקטן, גדול בין חילוק יש מצוה שבעניני אףֿעלֿפי כי,
יותר, עוד לפעול הקטנים יכולים לפעמים ואדרבה, לקטנים, גדולים בין חילוק

ונעשה זאת ("דערהערט") שומע רבקה, בבית ילדה או למלאכה, ספר בבית ב"חדר", תלמיד שגם והיינו,
להטפיח" מנת על "טופח שנעשה ועד אים"), ביי אּפ זיך לייגט ("עס אצלו .9מונח ָ

נכנסים‰. גם יהיו ובמילא הלב, מן יוצאים הדברים ויהיו לבב, ובטוב בשמחה הנ"ל הדברים את תמסרו
הלב יסתפ10אל ולא בעי", לבא ש"רחמנא בכך שייפין"11קו לכל פליג ש"לבא באופן אלא ,12,

ששי, ביום הן חמישי, ביום הן רביעי, ביום הן שלישי, ביום הן שני, ביום הן ראשון, ביום הן יהיה וכך
טוב, ויום לשבת ועד

כפשוטו, בגשמיות הרחבה גם תהיה ובמילא

השבוע בפרשת שכתוב (כמו כו'" וכובש ש"הולך בארץ", אז ד"הכנעני באופן יהיה שלא אלא13והיינו, ,(

שכתוב וכמו ויתפשט, יתרחב חב"ד שכפר - שיתפשט14"ונהפוך" עד הארץ", את ונחלת גו' אגרשנו מעט "מעט
כולו, העולם בכללות - ומשם ישראל, ארץ בכל

אמן. בימינו, במהרה צדקנו, משיח עלֿידי

***

ואמר: גרליק, זלמן שניאור הרב חב"ד דכפר להרב שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה היחידות, [בסיום

במדרש לו15איתא נעשו וממנו ראשו, על והעבירו קמעא, בקולמוס נשתייר התורה את כותב שמשה "עד
ההוד". קרני

קמעא? בקולמוס נשתייר למה כן, ואם התורה, לכתיבת צריך דיו כמה ידע הקב"ה הרי ולכאורה,

קמעא. תמיד נשאר ולכן גבול, בלי הם קדושה שעניני - הוא הענין אך

הנוסעים]. עם פעם עוד להתוועד ברצוני שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

•
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מוגה בלתי

הגמרא‡. מאמר משפחות1ידוע שתי "שהרחיקה הלגימה מהעדר שלמדים כפי שמקרבת", לגימה "גדולה
שנאמר ומואב), (עמון בלחם2מישראל ישראל קדמו שלא (שלפי ובמים" בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על
בקהל) יבואו שלא נכתב .ומים

חומש פרשה יום בכל ללמוד נשיאינו רבינו מתקנת כמובן - השבוע בפרשת היום שיעור עם זה לקשר ויש
רש"י פירוש לוט3עם "ויסע ללוט, אברם שבין הפירוד על מסופר שבו - זה ליום שייך היומי חומש ששיעור ,

אחיו" מעל איש ויפרדו לוט).4גו' של (בניו ומואב לעמון ישראל בני שבין הפירוד אחרֿכך נעשה שמזה ,

(שאילו ומואב לעמון בנוגע אפילו - הקירוב לפעולת בנוגע לגימה של כוחה גדול כמה עד למדים ומזה
ישראל לבני בנוגע וקלֿוחומר ובמכלֿשכן קירוב), של מצב ביניהם היה ומים, בלחם ישראל את מקדמים היו

וכדלקמן. עצמם,
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ועוד.9) רע"ב. כה, ברכות - חז"ל ל'
ועוד.10) א. סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
רע"ב.11) רפא, ח"ג ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
א.12) רלב, ב. רכא, רע"ב. קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה
ובפרש"י.13) ו יב, לך לך
ל.14) כג, משפטים

רלא).15) (אות כט לד, תשא תו"ש וראה תשא. ס"פ תנחומא
(ובפרש"י).1) סע"ב קג, סנהדרין
ה.2) כג, תצא
יום").3) ל"היום בהקדמה (נעתק ל ע' ח"ז שלו אגרותֿקודש ראה
ועוד.
יא.4) יג, לך) (לך פרשתנו
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ביותר.·. הפירוד תוקף של במצב גם היא לגימה שעלֿידי הקירוב שפעולת - יותר ובפרטיות
שכתוב מה באופן5ובהקדם מתחיל כאשר גם הנה ופירוד, מדון של שענין היינו, מדון", ראשית מים "פוטר

אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'. הפירוד ויתחזק ילך הדבר, את ויתקנו יעצרו לא אם הרי ביותר, קל
אבינו, אברהם של מזמנו החל ודורות, שנים ריבוי לאורך שנמשך פירוד ומואב, מעמון ישראל דבני הפירוד

ביותר. בתוקף הוא שהפירוד בוודאי הרי - כו' תורה מתן לאחר גם ונמשך תורה, מתן קודם

עם קשור היה לאברם לוט בין שהפירוד זאת, dpikydועוד ielibעל היומי בשיעור רש"י שמפרש כפי -

ממנו".6הפסוק פורש הדיבור היה עמו שהרשע זמן ש"כל מעמו", לוט הפרד אחרי אברם אל אמר "וה'

ביחד ומטה דמעלה בקישור והן למטה, והן למעלה הן מקום תפיסת לו שיש פירוד אודות שמדובר והיינו,
- בגוף לנשמה טפחים מעשרה למטה הוי') (דבר השכינה גילוי לאברם, ה' דיבור תוכן שזהו -xeyiwdyדמעלה

ענין הוא xzeiומטה dlrpיש ומטה) מעלה (דקישור זו בדרגא וגם בפניֿעצמו, ומטה בפניֿעצמו מעלה מאשר
זה. לפירוד מקום תפיסת

שגדול והיינו, שמקרבת". לגימה "גדולה ז"ל חכמינו אומרים - שכזה לפירוד בנוגע גם הנה זה, כל ולאחרי
כשיש אפילו אלא סתם, פירוד של ענין לבטל רק ולא נתפרד, שלא קרוב בדבר רק לא לפעול לגימה של כוחה
של מעלתה גדולה - ביחד ומטה מעלה ובחיבור ולמטה למעלה ופועל מקום, תפיסת לו שיש פירוד של מצב

כזה. פירוד סוג אפילו לבטל ובכוחה יותר, עוד לגימה

.‚" הפרטים) בכל הוא מדוייק בתורה, לשון (שלהיותו ז"ל חכמינו לשון בדיוק להוסיף לגימהdlecbויש
שמקרבת":

נקרא ההשתלשלות סדר כללות כי השתלשלות, מסדר שלמעלה ענין על רק לומר שייך - לאמיתתה "גדולה"
"קטן". בשם

החסידות דתורת הפירוש בשם8בפסוק7וכידוע נקראת יעקב של שבחינתו - הוא" קטן כי יעקב יקום "מי
הקצה" אל הקצה מן ש"מבריח באופן להיותה דרגין"9"קטן" כל סוף עד ומדרגות המעלות "מרום אשר,10, ,

זה הרי מכלֿמקום, השתלשלות, סדר כל של התחתון להקצה עד העליון מהקצה בזה שנכלל היות xcbaעם

zeevw."ד"גדולה הענין היפך - "קטן" בשם נקרא ולכן ,

" אומרים שכאשר מובן שלמעלהdlecbומזה לדרגא "קטן" מגדר שיוצא ענין זה הרי - שמקרבת" לגימה
מצד נפרדים שהם בדברים רק לא קירוב לפעול ביכולתו זה ומשום "גדולה", בשם שנקרא השתלשלות מסדר
נלקחת שמשם כזה במקום נוגע שלהם שהפירוד בנפרדים גם אלא בפניֿעצמו, מעלה מצד או בפניֿעצמו מטה
מעמו. לוט הפרד אחרי אבינו לאברהם הדיבור כמו בגוף, לנשמה ה' דבר גילוי להיות והאפשריות היכולת

לבוא„. יכולה שהיתה ללגימה בנוגע -icediÎepi`nואם שמקרבת" לגימה "גדולה ז"ל חכמינו אמרו
ישראל, בני אודות כשמדובר עלֿאחתֿכמהֿוכמה

ובענינים גשמי במקום גם בקירוב שעומדים בשעה גם ומה הם, מקורבים ובעצמיותם שבעצמם כאלה ובפרט
"ויעקב של הסדר שמתחיל כך על הבט מבלי ולהבא, מכאן גם יומשך זה שקירוב להבהיר רק וצריכים גשמיים,

לדרכו" הגשמי,11הלך המקום מצד פירוד נעשה שאז ,

עוז, וביתר שאת ביתר יהיה זה שכל לפעול לגימה של כוחה שגדול בוודאי הרי

השתלשלות מסדר למעלה גם שהרי - הענינים כל בפנימיות גם אלא בחיצוניות, רק לא מגיע זה שענין ועד
ד" והפעולה הפנימיות, ענין והן החיצוניות ענין הן הפנימיות.dlecbישנו בבחינת גם היא שמקרבת", לגימה

לבחינת‰. בנוגע שלzeiniptdאמנם, ענין שם שייך ולא גשמי, דמקום ההפסק שייך לא ששם לאמיתתה,
לכאורה צורך אין - כו' הקירוב?dlertaפירוד ענין בשביל
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קפה.5) ע' ח"ט אג"ק ואילך. ב ו, סנהדרין וראה יד. יז, משלי
קצט. ע' ריש

יד.6) שם, פרשתנו
אוה"ת7) פל"ח. בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ראה

ועוד. ב. רחצ, חנוכה דרושי

ה.8) ב. ז, עמוס
ועוד.9) רע"ב. קעה, זח"ב
ובכ"מ.10) ב). (קי, ס"ו אגה"ק וראה א). (יט, פי"ג תניא
(11.148 ע' חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת וראה ב. לב, ויצא
וש"נ.
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ביותר.·. הפירוד תוקף של במצב גם היא לגימה שעלֿידי הקירוב שפעולת - יותר ובפרטיות
שכתוב מה באופן5ובהקדם מתחיל כאשר גם הנה ופירוד, מדון של שענין היינו, מדון", ראשית מים "פוטר

אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'. הפירוד ויתחזק ילך הדבר, את ויתקנו יעצרו לא אם הרי ביותר, קל
אבינו, אברהם של מזמנו החל ודורות, שנים ריבוי לאורך שנמשך פירוד ומואב, מעמון ישראל דבני הפירוד

ביותר. בתוקף הוא שהפירוד בוודאי הרי - כו' תורה מתן לאחר גם ונמשך תורה, מתן קודם

עם קשור היה לאברם לוט בין שהפירוד זאת, dpikydועוד ielibעל היומי בשיעור רש"י שמפרש כפי -

ממנו".6הפסוק פורש הדיבור היה עמו שהרשע זמן ש"כל מעמו", לוט הפרד אחרי אברם אל אמר "וה'

ביחד ומטה דמעלה בקישור והן למטה, והן למעלה הן מקום תפיסת לו שיש פירוד אודות שמדובר והיינו,
- בגוף לנשמה טפחים מעשרה למטה הוי') (דבר השכינה גילוי לאברם, ה' דיבור תוכן שזהו -xeyiwdyדמעלה

ענין הוא xzeiומטה dlrpיש ומטה) מעלה (דקישור זו בדרגא וגם בפניֿעצמו, ומטה בפניֿעצמו מעלה מאשר
זה. לפירוד מקום תפיסת

שגדול והיינו, שמקרבת". לגימה "גדולה ז"ל חכמינו אומרים - שכזה לפירוד בנוגע גם הנה זה, כל ולאחרי
כשיש אפילו אלא סתם, פירוד של ענין לבטל רק ולא נתפרד, שלא קרוב בדבר רק לא לפעול לגימה של כוחה
של מעלתה גדולה - ביחד ומטה מעלה ובחיבור ולמטה למעלה ופועל מקום, תפיסת לו שיש פירוד של מצב

כזה. פירוד סוג אפילו לבטל ובכוחה יותר, עוד לגימה

.‚" הפרטים) בכל הוא מדוייק בתורה, לשון (שלהיותו ז"ל חכמינו לשון בדיוק להוסיף לגימהdlecbויש
שמקרבת":

נקרא ההשתלשלות סדר כללות כי השתלשלות, מסדר שלמעלה ענין על רק לומר שייך - לאמיתתה "גדולה"
"קטן". בשם

החסידות דתורת הפירוש בשם8בפסוק7וכידוע נקראת יעקב של שבחינתו - הוא" קטן כי יעקב יקום "מי
הקצה" אל הקצה מן ש"מבריח באופן להיותה דרגין"9"קטן" כל סוף עד ומדרגות המעלות "מרום אשר,10, ,

זה הרי מכלֿמקום, השתלשלות, סדר כל של התחתון להקצה עד העליון מהקצה בזה שנכלל היות xcbaעם

zeevw."ד"גדולה הענין היפך - "קטן" בשם נקרא ולכן ,

" אומרים שכאשר מובן שלמעלהdlecbומזה לדרגא "קטן" מגדר שיוצא ענין זה הרי - שמקרבת" לגימה
מצד נפרדים שהם בדברים רק לא קירוב לפעול ביכולתו זה ומשום "גדולה", בשם שנקרא השתלשלות מסדר
נלקחת שמשם כזה במקום נוגע שלהם שהפירוד בנפרדים גם אלא בפניֿעצמו, מעלה מצד או בפניֿעצמו מטה
מעמו. לוט הפרד אחרי אבינו לאברהם הדיבור כמו בגוף, לנשמה ה' דבר גילוי להיות והאפשריות היכולת

לבוא„. יכולה שהיתה ללגימה בנוגע -icediÎepi`nואם שמקרבת" לגימה "גדולה ז"ל חכמינו אמרו
ישראל, בני אודות כשמדובר עלֿאחתֿכמהֿוכמה

ובענינים גשמי במקום גם בקירוב שעומדים בשעה גם ומה הם, מקורבים ובעצמיותם שבעצמם כאלה ובפרט
"ויעקב של הסדר שמתחיל כך על הבט מבלי ולהבא, מכאן גם יומשך זה שקירוב להבהיר רק וצריכים גשמיים,

לדרכו" הגשמי,11הלך המקום מצד פירוד נעשה שאז ,

עוז, וביתר שאת ביתר יהיה זה שכל לפעול לגימה של כוחה שגדול בוודאי הרי

השתלשלות מסדר למעלה גם שהרי - הענינים כל בפנימיות גם אלא בחיצוניות, רק לא מגיע זה שענין ועד
ד" והפעולה הפנימיות, ענין והן החיצוניות ענין הן הפנימיות.dlecbישנו בבחינת גם היא שמקרבת", לגימה

לבחינת‰. בנוגע שלzeiniptdאמנם, ענין שם שייך ולא גשמי, דמקום ההפסק שייך לא ששם לאמיתתה,
לכאורה צורך אין - כו' הקירוב?dlertaפירוד ענין בשביל
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קצט. ע' ריש

יד.6) שם, פרשתנו
אוה"ת7) פל"ח. בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ראה

ועוד. ב. רחצ, חנוכה דרושי

ה.8) ב. ז, עמוס
ועוד.9) רע"ב. קעה, זח"ב
ובכ"מ.10) ב). (קי, ס"ו אגה"ק וראה א). (יט, פי"ג תניא
(11.148 ע' חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת וראה ב. לב, ויצא
וש"נ.
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זכרונכם שיעלה כדי כו' לפני "אמרו השנה, דראש ה"זכרונות" בענין עלֿדרךֿזה שמצינו הוא, הענין אך
בזה12לפני" שייך לא הרי להקב"ה, ומישראל לישראל מהקב"ה העצמי' ה'רצון אודות כשמדובר דלכאורה, -

לפני"? זכרונכם "שיעלה עצות לחפש הצורך ומהו הזכרון, היפך

ביטול בו שייך ולא קיים היותו עם שלמעלה, הפנימיות מבחינת שנמשך 'עצמי' בענין שגם מוכח ומזה
שיומשך לפעול צריך מכלֿמקום, עניןdlbzieחסֿושלום, להיות צריך זה שבשביל ועד זוכר", ד"אתה באופן

הברית" "זוכר הברכה: וחותם כסיום ברית, כריתת .13של

לאינםֿיהוד בנוגע רק אינו בזה והפעולה שהצורך - שמקרבת" לגימה "גדולה בענין גם מובן עםומזה ים
בענינים ואפילו ביניהם, ופירוד הפסק שאין בשעה ואפילו גופא, ישראל בני בין אפילו אלא יהודים, (להבדיל)
כמו - שמקרבת" לגימה ד"גדולה הפעולה תועלת ישנה שם גם הנה פירוד, של ענין שייך לא שבהם פנימיים

לפני". זכרונכם שיעלה כדי כו' לפני ד"אמרו הפעולה

.Âלהיות שצריכה - פשוטו מידי יוצא ענין dheytkואין dniblכ"ק אצל שראינו כפי - המנהג כללות שזהו ,

כפשוטה. לגימה עם קשור ההתוועדויות שענין - שלפניֿזה נשיאינו רבותינו אצל היה וכן אדמו"ר, מו"ח
האריז"ל בכתבי שכתוב מה עלֿפי החסידות14ובפרט בתורת יותר בארוכה ומבואר הכתוב15, בפירוש "כי16,

- הוי' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על הלחםmglayלא שבאמצעות היינו, האדם", יחיה -
הוי'"). פי ("מוצא הפנימיות את מגלים דוקא הגשמי

אורחים שמאכילין (אכילה שמקרבת" לגימה ד"גדולה בענין שזהו17ועלֿדרךֿזה ה"לחם", שעלֿידי - (

מזון דעניני השם הפנימיות18כללות בבחינת גם נמשך ומשם האמיתית, הפנימיות בבחינת גם הקירוב ענין נפעל ,
הפירוד, ענין יתבטל שם שגם - גשמי מקום לריחוק מקום תפיסת בה שיש בדרגא גם שנמשך ועד והחיצוניות,
במקום נמצא פלוני איש של שהגוף כך על הבט מבלי ההתאחדות, לענין ועד והדביקות, ההתקשרות ענין ויהיה

אחר. במקום נמצא השני של והגוף זה

בתניא המבואר עושים19ועלֿדרך lthשכאשר mtebד"אחים ומצב המעמד להיות יכול אזי עיקר, ונפשם
ומצוות התורה ענין אמיתית ישנו ועלֿידיֿזה לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן גםממש", הוא כן -

לדבר הגשמי המקום הפסק את עושים שכאשר ממנוlthבנידוןֿדידן, להפיק כדי אלא אינו בו שהצורך [כיון
נשאר אזי שבו], הוי'" פי ה"מוצא swezdאת lka"ה"דביקות רק ולא ה"התקשרות", רק ולא ה"שייכות", רק לא

ד" הענין גם אלא ה"התאחדות", רק שנתאחדו,cigiולא נפרדים דברים שישנם לומר שייך שלא כך, כדי עד ,"

למעלה. לה"יחיד" הכלי שזהו למטה, "יחיד" - ד"יחיד" הענין רק אלא

***

.Ê.'כו הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר אל המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÊËהפרידה היתה שכבר לכך נוסף הרי - מרעהו איש זיך") ("געזעגענען ליפרד עומדים עםcigia...כאשר
ואחד אחד נעשה61כל הדבר כאשר מעלה יש ,miaxa62של ענין גם ניתוסף הפרטים כל צירוף עלֿידי שכן, ,

והאמונה היחוד בשער (כמבואר כולנה" על העולה "אור - בפרטים נמצא שלא ).63כלל

במאמר כמבואר - הרצוי באופן הפרידה שתהיה גם ניתוסף יחזרו64ועלֿידיֿזה אשר "עד בינתיים, שגם
ד" הענין יהיה אלאedxkefויתראו", חיצוני, זכרון רק ולא ,"zeinipta oexkfשיבטל באופן יהיה בפנימיות והזכרון ,

הזכרון, היפך שהם חיצוניים) מענינים (אפילו המניעות כל את

ויתראו". ד"יחזרו הענין במאמר, שכתוב מה שיקויים - זאת ועוד
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וש"נ.12) סע"א. טז, ר"ה
ואילך).13) יא ע' (לעיל ואילך פ"ה במאמר נתבאר
ג.14) ח, עקב עה"פ ל"ת
ובכ"מ.15) ואילך. ב יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה, בשלח תו"א
שם.16) עקב
שם.17) סנהדרין פרש"י

יז.18) כא, אמור נד. לא, ויצא פרש"י ראה
רפל"ב.19)
ה"יחידות".61) בעת הכוונה כנראה
זו.62) בהתוועדות
פי"ב.63)
(64.(253 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט יפטר אל כו' תני ד"ה גם ראה

`"kyz'd oeygxn 'c ,jl jl zyxt 'b mei zgiy

.ÊÈהמאמר בסוף שכתוב מה גם להוסיף יוחאי65ויש בן שמעון רבי של מאמרו שמביא הפסוק66, 67על

את לקבל ראויה שהיתה אומה מצא ולא האומות כל את הקב"ה "מדד גוים", ויתר ראה ארץ וימודד "עמד
ישראל", אלא התורה

מצא ולא הארצות כל הקב"ה "מדד "וכו'"): בהוספת נרמז אבל במאמר, נעתק שלא (אף במדרש וממשיך
ישראל". ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ

- הקדושה לארצנו לנוסעים ביחוד שייך זה ielbaוענין e`xiyולא הארצות כל הקב"ה ש"מדד הענין את
בה אלקיך הוי' עיני גו' אשר "ארץ היותה מפני שזהו ישראל", ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ מצא

שנה" אחרית ועד השנה קדוש68מרשית שבה ענין כל להיות צריך שלכן ,dyecwadxiziבני עניני כל מקדושת
גשמית. ובמדידה בשר בעיני זאת שיראו יהיֿרצון הנה - לארץ בחוץ ישראל

חב"ד' 'כפר של והשליחות התפקיד ד'כפר69וזהו ובענינים הפרטי, בענינו יפעול ואחד אחד שכל בלבד זו שלא -

התורה דפנימיות הכוונה שתכלית וכיון ישראל, ארץ בכל התורה דפנימיות המעיינות יפוצו שממנו אלא חב"ד',
חיזוק, יפעול - חיים תורת תורתנו להוראת המתאים באופן יוםֿיומית בהנהגה בפועל במעשה יומשך שממנה

התור בלימוד ושלימות בפועל.הוספה לישראל שתינתן יקויים ועלֿידיֿזה ישראל, ארץ בכל המצוות וקיום ה

מצא ולא העיירות כל הקב"ה "מדד יוחאי: בן שמעון רבי של במאמרו הדרוש לסיום בנוגע ועלֿדרךֿזה
ירושלים", אלא בה המקדש בית שיבנה שראויה עיר

כלל החורבן היה לא שאצלו הזקן אדמו"ר אמר עליו יוחאי, בן שמעון רבי הוא המאמר שבעל ולהעיר -70-

טפחים. מעשרה ולמטה צדקנו, משיח עלֿידי ממש, בקרוב המקדש בית בנין שיהיה יהיֿרצון הנה

"ופרצת". כלאּפצי", זשוריצי "ניע מלכנו", "אבינו מאמין", "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָכ"ק
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ו.67) ג, חבקוק
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.ÊÈהמאמר בסוף שכתוב מה גם להוסיף יוחאי65ויש בן שמעון רבי של מאמרו שמביא הפסוק66, 67על

את לקבל ראויה שהיתה אומה מצא ולא האומות כל את הקב"ה "מדד גוים", ויתר ראה ארץ וימודד "עמד
ישראל", אלא התורה

מצא ולא הארצות כל הקב"ה "מדד "וכו'"): בהוספת נרמז אבל במאמר, נעתק שלא (אף במדרש וממשיך
ישראל". ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ

- הקדושה לארצנו לנוסעים ביחוד שייך זה ielbaוענין e`xiyולא הארצות כל הקב"ה ש"מדד הענין את
בה אלקיך הוי' עיני גו' אשר "ארץ היותה מפני שזהו ישראל", ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ מצא

שנה" אחרית ועד השנה קדוש68מרשית שבה ענין כל להיות צריך שלכן ,dyecwadxiziבני עניני כל מקדושת
גשמית. ובמדידה בשר בעיני זאת שיראו יהיֿרצון הנה - לארץ בחוץ ישראל

חב"ד' 'כפר של והשליחות התפקיד ד'כפר69וזהו ובענינים הפרטי, בענינו יפעול ואחד אחד שכל בלבד זו שלא -

התורה דפנימיות הכוונה שתכלית וכיון ישראל, ארץ בכל התורה דפנימיות המעיינות יפוצו שממנו אלא חב"ד',
חיזוק, יפעול - חיים תורת תורתנו להוראת המתאים באופן יוםֿיומית בהנהגה בפועל במעשה יומשך שממנה

התור בלימוד ושלימות בפועל.הוספה לישראל שתינתן יקויים ועלֿידיֿזה ישראל, ארץ בכל המצוות וקיום ה

מצא ולא העיירות כל הקב"ה "מדד יוחאי: בן שמעון רבי של במאמרו הדרוש לסיום בנוגע ועלֿדרךֿזה
ירושלים", אלא בה המקדש בית שיבנה שראויה עיר

כלל החורבן היה לא שאצלו הזקן אדמו"ר אמר עליו יוחאי, בן שמעון רבי הוא המאמר שבעל ולהעיר -70-

טפחים. מעשרה ולמטה צדקנו, משיח עלֿידי ממש, בקרוב המקדש בית בנין שיהיה יהיֿרצון הנה

"ופרצת". כלאּפצי", זשוריצי "ניע מלכנו", "אבינו מאמין", "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָכ"ק
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תקסג).66) (רמז עה"פ חבקוק יל"ש ב. פי"ג, ויק"ר
ו.67) ג, חבקוק

יב.68) יא, עקב
וש"נ.69) יט. ע' לעיל גם ראה
ז.70) ע' שמות הרמון פלח
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.ÊÈהמאמר בסוף שכתוב מה גם להוסיף יוחאי65ויש בן שמעון רבי של מאמרו שמביא הפסוק66, 67על

את לקבל ראויה שהיתה אומה מצא ולא האומות כל את הקב"ה "מדד גוים", ויתר ראה ארץ וימודד "עמד
ישראל", אלא התורה

מצא ולא הארצות כל הקב"ה "מדד "וכו'"): בהוספת נרמז אבל במאמר, נעתק שלא (אף במדרש וממשיך
ישראל". ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ

- הקדושה לארצנו לנוסעים ביחוד שייך זה ielbaוענין e`xiyולא הארצות כל הקב"ה ש"מדד הענין את
בה אלקיך הוי' עיני גו' אשר "ארץ היותה מפני שזהו ישראל", ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ מצא

שנה" אחרית ועד השנה קדוש68מרשית שבה ענין כל להיות צריך שלכן ,dyecwadxiziבני עניני כל מקדושת
גשמית. ובמדידה בשר בעיני זאת שיראו יהיֿרצון הנה - לארץ בחוץ ישראל

חב"ד' 'כפר של והשליחות התפקיד ד'כפר69וזהו ובענינים הפרטי, בענינו יפעול ואחד אחד שכל בלבד זו שלא -

התורה דפנימיות הכוונה שתכלית וכיון ישראל, ארץ בכל התורה דפנימיות המעיינות יפוצו שממנו אלא חב"ד',
חיזוק, יפעול - חיים תורת תורתנו להוראת המתאים באופן יוםֿיומית בהנהגה בפועל במעשה יומשך שממנה

התור בלימוד ושלימות בפועל.הוספה לישראל שתינתן יקויים ועלֿידיֿזה ישראל, ארץ בכל המצוות וקיום ה

מצא ולא העיירות כל הקב"ה "מדד יוחאי: בן שמעון רבי של במאמרו הדרוש לסיום בנוגע ועלֿדרךֿזה
ירושלים", אלא בה המקדש בית שיבנה שראויה עיר

כלל החורבן היה לא שאצלו הזקן אדמו"ר אמר עליו יוחאי, בן שמעון רבי הוא המאמר שבעל ולהעיר -70-

טפחים. מעשרה ולמטה צדקנו, משיח עלֿידי ממש, בקרוב המקדש בית בנין שיהיה יהיֿרצון הנה

"ופרצת". כלאּפצי", זשוריצי "ניע מלכנו", "אבינו מאמין", "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָכ"ק
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.ÊÈהמאמר בסוף שכתוב מה גם להוסיף יוחאי65ויש בן שמעון רבי של מאמרו שמביא הפסוק66, 67על

את לקבל ראויה שהיתה אומה מצא ולא האומות כל את הקב"ה "מדד גוים", ויתר ראה ארץ וימודד "עמד
ישראל", אלא התורה

מצא ולא הארצות כל הקב"ה "מדד "וכו'"): בהוספת נרמז אבל במאמר, נעתק שלא (אף במדרש וממשיך
ישראל". ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ

- הקדושה לארצנו לנוסעים ביחוד שייך זה ielbaוענין e`xiyולא הארצות כל הקב"ה ש"מדד הענין את
בה אלקיך הוי' עיני גו' אשר "ארץ היותה מפני שזהו ישראל", ארץ אלא לישראל לינתן שראויה ארץ מצא

שנה" אחרית ועד השנה קדוש68מרשית שבה ענין כל להיות צריך שלכן ,dyecwadxiziבני עניני כל מקדושת
גשמית. ובמדידה בשר בעיני זאת שיראו יהיֿרצון הנה - לארץ בחוץ ישראל

חב"ד' 'כפר של והשליחות התפקיד ד'כפר69וזהו ובענינים הפרטי, בענינו יפעול ואחד אחד שכל בלבד זו שלא -

התורה דפנימיות הכוונה שתכלית וכיון ישראל, ארץ בכל התורה דפנימיות המעיינות יפוצו שממנו אלא חב"ד',
חיזוק, יפעול - חיים תורת תורתנו להוראת המתאים באופן יוםֿיומית בהנהגה בפועל במעשה יומשך שממנה

התור בלימוד ושלימות בפועל.הוספה לישראל שתינתן יקויים ועלֿידיֿזה ישראל, ארץ בכל המצוות וקיום ה

מצא ולא העיירות כל הקב"ה "מדד יוחאי: בן שמעון רבי של במאמרו הדרוש לסיום בנוגע ועלֿדרךֿזה
ירושלים", אלא בה המקדש בית שיבנה שראויה עיר

כלל החורבן היה לא שאצלו הזקן אדמו"ר אמר עליו יוחאי, בן שמעון רבי הוא המאמר שבעל ולהעיר -70-

טפחים. מעשרה ולמטה צדקנו, משיח עלֿידי ממש, בקרוב המקדש בית בנין שיהיה יהיֿרצון הנה

"ופרצת". כלאּפצי", זשוריצי "ניע מלכנו", "אבינו מאמין", "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָכ"ק
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(65.258 ע' שם סה"מ
תקסג).66) (רמז עה"פ חבקוק יל"ש ב. פי"ג, ויק"ר
ו.67) ג, חבקוק

יב.68) יא, עקב
וש"נ.69) יט. ע' לעיל גם ראה
ז.70) ע' שמות הרמון פלח

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הועד לבנין מקוה טהרה ע"י בית הכנסת הגדול, ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

במענה למכתבם אודות סיוע לגמור בנין המקוה. הנה בכלל אין קופות למטרות כאלו נמצאות ת"י,

עכ"פ  המחאה  בזה  מצורף  פקודיך  ולשומרי  יראוך  אשר  לכל  אני  חבר  למ"ש  מתאים  זה  בכל 

נבג"ם  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  אשר  הקופות  מאחת  שנלקחה  שכיון  אלא  סמלית,  השתתפות 

וידוע הבטחת רז"ל, כל הנוטל פרוטה מקופת איש כזה  וכו'  ירא אלקים וסר מרע  וישר  זי"ע, איש תם 

מתברך )ב"ב טו, ב( שאין הכמות נוגע ובלבד שיהי' בזה כדי נתינת פרוטה.

ויהי רצון שיצליחו בעבודה הכי נעלית טהרת עם ישראל, לברך על המוגמר בקרוב ממש, ולהרבות 

הטהרה ותוצאותי',

יבוא  בימינו  במהרה  הנביא  אלי'  ביאת  חסידות  קדושה  כו'  לידי  מביאה  טהרה  רז"ל  כהודעת 

ויגאלנו, כי"ר, אמן )סוף מס' סוטה(.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש בשמחה ובטוב לבב ובכבוד.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰¯Â˙ Ô˙Ó È�ÙÏ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙‚¯„

בחסידות זה ענין שמוסבר (כפי רבות פעמים דובר כבר

המצוות1בכ"מ וקיום התורה לימוד בין ההבדל אודות (

רז"ל [כדברי אברהם ויושב2של זקן אבינו "אברהם :

כולה התורה כל את אבינו אברהם "עשה וכו'" בישיבה

ניתנה" שלא לבין3עד והשבטים, יעקב יצחק, של] וכן

תורה. מתן לאחר ישראל בני עלֿידי והמצוות התורה קיום

הציווי לפני מתןֿתורה, לפני היה האבות של התורה לימוד

של באופן שהיה ציווי המצוות, וקיום התורה לימוד על

המצוות וקיום התורה לימוד כלומר, סיני". הר על ה' "וירד

ולכן) ועושה" מצווה "אינו של באופן (בכלל, היה ידם על

עצמם ובכח עצמם להגיע4מצד יכלו לא כך משום .

הנעלים מהנבראים נעלית שהיא כפי התורה למדריגת

בנבראים קשורה שהיא כפי התורה למדריגת אלא ביותר,

ובעבודתם.

מלמעלה ציווי היה שכבר כיון מתןֿתורה. לאחר כן לא

כח זאת עם יחד ניתן המצוות, וקיום התורה לימוד על

במדריגה התורה, של לעצמותה להגיע (המצווה) הבורא

העולם מן בהרבה .5הגבוהה

הרמב"ם אומר או6לפיכך מרחיקים שאנו מה "שכל :

הקדושֿברוךֿ במצוות אלא עושין אנו אין היום, עושים

אמר שהקדושֿברוךֿהוא לא ע"ה. רבינו משה עלֿידי הוא

מן אבר אוכלים אנו שאין זה כגון שלפניו. לנביאים זה

אלא לנח, (אותו) אסרו שהקדושֿברוךֿהוא מפני אינו החי,

בסיני שציווה במה החי מן אבר עלינו אסר שמשה לפי

מפני מלין אנו אין כן וכמו החי. מן אבר איסור שיתקיים

ביתו ואנשי עצמו מל ע"ה אבינו מפני7שאברהם אלא ,

רבינו משה עלֿידי אותנו ציווה שהקדושֿברוךֿהוא

אין הנשה גיד וכן ע"ה, אבינו אברהם שמל כמו שנמול

משה מצוות אלא אבינו יעקב איסור אחר הולכים אנו

ע"ה". רבינו

ישנו במ"ת, שניתנו כפי ומצוות, תורה בקיום דווקא

התורה. עצמיות משפיעה שדרכו הבורא; כח

לשון: – ("תורה" שבתורה ענין כל להבין: יש זה לפי

תורה.8הוראה מתן לאחר (גם) ישראל לבני הוראה הוא (

עבודת על הסיפור מאריכות הנלמדת ההוראה כן, אם מהי,

ההסבר ובהרחבת בתושבע"פ, שבכתב, בתורה האבות

של העבודה איננה זו עבודה והלא וכו' חסידות בדרושי

דהווה "ומאי מ"ת שלאחר המצוות וקיום התורה לימוד

?9הווה"

.·
‰�Î‰ ‡Â‰ ˙Â·‡‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜

‰¯Â˙ Ô˙ÓÏ
בפרשתנו "בספור10הרמב"ן מאריכה שהתורה מסביר

כי האבות)", (של המקרים ושאר הבארות וחפירת המסעות

במדרש (כנאמר העתיד" על ללמד באים מה11"כולם "כל :

המקרה יבוא "כאשר ומבאר לבנים") סימן לאבות שאירע

לבוא הנגזר הדבר ממנו יתבוננו האבות, משלשת לנביא

אל גזירה מכח תצא כאשר עירין גזירת כל כי ודע לזרעו.

(ומביא פנים" כל על המתקיימת הגזירה תהיה דמיון פועל

מהנביאים). דוגמאות לכך

של והמצוות התורה לגבי לומר אפשר מכך, ויותר וכך,

בהרחבה בחסידות המבואר (כפי וקיום12האבות שלימוד ,(

התורה נתינת את שאיפשרה כח, ונתינת הכנה היוו זה
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בסופו1) תרפ"ט השקיפה ד"ה תרע"ח. העם וכל ד"ה תרנ"ד. זכור ד"ה

הענינים בכללות וראה ועוד. תש"ו. העם וכל ד"ה .(280 ע' תש"י (סה"מ

וש"נ. אבות. ערך ח"א הערכיםֿחב"ד ספר – לקמן המבוארים

ב.2) כח, יומא

ט3) ג. כז, יב. כו, שם (באברהם). ה כו, תולדות פרש"י א. פב, קדושין

(ביעקב). ה לב, וישלח (ביצחק).

מתחזק4) הי' אברהם "אבל האלקים) את (ד"ה נח ר"פ מפרש"י להעיר

בצדקו לנח).eil`nומהלך בניגוד הוא ששם (אלא "

עצמו5) בכח (שהנברא לזה ההוכחה 1 בהערה שנסמנו במקומות ראה

א) לא, (יומא חז"ל דשיערו מזה ומקורו) משרשו למעלה להגיע יכול אינו

כו'. כה"ג של מהמקוה אמה כ"ג העזרה מקרקע גבוה עיטם עין דמעין

דחולין.6) ספ"ז פיה"מ

(7" כתב שהרמב"ם צוהlnלהעיר שהקב"ה כתב ולא ביתו" ואנשי עצמו

א (יז, בפרשתנו ע"ז נצטווה שאברהם אף (וכיו"ב), עצמו שימול לאברהם

בהציווים רק הוא במצות הבורא דכח מדגיש בזה כי בדוחק וי"ל – ואילך)

מ"ת שלאחר המצות לגבי הרי שנצטוו בזה גם מ"ת לפני משא"כ מ"ת. לאחר

אבל מהבריאה. שלמעלה הבורא כח בזה הי' לא כי עצמו" "מל כאילו הרי"ז

"לא מןd"awdyמקדים אבר שבאיסור ולהעיר שלפניו". לנביאים זה אמר

"שהקב"ה כתב שהוא`exqהחי באיסור מדובר הרי שם אבל לנח". [אותו]

ועוד.p"alגם .25 הערה 90 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה ואכ"מ. .

א.8) קנב, זח"ג ראה הרד"ק. בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג

אבל9) ובכ"מ). רפל"ו. פכ"ט. שם (רפל"ד. סע"ב פה, פרשתנו תו"ח ראה

"למה והביאור השאלה קדמוmcwשם למה כו' בראשית ס' לכתוב משה

כו'. "האריכות" התורה", לעיקר

ד.10) לב, וישלח א. כו, תולדות א. יד, יו"ד. יב, שם וראה ו. יב,

ו.11) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה

(פכ"ט).12) ואילך סע"א קלה, שרה חיי ואילך. סע"ג פג, שם תו"ח ראה

ועוד. ואילך. א תתרעה, ואילך). ב (עד, פרשתנו ריש אוה"ת (פל"ד). א קלז,

jlÎjl zyxt - zegiyÎihewl

מתן לאחר האלוקי השפע הורדת ואת במ"ת, והמצוות

גשמיים בדברים מצוות מקיימים שיהודים ידי על .13תורה

על הסיפור שהרי מספיק זה הסבר אין לכאורה, ברם,

נצחית שהיא בתורה נכתב האבות לומר14עבודת והכרח ,

גם) אלא הכנה, או הודעה רק (איננו תנצחיd`xedשהוא

מ"ת שלאחר בעבודה .15(למעשה)

.‚
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰ È·‚Ï Ì‚ ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰Ï‡˘
לגבי השאלה קיימת האבות, עבודת על לשאלה בדומה

על התורה מסיפור הנלמדת ההוראה מהי מצרים: גלות

המקומות ובכל הזמנים בכל ישראל לבני – מצרים גלות

מצרים כגלות גלות שוב תיתכן שלא )?16(ובפרט

זה לנושא ההסבר הקדמה17ידוע היתה מצרים שגלות ,

הברזל" "כור היתה היא – תורה העולם18למתן את שזיכך

מספיק, איננו זה הסבר אך התורה. לקבלת ראוי שיהיה כדי

זהו שהרי האבות) עבודת על להסבר (בדומה לכאורה,

מעשית נצחית, הוראה בו להיות וצריכה התורה, מן חלק

תורה. מתן לאחר גם הזמנים, בכל

"עבודת על התורה בסיפורי הכלולה שההוראה אלא

ולכן הכנה, של מסוג הוראה היא מצרים" ו"גלות האבות"

למתןֿ והכנה כהקדמה בתורה נכתבו עצמם הסיפורים גם

להלן. שיוסבר כפי תורה,

.„
Ï‡¯˘È È�· ˙„Â·ÚÏ ˙Â·‡‰ ˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰

‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ¯Á‡Ï
בני לעבודת האבות עבודת בין ההבדל בזה: והביאור

מצד הן – ענינים בשני הוא מתןֿתורה לאחר ישראל

האבות אצל שמלמעלה. הגילוי מצד והן העובד, האדם

הם כלומר למעלה, ממטה היה עבודתם שעלֿידי הגילוי

שהאיר האלוקי לאור כלים נעשו וממילא ונזדככו, נתעלו

עבודתם .19עלֿידי

הנבראים לעבודת בהתאם היה שהאור כיוון מאידך,

באופן אצלם .ielbהוא

האדם אין תורה מתן שלאחר ישראל בני בעבודת אך

האבות כאצל כך, כל גדולה ועליה הזדככות (שהם19יוצר

תורה20לאלוקותdakxnהיו עלֿידי גיסא, לאידך אך (

נעלה שהוא אור מאיר מ"ת לאחר ישראל בני של ומצוות

כך. כל בגלוי איננו ולכן – העולם מן
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ל"תחתונים". תרד לא העולם מן ביותר הגבוהה האלקות

התחתונים ואמר: הראשונה הגזירה את "בטל מ"ת לאחר
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זמני רק היה במ"ת האלוקי האור נפסק.23גילוי ואח"כ

בהר" יעלו המה היובל .24"במשוך

מ"ת, של האור לגילוי כלי להוות היהודי של יכולתו

עבודתו עלֿידי היא העולם, מן מתבצע25הגבוה ידה שעל ,

נצחי. ואיחוד גילוי
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צריכה מ"ת, לאחר מצוות ומקיים תורה הלומד היהודי

מצד עבודה שהיתה האבות, כעבודת עבודה תחילה להיות

עצמם.
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(1381 ע' ח"ה .12 ע' ח"ג .35 ע' ח"א [המתורגם]: לקו"ש גם וראה

ואילך. 89 ע' ואילך.

א).14) (קס, ההלכות פרטי ולהבין ד"ה קו"א פי"ז. תניא

לתרץhytdע"ד15) בא (שהרי בראשית ר"פ רש"י פירוש ע"פ זה מתורץ

ח"ה לקו"ש שם. רש"י מפרשי ראה – הזה) החודש עד הפרשיות לכל בנוגע

בנוגע היא רש"י קושיית מפרשים לכמה א) ולהעיר: בראשית. לפ' א' שיחה

יאמרו שאם גו' לעמו הגיד מעשיו "כח תירוצו שלפי י"ל ב) התורה. לסיפורי

נצחית הוראה התורה בעניני להיות צריך מקרא של פשוטו ע"פ שגם מובן כו'"

.6 להערה שוה"ג שם לקו"ש וראה הזמנים. בכל

תש"ח16) צאתך כימי ד"ה א. מ, זח"ב פס"א. למהר"ל ה' גבורות ראה

.392 ע' חי"ח לקו"ש וראה .176 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש רפי"ב.

ועוד.17) ואילך. א עד, תו"א

כ.18) ד, ואתחנן

ג.19) כג, תו"א פמ"ז. תניא וראה תרנ"ד) פ"י. (תרס"ה זכור ד"ה ראה

פכ"ג.20) תניא וראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

טו.21) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

ד"ה22) הנ"ל. זכור ד"ה בסופו. תרמ"ג וירד ד"ה ב. כח, ראה לקו"ת

תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך שנג. ע' תרס"ו המשך פ"ח. תרח"ץ אריב"ל

ואילך.

פל"ו.23) תניא ראה

"וירד24) מצד יבֿיג) יט, (יתרו יומת מות בהר הנוגע כל שבתחלה אף

כ). שם, (יתרו סיני" הר על ה'

שיהי'25) לאין היש ביטול שיהי' כדי בזה "והמכוון שם: וירד ד"ה ראה

דלתתא". באתערותא שלא עצמו מחמת נמשך דבמ"ת העבודה,
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מתן לאחר האלוקי השפע הורדת ואת במ"ת, והמצוות

גשמיים בדברים מצוות מקיימים שיהודים ידי על .13תורה
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נצחית שהיא בתורה נכתב האבות לומר14עבודת והכרח ,

גם) אלא הכנה, או הודעה רק (איננו תנצחיd`xedשהוא

מ"ת שלאחר בעבודה .15(למעשה)

.‚
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰ È·‚Ï Ì‚ ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰Ï‡˘
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זהו שהרי האבות) עבודת על להסבר (בדומה לכאורה,
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.„
Ï‡¯˘È È�· ˙„Â·ÚÏ ˙Â·‡‰ ˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰

‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ¯Á‡Ï
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באופן אצלם .ielbהוא
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(עלֿידי הנברא לדרגת בהתאם אור האיר שדרכה עצמם,

האבות) ואור26עבודת שפע לעולם ירד אח"כ ורק

העולם מן .27שלמעלה

שהאור כדי בנ"י, של הפרטית בעבודה גם כך

יתגלה כנ"ל) למטה, ממעלה (המשפיע מהבריאה שלמעלה

צריך הוא מצוות, ומקיים תורה הלומד היהודי עם ויתאחד

שדרכה מציאותו, וזיכוך בביטול לשלמות להגיע תחילה

התאחדו אצלו הבריאה.תתהווה שבמדריגת האלקות עם ת

שניתנה כפי ה', תורת של השפע לגילוי כלי נעשה הוא אז

הבריאה. מן בהרבה הגבוהה במדריגה במ"ת,

רז"לdneca(וזה בתורה28למאמר אדם יעסוק "לעולם

בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אע"פ ומצוות

– תורהedfלשמה". ע"פ הלימוד למי29סדר רק לא ,

מן כמשתמע לשמה, ללמוד עבודתו בתחילת יכול שאינו

" (ולוmlerlהביטוי לשמה" "שלא התורה בלימוד ."

כפי התורה עם היהודי מתאחד שלו) ביותר הנשגב באופן

(שעליה בעולם למציאותו הקשורה במדרגה שהיא

לימודו) תכלית תורה30מתבססת ללימוד הקדמה וזוהי

שמתקשר הקדושֿברוךֿהוא), של תורתו (שהיא לשמה

תורתו עלֿידי עצמו העולם).31לקב"ה מן הגבוהה בדרגה ,

תורה, לימוד של דרגה בכל לשינוי אכן, גרם, מ"ת

ממציאות שלמעלה התורה בעולם, משפיעה שדרכו

רז"ל כמאמר "32העולם, :lkוקורא שיושב חכם תלמיד

בתורה, ועוסק וקוראedÎjexaÎyecwd`ושונה כנגדו יושב

מ"ת. לפני היה שלא דבר במצוות), גם (וכך עמו" ושונה

לשלימות להגיע צריך והיהודי בהעלם, היא זו השפעה אך

הקשורה התורה עם ולהתאחדות מציאותו של הזיכוך

תהיה הנ"ל שההשפעה כדי עםielbaלעולם, ותתאחד

הלומד. מציאות

.Â
È„Â‰È „ÏÈ Ï˘ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· Ì‚ ÌÈÈ˜ ‰Ê ¯„Ò

אצל התורה והבנת הלימוד בסדר אנו רואים זה כעין

למקרא" חמש "בן של הלימוד בתחילת יהודי: כל

הקדושֿברוךֿ על המדברים הפסוקים את אותו מלמדים

החזקה", "היד הגדולה", "היד כגון בביטויים הוא

הכוונה את לילד ויפשיטו שיסבירו ככל כפשוטם.

ביד שמדובר לעצמו יתאר עדיין אלו, ,zinybבביטויים

רואה שהוא מהיד יותר הרבה וחזקה גדולה שהיא אלא

למשל. מלמדו, אצל

ולא גוף לו שאין האמונה לעיקרי סתירה זוהי לכאורה

קטן או ילד, שילמדו התורה דורשת וכיצד גוף, ַדמות

כפשוטם ללמדם שמוכרחים וביטויים פסוקים ?33בידיעה,

תחילה תורה: עפ"י הוא זה לימוד סדר כאשר במיוחד

hytאח"כ yexceהתורה, fnx.התורה סודות ואח"כ

.Ê
¯ÂˆÈ˜· ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

ה"יד את הדברים, כפשט לעצמו, המתאר הילד

גדולה אך גשמית, כיד למשל, החזקה", ו"היד הגדולה"

הגשמית ליד שגם מבין הילד האמת. מן סוטה אינו וחזקה,

יד של ותכונות ויכולת כח אין וכיו"ב, שלו המלמד של

הכח בגלל אלא שבה, הגשמיים והעצמות הבשר בגלל

יודע שאיננו למרות – הנשמה (כלומר, שבתוכה והחיות

זה), מה יודע איננו שלו המלמד וכן הענין, מהות את כלל

שבודאי מבין הוא וממילא הקדושֿברוךֿהוא מאת הבא

הגשמיים התארים ושאר החזקה" וה"יד הגדולה" ה"יד

עקב לגדלותם בהם הכוונה אין הקדושֿברוךֿהוא של
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של תורתו אמת, תורת לימוד הוא כפשוטו כזה ענין כל

מצומצמת בידיעה שזה אלא הקדושֿברוךֿהוא;

אח"כ, למקרא". חמש "בן של התורה בפשט שנתלבשה

שנים עשר "בן של להבנה מתקדם הוא התורה, סדר לפי

וכו'34למשנה" לגמרא" עשרה חמש "בן ואח"כ

מופשט ית' הוא ובפנימיות מגשמיות,ixnblשבאמיתיות

התורה. סודות עפ"י להבנה עד

תחילה תורה. לומד כל אצל הקיים הסדר הוא עד"ז

נשמתו שורש כפי תורה ללמוד ללימוד35עליו בדומה ,

תורה לימוד כלומר: זה), (בפרט האבות של התורה

גילוי של לשלימות מגיע הוא שאז הבריאה, במדרגת

לדרגה מגיע הוא ואח"כ בבריאה. אשר בתורה ועליה

שניתנה כפי התורה – נשמתו ומשורש הבריאה מן הגבוהה

במ"ת.

.Á
‰¯Â˙‰ ÈÂÏÈ‚Ï ˙Â·‡‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ‰�Î‰· Í¯Âˆ‰

כפי התורה לגילוי האבות, עבודת של בהכנה הצורך

היא מהבריאה, שלמעלה תורה – במתןֿתורה ניתנה שהיא

מצד גם אלא – התורה לומד – התחתון מצד רק לא

עצמה: התורה – העליון

עם ונתאחד מלמעלה היורד מהבריאה, שלמעלה האור

יורדת בתחילה אלא בשלימותו, מיד יורד איננו הבריאה,

הבריאה, בעניני המתלבש מצומצם, אור ממנו, "הארה" רק

האור עצם מתגלה אח"כ .36ורק

תורתו נתינת לפני מהבריאה. שלמעלה בתורה גם וכן

לאין גבוהה שהיא תורה, במתן הקדושֿברוךֿהוא של

שלה, מצומצמת הארה תחילה ירדה הבריאה, מדרגת ערוך

בבריאה. קשר לה שיש התורה בחינת האבות: עלֿידי

לפני מ"ת: לאחר גם תורתוzilbznyכך יהודי אצל

תחילה צריכה מהבריאה, שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא של

zelbzdlתורה אח"כ ורק לבריאה, קשר לה שיש התורה

מהבריאה. שלמעלה

כפי שבתורה, הפרד"ס חלקי של הלימוד סדר וזהו

מדרוש רמז מרמז, השתלשל פשט מזה. השתלשל שזה

מסוד .37ודרוש

.Ë
,ÔÈÈ„Ú ,‰ÂÂ‰Ó Â�È‡ Ï"�‰ ‰„Â·Ú‰ „ÂÓÈÏ· ¯„Ò

˙˜ÙÒÓ ‰�Î‰
הכנה עדיין, מהווה, אינו הנ"ל, והעבודה הלימוד סדר

שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא, של תורתו לקבל כדי מספקת

מצרים, גלות של לעבודה גם להגיע ומוכרחים מהבריאה,

ש הראשונה, בפעם שהיה והמצוות`ixgכמו התורה

צור היה עדיין האבות של כהכנהוהעבודה מצרים בגלות ך

למ"ת.

היא במ"ת שניתנה התורה לומר: יש בזה והטעם

שהנברא בכך די אין ולפיכך הבריאה, מן ערוך לאין נעלית

בדרגת התורה עם ונתאחד שלו לשלימותו בעבודתו הגיע

הבורא. לגבי ערך שום זאת, בכל לנברא, אין כי הבריאה,

של הפעולה הקדמת – בנברא שינוי להיערך צריך ולכן

הקדושֿ של תורתו מתגלית דרכה שדוקא מצרים", "גלות

ברוךֿהוא.

בפסוק כנא' היתה, מצרים ובלבנים38גלות "בחומר :

זה ענין בפרך". בהם עבדו אשר גו' בשדה עבודה ובכל

בזהר מבואר התורה וחומר39בלימוד קל דא "בחומר

– היא כללי באופן פרך עבודת הלכה". ליבון דא ובלבנים

לאנשים נשים והרגלו40עבודת מטבעו ההפוכה עבודה ,

מטבעו ההפוכה ויגיעה עבודה עלֿידי דווקא האדם. של

של שתורתו הנברא, של וההזדככות הביטול מתהווה

להתגלות תוכל העולם, מן שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא,

.41אצלו

.È
ŒÁÓˆ"‰ ÏÚ· ¯"ÂÓ„‡ ÏÚ ,‰¯Â‡ÎÏ ,‰ÂÓ˙ ¯ÂÙÈÒ

"˜„ˆ
אודות לכאורה תמוה סיפור להסביר ניתן זה לפי

עדיין ה"צמחֿצדק" בעל כשהיה צדק": ה"צמח אדמו"ר

לתת שברצונו לו, ואמר הזקן, אדמו"ר פעם לו קרא צעיר,

להצעה, הסכים לא צדק" ה"צמח תורה. (עניני) במתנה לו

ביגיעה לרכוש רוצה הוא התורה את כי .zinvrבאמרו

חכמתו על חכמה הוסיף כאשר שנים, אמר42כעבור ,

של להצעתו הסכים לא מדוע שמצטער ה"צמחֿצדק"
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ספ"ה.34) אבות

ס"ד.35) פ"א ת"ת הלכות להלכה אדה"ז מ"ש ראה

תרפ"ט.36) דודי לכה מד"ה להעיר

בהקדמת37) שלום נהר בתחלתו. ומצוה בנגיד (הובא הע"ח דעת לפי

דדרוש מ"ב) פ"א הנשמות חיוב (מס' המ"ח ולדעת בסופה). הנהר רחובות

בבריאה. מ)רמז (ומשתלשל ביצירה

יד.38) א, שמות

סע"א.39) קנג, זח"ג

ע"ב.40) ריש יא, סוטה

ואילך.41) 354 ע' לקמן גם ראה

לאדה"ז.42) בנוגע אדה"ז לשו"ע המחבר בני הקדמת לשון ע"ד
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התורה. סודות עפ"י להבנה עד

תחילה תורה. לומד כל אצל הקיים הסדר הוא עד"ז

נשמתו שורש כפי תורה ללמוד ללימוד35עליו בדומה ,

תורה לימוד כלומר: זה), (בפרט האבות של התורה

גילוי של לשלימות מגיע הוא שאז הבריאה, במדרגת
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לאדה"ז.42) בנוגע אדה"ז לשו"ע המחבר בני הקדמת לשון ע"ד
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עניני לו נותן היה הזקן שאדמו"ר ככל שהרי הזקן, אדמו"ר

בתורה יגיעה לו להיות היתה יכולה עדיין נעלים, תורה

וקץ. גבול ללא היא תורה והלא יותר, נעלים לענינים

מאי ולבסוף קסבר, מאי מעיקרא לשאול: ניתן לכאורה

לקבל ראוי היה שבו במצב שבהיותו לומר קשה קסבר?

לא בתורה, גדול בהיותו במתנה, תורה הזקן אדמו"ר מאת

כזו. פשוטה סברא בדעתו עלתה

הקודם רצונו אי על חרטה זו היתה לא בזה: ההסברה

שאדמו"רלק שבשעה אלא תורה, של ענינים במתנה בל

צדק" ה"צמח בעל הרגיש זו, תורה לו לתת רצה הזקן

בתורה, היגיעה עבודת של ההכנה לו חסרה שעדיין

כלי איננו שעדיין וחשב כזו הצעה לקבלת המתאימה

במתנה. לו לתת הזקן אדמו"ר שרצה לתורה

יגיעה גם אצלו כשהיתה יותר, בתורה,efמאוחר

לו שתתגלה בתורה, זו למתנה ראוי "כלי" שהוא הרגיש

מיגיעתו. שלמעלה תורה

היא בתורה, ויגיעה עבודה של האמורה שההכנה ויתכן

תורה. למתן הכנה היתה מצרים שגלות לכך בדומה

,d"lyz zereayd bgc 'a mei zegiyn)

(h"kyz mixet
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `lw sc oileg(iyiy meil)

,micard zxtk dpnn yexcl `id zxzein 'xRki' dlinde 'ldTd©¨¨§©¥
øîedpey`xd `ziixad ly `pzd -øáñmiiely'íò' eøwéà àì ©¨©Ÿ¦§¨

epiptl ixd .'xRki' dlindn miield zxtk cnll cgein ieaix jxvpe§©¥
ax lr zeywdl oi` jkitle ,'mr' mi`xwp miiel m` ewlgp mi`pzdy
miaiige mr mi`xwp miiely da ep`vny `ziixan [xaca wtzqny]

.zepzna
:`xnbd dywnàîéì àpz éàäk déì àøéáñ éà ,áøåxaeq m` ± §©¦§¦¨¥§©©¨¥¨

,ok xn`i 'mr' mi`xwp miiely df `pzkàpz éàäk déì àøéáñ éàå§¦§¦¨¥§©©¨
àîéìxaeq m`e ±.edenk xn`i 'mr' mi`xwp miield oi`y df `pzk ¥¨

.'mr' mi`xwp m` `ed wtqy xn` recne
:`xnbd daiyn.àpz éàäk éà àpz éàäk éà déì à÷tñî§©§¨¥¦§©©¨¦§©©¨

:zencewd zeibeq izyl rbepa dkld dwiqn `xnbd,øîéøî Løc̈©§¥©
áøc déúååk àúëìäwtqk xacd z` miqtezy ax ixack dkld ± ¦§§¨§¨¥§©

,mcin zepzn mi`iven oi` jkitle 'mr' mi`xwp miiel m`àúëìäå§¦§§¨
àcñç áøc déúååklirl `cqg ax ixack dklde ±(:lw)xn`y §¨¥§©¦§¨

.xeht olk` e` dpedk zepzn wifny

:dawde miigld rexfd zlawa zi`kf zpdk m`d dpc `xnbdàleò¨
àzðäëì àúðzî áéäé äåäzal dawe miigl rexf zzl bdep did ± £¨¨¦©§¨¨§©©§¨

aezky it lr s`e .odk(b gi mixac),'daTde miigNde rxGd odMl ozpe'§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨
.rnyna zpdk oiae odk oia

:`ler lr dywn `ax,àleòì àáø déáéúéàdpyna epipydheq) ¥¦¥¨¨§¨
(.bkúìëàð úðäk úçðîmzqk dpic odk za d`iany dgpn ± ¦§©Ÿ¤¤¤¡¤¤

milk`p miixiyde gafna xhwp dvnewe zvnwp `idy dgpn
la` ,mipdklúìëàð dðéà ïäk úçðî,gafna dlek zxhwp `l` ¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤
aezky enk(fh e `xwie),'lk`z `l didY lilM odM zgpn lke'éàå §¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥§¦

zøîà`id dpeekd 'odk' aezky mewnay ,xne` dz`y enk m`e ± ¨§©§
leléôàå ïäkláéúëäå ,úðäkaezk ixdy dyw ±(my)úçðî ìëå' Ÿ¥©£¦Ÿ¤¤§¨§¦§¨¦§©

,'ìëàú àì äéäz ìéìk ïäkzgpn oicy did ie`x jixac itle Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
dpyna eli`e ,lilk zxhwen `idy odk zgpn oicl dey didi zpdk
zpdkd oi` 'odk' aezk xy`ky gkene ,ok xacd oi`y yxetn ef

.rnyna
:`ler uxzndéì øîà,`axl `ler,éaø ¨©¥©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hkw sc oileg(iriax meil)

`id ,rbepnd zia,àúééøBàc Czòc à÷ìñ éàc ,àúééøBàc åàì©§©§¨§¦©§¨©§¨§©§¨
,äøeîç äàîeè ànènL íéòøæì eðéöîiax iac `pzk `ly ¨¦¦§¨¦¤§©¥§¨£¨

.l`rnyi
:`xnbd dgecLnéMLk`nhl ekezay mirxfd mr `edd jkqd §¤¦¥

,dxeng d`nehLnéL õò äNòî,jekiql eyeniy zngn df ixd - ©£¥¥¦¥
`nhn ziady ,ziad z` da ekkiqy ur zkizg lkk dfa `ede
`ziixe`cn `nhp mc`d didiy okzi jkitl .mizad zrxva dllba
dxeng d`neh mi`nhn oilke`y di`x ef oi`e ,mirxfd mze` zngn

.mday lke` my cvn¥
lclecnd xa`d ,dndad dzn m` xi`n iax zrcl :dpyna epipy

e ,igd on xa`k `nhn.øäèî ïBòîL éaøiaxy zehyta rnyne ©¦¦§§©¥
xg`l xa`d ly epica ,`tiqa xi`n iax ixac lr welgl `a oerny
oia ,oihelgl exdhn oerny iaxe ,e`nhn xi`n iaxy ,dzzin
:`xnbd dywn jkitl .dliap z`nehn oiae igd on xa` z`nehn

ìetéð äNBò äúéî éà ,CLôp äîici lry oerny iax xaq m` - ©©§¨¦¦¨¨¦
p dxnbp eli`k dzindm` ,dzzin mcew dndad sebn xa`d zlit

ok,éçä ïî øáà íeMî ànhéìeéày xaqìetéð äNBò äúéî ïéà ¦©¥¦¥¤¦©©¦¥¦¨¨¦

ok m` ,dndal xaegnk aygp xa`d oiicreïî øáà íeMî ànhéì¦©¥¦¥¤¦
.äìápä©§¥¨

:xg` ote`a oerny iax ixac z` `xnbd dcinrn ,dziiyew iptne
`l`éà÷ àLéøà ïBòîL éaøixac lr welgl `a oerny iax - ©¦¦§©¥¨¨¥

y xn`y ,epizpyn ly `yixa `pzdïéìcìeãîä øNaäå øáàä̈¥¤§©¨¨©§§¨¦
äîäáaiebl mlik`dl mdilr ayg m`ïéìëBà úàîeè ïéànèî ¦§¥¨§©§¦§©¨¦

e ,øLëä ïéëéøöe ïîB÷îadfaïBòîL éaøe wleg.øäèî`tiqa la` ¦§¨§¦¦¤§¥©¦¦§§©¥
.igd on xa` meyn `nhn xa`d dzzin xg`ly oerny iax dcen
xn` opgei iaxy iq` iax xaeqe ,opgei iax ly xn`n `ian iq` iax
oerny iaxy o`k `xnbd zrck] `yixa oerny iax ixac lr eze`

:[epizpyn ly `yixd lr wlgéàî ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦¨¨©
ïBòîL éaøc àîòèiptn ,dndaa mixernd xyade xa` xdihy ©§¨§©¦¦§

yàø÷ øîàoilke` z`neh iabl(cl `i `xwie)ìëàé øLà ìëàä ìkî' ¨©§¨¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥
miyxece ,zxzein `id 'lk`i xy`' aezkd oeyl ,'ebe '`nhi 'ebe¦§¨

`weecy dpnníéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBàelit`e ,xzida ¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦
,ieblìëBà éeø÷la` ,oilke` z`neh oiprlìBëé äzà éàL ìëBà ¨¤¤¤¦©¨¨
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כט

נישואין

בקידושין נאמרו בתורה רק קידושי כסף וביאה1, מה 
שאין כן קדושי שטר ילפינן בהיקש מגירושין2.

קו  ודין,  גבורה  הוא  התהו  עולם  כי  הוא,  והענין 
הימין  קו  ורחמים,  חסד  הוא  התיקון  ועולם  השמאל, 

והאמצעי.
לכן גירושין, פירוד איש ואשה, בחינת עולם התהו, 
הוא בשטר דוקא, ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה3, כי 
שטר הוא בקו השמאל, גבורה. מה שאין כן בקידושין, 
חיבור איש ואשה, בחינת עולם התיקון, נאמר בפירוש 
קו  שטר,  ולא  האמצעי,  קו  וביאה,  הימין,  קו  כסף, 

השמאל.
בעולם התיקון  כי  קידושי שטר,  גם  יש  זה  כל  ועם 
יהיה  לא  כן  לא  אם  כי  השמאל,  קו  גם  להיות  צריך 

שלימות.
כי  ביאה4,  קידושי  הוא  בפירוש  שנאמר  מה  ועיקר 
בחינת אמת5, שמטתו  יעקב,  קו האמצעי,  הוא  העיקר 
שלימה6. מה שאין כן כסף, קו הימין, נלמד ממה שאמר 

אברהם, חסד, קו הימין, נתתי כסף השדה7.
)ליקוטים ואגרות עמ' שטו(

בנין עדי עד8.

מתן  של  העדיים,  הכתרים,  על  רומז   — עד  עדי 
תורה9. וכמאמר רז"ל10 ביום חתונתו, זו מתן תורה11.

)ליקוטים ואגרות עמ' ר(

1( תצא כד, א. קידושין ב, א. ד, ב. 
2( קידושין ה, א.

3( שם ג, ב.
4( כי יקח איש אשה ובעלה )תצא כד, א(.

5( מיכה ז, כ.
6( פסחים נו, ב.

7( חיי שרה כג, יג. קידושין ב, א.
8( נוסח ברכת אשר יצר את האדם בצלמו.

9( שבת פח, א.
10( שיר השירים ג, יא. משנה סוף תענית.

11( ועיין לקוטי תורה פקודי ו, ב. 

ואל יבריחו ואל יעלימו, לא זה מזו ולא זו מזה12.

זה וזו — רומזות על יחוד ז"א ומלכות.
שהרי בתיבת זה, שהיא לשון זכר, כתיב ה', המורה 

על נקבה,
ו', המורה על  נקבה, כתיב  זו, שהיא לשון  ובתיבת 

זכר.
וכמו כן:

זה — היא לשון זכר, אבל מספרה י"ב, זמן הגדלות 
לנקבה, י"ב שנה.

זו — היא לשון נקבה, אבל מספרה י"ג, זמן הגדלות 
לזכר, י"ג שנה.

 — ואדני  הוי'  והשילובים של  היחודים  שני  והיינו 
שילוב אדני בהוי' ושילוב הוי' באדני13.

ומיחוד ז"ה וז"ו נעשה כ"ה יהיה זרעך14.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכ(

כמו  התיקון,  עולם  ענין  הוא  ואשה  איש  נישואי 
שכתוב15 לא לתהו בראה לשבת יצרה.

ותיבת שבת מורה על יחוד ז"א ומלכות.
ש' — ז"א, כי השלשה קוים באות שי"ן רומזים על 

חג"ת. 
בת — מלכות.

וזהו היפך עולם התהו, שלא היתה שם בחינת נישואי 
איש ואשה, כי במלכי תהו לא נזכרו נשותיהם.

)בשבעה מלכי תהו הראשונים לא נזכר שם נשותיהם, 
והתחלת נישואי איש ואשה היא במלך השמיני, הדר, 
מקור עולם התיקון, שבו נאמר16 ושם אשתו מהיטבאל(.
)ליקוטים ואגרות עמ' רטו, עמ' שטו(

12( נוסח התנאים.
13( שער היחוד והאמונה פ"ז.

14( לך לך טו, ה.
15( ישעיה מה, יח.

16( שם, לט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



ל

יב, ה – ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט 
בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש 
אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו 

ארצה כנען

איך  מאוד  יקשה  אחיו.  בן  לוט  ואת   .  . אברם  ויקח  א. 
התחבר לרשע ולקח את לוט עמו, דבר זה תירץ בזוהר וז"ל 
ברוח  דצפה  בגין  אלא  לוט,  עמי'  שדבק  אברהם  חמא  מאי 
ביאור  צריך  זה  וענין  עכ"ל,  דוד  מיני'  למיפק  דזמין  הקודש 

מאי בעי הכא.
מתחילה אקדים לך מ"ש הרמב"ן בפרשה זו בענין סיפורי 
מעשה אבות בפסוק ויעבור אברם בארץ כתב וז"ל אומר לך 
יצחק  אברהם  בענין  הבאות  הפרשיות  בכל  אותו  תבין  כלל 
ויעקב, והוא ענין גדול הזכירוהו רז"ל בדרך קצרה ואמרו כל 
מה שאירע לאבות סימן לבנים ולכן יאריכו בכתובים בסיפור 
החושב  ויחשוב  המקרים  ושאר  הבארות  וחפירת  המסעות 

בהם כאלו הם דברים מותרים אין בהם תועלת.
לנביא  המקרה  יבא  כאשר  העתיד  על  ללמד  באים  וכלם 
משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו, ודע כי 
כל גזירות עירין כאשר תצא מכח הגזירה אל פועל דמיון תהי' 
מעשה  הנביאים  יעשו  ולכן  פנים  כל  על  מתקיימת  הגזירה 
דברי  את  ככלותך  והי'  לברוך  שצוה  ירמי'  כמאמר  הנבואה, 
הס' זה תקשור עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת ואמרת ככה 

תשקע בבל וגו'.
למצרים  ירד  אברהם  וז"ל  כתב  בארץ  רעב  ויהי  ובפסוק 
והבצורת  הצרות  בימי  נפשו  להחיות  שם  לגור  הרעב  מפני 
נקם  והקב"ה  אשתו  את  לקחת  חנם  אותו  עשו  והמצרים 
ובזהב,  בכסף  במקנה  משם  והוציאו  גדולים  בנגעים  נקמתו 
וגם צוה עליו פרעה אנשים לשלחם, ורמז עליו כי בניו ירדו 
מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ והמצרים ירעו להם ויקחו 
ינקום  והקב"ה  תחיון,  הבת  וכל  אמר  כאשר  הנשים  מהם 
נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר 
נפל  לא  הארץ,  מן  לשלחם  בהם  והחזיק  מאד  כבד  מקנה 
דבר מכל מאורע האב שלא הי' בבנים. והענין הזה פירשוהו 
בב"ר רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר הקב"ה לאברהם צא 
וכבוש את הדרך ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתיב 
זה  כי  ובישראל כתיב  ויהי רעב בארץ  בבניו, באברהם כתיב 

שנתיים הרעב בקרב הארץ עכ"ל.

ויהי בימי אמרפל מלך שנער כתב וז"ל המעשה  ובפסוק 
הזה אירע לאברהם להורות כי הד' מלכיות תעמודנה למשול 
בעולם ובסוף יתגברו בניו עליהם ויפלו כולם בידם וישיבו כל 

שבותם ורכושם וכו'.
וכך אמרו בב"ר א"ר אבין כשם שפתח בד' מלכיות כך אינו 
ויהי בימי אמרפל מלך שנער  וכו', ושם עוד  חותם אלא בד' 
זו בבל אריוך מלך אלסר זו מדי כדרלעומר מלך עילם זו יון 
מכל  טירוני'  מכתבת  שהי'  הזו  מלכות  זו  גוים  מלך  ותדעל 
קטנה  עיר  על  שמלך  מפני  בלע  ומלך  וטעם  העולם  אומות 
ואנשים בה מעט ולא שם לו על פני חוץ עכ"ל. ודברי פי חכם 

חן.
הרי ענייני אברהם הוראה על ענין שעבוד מצרים וגאולה 
ואח"כ על שעבוד מלכיות וגאולה שתהי' על ידי משיח בן דוד 
יצחק  בר  טובי'  ר'  ואהלים  ובקר  הי' צאן  ובב"ר  הבא מלוט, 
אמר שני אהלים רות המואבי' ונעמה העמונית, דכותי' קום 
קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות וגו' רק טובי' בר 
יצחק אמר שתי אהלים רבי יוסי בר יצחק אמר מציאות רות 
דוד עבדי  יצחק מצאתי  ונעמה העמונית אמר רבי  המואבי' 
על  אהלים  פירש  טובי'  ר'  הנה  ע"כ,  בסדום  מצאתיו  היכן 
רות  והם  כי שלום אהליך  וידעת  נשים שנקראו אהל כמ"ש 
ונעמה העמונית, וכמו שפירש רב טובי' אהלים על ב' נשים 

אלו כן פירש רבי יוסי הנמצאות על ב' נשים אלו.
הלכו  בלוט  ששלטו  מיד  מלכים  ד'  הענין  דזהו  ואפשר 
חזו  לא  דאינהו  גב  על  דאף  וילכו,  וגו'  לוט  את  ויקחו  כמ"ש 
ולבטל  ישראל  לבטל  הוא  מלכיות  ד'  רצון  כי  חזו  מזלייהו 
והציל  זה רדף אברהם אבינו מהר להצילו  ועל  ח"ו,  משיחם 
גם את סדום, כי בבוא מלכות משיח אזי ערי סדום ועמורה 
לוט כפני  פני  וזהו סוד קלסתר  ביחזקאל,  תשובנה כדכתיב 
אברהם וכמו שאברהם שהוא אדם גדול בענקים כן לוט בגי' 

אדם בסוד אד"ם דו"ד משי"ח.
ולוט רצה להקדים בירושת הארץ כי חשב שהוא יורש את 
אז  והכנעני  כו'  רועי  בין  ריב  ויהי  אברהם כמו שפירש רש"י 
בארץ הסוד ארור כנען ואין לו חלק בארץ, כך לוט בעת ההיא 
דומה  פניו  שקלסתר  ואע"פ  לטותא,  לשון  לוט  כי  מקולל 
עד  יהי'  וזה  ממש  אדם  ולא  אדם  בפני  כקוף  הוא  לאברהם 
ביאת דוד ומשיח ואז מאיר הקלסתר ולוט בגימטריא אדם 

בסוד אד"ם דו"ד משי"ח.
של"ה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך לך
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' א

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn 'a oey`x mei ß

áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiåEzãìBnîe Eöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬¦«©§§−
éáà úéaîe:jàøà øLà õøàä-ìà E ¦¥´¨¦®¤¨¨−¤£¤¬©§¤«¨

i"yx£EÏŒCÏ∑,ּגדֹול לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת ּבעֹולםלהנאת טבע ׁשאֹודיע ועֹוד לבנים, זֹוכה אּתה אי .וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

ּולטֹובתָך א)להנאתָך יב, לפרׁש:(רש"י מּיד.הנאהיׁש הּבאה חּיּובית ּתֹוצאה לאחרטֹובה- הּבאֹות חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבפעל: ארע ׁשּכן מּפני ּב"לְך" הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י מּידיתזמן. ּומקֹוםהנאה מקֹום, ׁשל אף חרֹון ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

זרה. עבֹודה זמןׁשל לאחר ּכנען.טֹובה לארץ והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ּכל רמב"ן- ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(á):äëøa äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§¨−§¤®¤«§¥−§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ּוממעטת הּממֹון את ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, הּׁשם.את ועל הּממֹון ועל הּבנים, על "ואגּדלה(ׁשהבטיחֹו וזהּו: אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

יׁשן":ׁשמ ּברׁש"י אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם, ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)הריני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ«¬»∆¿ְָ
רבה) Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑את ּתבר אּתה ּומעכׁשו, ונח, לאדם ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות הּברכֹות ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתחּפץ רבה)אׁשר אברהם,(בראשית אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר ׁשאֹומרים:. זהּו ,"ואברכ" ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּברכה", "והיה לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול יעקב. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק, ְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאלהי

ּבהם ולא חֹותמין ּב.Eˆ¯‡Ó∑עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא אביו עם מּׁשם יצא ּכבר והלא ְְְִֶָֹ≈«¿¿ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
אבי מּבית וצא ‡¯‡j.מּׁשם ¯L‡∑ּבעיניו לחּבבּה ּכדי מּיד, הארץ לֹו ּגּלה ּדּבּורלא ּכל על ׂשכר לֹו ולתת ְִִִֵֵָָ¬∆«¿∆»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא כב)ודּבּור. ּבֹו(בראשית ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,יחיד את ,ּבנ אׁשר(שם)"את ההרים אחד "על : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא ."אלי ג)אמר אלי(יונה ּדֹובר אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא רמב"ן.": ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

CÚ¯‡Óא CÏ ÏÊÈ‡ Ì¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ≈»≈«¿»
:CpÊÁ‡ Èc ‡Ú¯‡Ï Ce·‡ ˙ÈaÓe C˙e„liÓeƒ«»»ƒ≈¬¿«¿»ƒ«¬ƒ»

CÓLב Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÏ.(א) CÏ Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂלהנאת «…∆∆«¿»∆¿ְֲַָָ

וכאן ּגדֹול, לגֹוי אעׂש וׁשם ,ְְְְְְֶֶָָָָּולטֹובת

,צר ואין רּׁש"י. לׁשֹון לבנים, זֹוכה אּתה ְְְִִִֵֶֶַַָָֹאי

לֹו הל חלף הּגׁשם ּכן, הּלׁשֹון מׁשּפט ְִִֵֶֶַַַַַָָָּכי

הּגדלים אל ּלי אלכה י"א), ב' ְְִִֵֶַָֹ(שהש"ר

זרד נחל את לכם ועברּו קמּו ה'), ה' ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻ(ירמיה

ּככה. ורּבם י"ג), ב' ְְִָָָָֻ(ּדברים

Ï·‡מדרׁש עׂשּו ע"ב:) ׁשם ג': (יֹומא רּבֹותינּו ¬»ְִֵַָָָָ

ועׂשית א') י' (ּדברים הּכתּוב ׁשאמר ְְִִֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּכסף חצֹוצרת ׁשּתי ל ועׂשה עץ, ארֹון ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַֹּל

ׁשּלֹו, הּמלאכה ׁשאין ּבעבּור ב'), י' ְְֲִֵֶֶַַַָָָ(ּבּמדּבר

ואת ּבּמׁשּכן ׁשאמר ּכמֹו ׁשּיאמר ראּוי ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹוהיה

א'): כ"ו (ׁשמֹות ּתעׂשה ְְֲִֶַַָהּמׁשּכן

Eˆ¯‡Ó.Ez„ÏBnÓeּכבר והלא רּׁש"י ּכתב ≈«¿¿ƒ«¿¿ְֲִַַַָָֹ

חרן, עד ּובא אביו עם מּׁשם ִִִַָָָָָָָיצא

התרחק הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּכ ְִֵֶַַַָָָָָאּלא

ּוכ ּפרׁש אברהם ורּבי .אבי מּבית אמרעֹוד בר ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

הּזה הּדּבּור ּכי ,מארצ ל ל אברם אל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּׁשם

לעזב צּוהּו וׁשם ּכׂשּדים, ּבאּור ּבעֹודּנּו ְְְְֲִִֶַַָָָָֹהיה

ׁשם. אׁשר אביו ּובית ּומֹולדּתֹו ְְֲִֵֶַַָָארצֹו

ep�È‡Âעּקר אברם היה ּכן היה אם ּכי נכֹון, ¿≈∆ְִִִֵַַָָָָָָ

האלהים, ּבמצות אביו מּבית ְְְֱִִִִִֵַַָָָֹהּנסיעה

והּכתּוב עּמֹו, הל נפׁשֹו ּברצֹון אביו ְְְְִִִֶַַַַָָָותרח

אברם את ּתרח וּיּקח ל"א) י"א (לעיל ְְִֵֶֶַַַַַָָאמר

יצא ּובעצתֹו אביו אחרי אברם ּכי יֹורה ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּבנֹו,

ּכי ועֹוד ּכנען, ארצה ללכת ּכׂשּדים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמאּור

את ואּקח ג') כ"ד (יהֹוׁשע ׁשאמר ְֶֶֶַַַַָָָֻהּכתּוב

אתֹו ואֹול הּנהר מעבר אברהם את ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאביכם

את "ואּקח ׁשּיאמר ראּוי היה ּכנען, ארץ ְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

אֹותֹו ואל ּכׂשּדים מאּור אברהם את ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאביכם

נצטּוה וׁשם לּקח מּׁשם ּכי ּכנען", ארץ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבכל

ֶָּבזה:

„BÚÂאת ּבצּוֹותֹו אברהם ּכי עליהם, יקׁשה ¿ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּכי לֹו: אמר לבנֹו אּׁשה לקחת ְֱִִִִֶֶַַַָָָאליעזר

ד'), כ"ד (להּלן ּתל מֹולדּתי ואל ארצי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאל

(ׁשם נחֹור עיר אל נהרים ארם אל הל ְֲֲִִֶֶַַַַָָָוהּוא

וׁשם ּומֹולדּתֹו, ארצֹו היא ּכן אם י'), ְְְִִֵַַָכ"ד

ּתל אבי ּבית אל לא אם ל"ח) (ּבפסּוק ְֱִִֵֵֵֶֶַָָֹנאמר

ּומׁשּפחּתֹו אביו ּבית ׁשם ּכי מׁשּפחּתי, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָואל

אברהם רּבי הׁשּתּבׁש ּכאׁשר לא מֹולדּתֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשהיא

ּכׂשּדים. אּור ּומֹולדּתי חרן, ארצי אל ְְְִִִֶַַַַָָלֹומר

נאמר ּכׂשּדים ּבאּור ּכי ּכאן האֹומר הּוא ְְְֱִִִֵֵֶַַָָוהּנה

,אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ל ל ְְְְְִִִֵֵֶַַָלֹו

רּבֹות: ארצֹות לֹו ְֲִֵַָוהּנה

Ï·‡ּׁשּכתבנּו מה אֹותֹו ידעּת ּכבר העּקר ¬»ְְְִֶַַַָָָָָָ

חרן ּכי כ"ח), (י"א זה ׁשּלפני ְִִֵֵֶֶֶַָָּבּסדר

אבֹותיו ארץ והיא מֹולדּתֹו, וׁשם ארצֹו, ְְְְֲִִֶֶַַָָהיא

אמרּו וכ אֹותם. לעזב נצטּוה וׁשם ְְְְֲִֵַַָָָָָָֹמעֹולם,

מארם אחת ,ל ל ח') (ל"ט רּבה ְְֲִִֵֵֶַַַַָּבבראׁשית

נחֹור: מארם ואחת ְֲֲִֵַַַַַָנהרים

ÌÚËÂ,אבי ּובית ּומֹולדּת ארצ להזּכיר ¿««ְְְְְְִִֵַַַָ

אׁשר ארצֹו לעזב האדם על יקׁשה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹּכי

ׁשּכן וכל ורעיו אֹוהביו וׁשם ּבּה יֹוׁשב ְְְֲֵֵֵֶָָָָָהּוא

ׁשּכן וכל נֹולד, ׁשּׁשם מֹולדּתֹו ארץ ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָּכׁשהּוא

לֹומר הצר ּולכ אביו, ּבית ּכל ׁשם ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּכׁשּיׁש

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל לאהבתֹו הּכל ׁשּיעזב ְֲֲֶֶַַַַָָָֹֹלֹו

הּוא:

Ï‡.j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰והֹול נֹודד היה ∆»»∆¬∆«¿∆»ְֵֵָָ

עד אחר, עם אל ּומּממלכה ּגֹוי אל ְִִֵֶֶַַַַָָמּגֹוי

ארץ אל אתׁשּבא אּתן לזרע לֹו ואמר ּכנען ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אראּך, אׁשר הארץ אל נתקּים אז הּזאת, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ

ללכת וּיצאּו ּׁשאמר ּומה ּבּה. ויׁשב נתעּכב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואז

ידע לא עדין ּכי ּבּה, להתיּׁשב לא ּכנען, ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹֹארצה

צּדיק ׁשאחז אּלא נצטּוה, ההיא הארץ על ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכי

ּובדעת ּבדעּתֹו היה כן ּכי ּכנען, ארץ ּדר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּדרּכֹו

ּומּפני ּכׂשּדים. מאּור ּבצאתם מּתחּלה ּגם ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָאביו

מּבית אלהים אתי התעּו ּכאׁשר ויהי אמר ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹזה

אֹובד: ּכׂשה ּתֹועה היה ּכי י"ג), כ' (להּלן ְְִִֵֶֶַָָָָאבי

ÔÎzÈÂּכי ידע מּבראׁשֹונה אברהם ּכי לֹומר ¿ƒ»≈ְִִִִַַַָָָָָ

ה' יּתן ּובּה ה' נחלת היא ּכנען ְֲִִֵֶֶַַַַָארץ

ירמז אראּך אׁשר הארץ אל ּכי והאמין ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹחלקֹו,

אחת על אֹו ּכּלּה, על אֹו ּכנען, ארץ על ְֶֶַַַַַַַָֻלֹו

ארץ ּכלל אל ּפניו וׂשם האל, הארצֹות ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָמּכל

יר אׁשר הארץ ׁשם ּכי ּבאמת:ּכנען, אּנּו ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

Î¯a‰.(ב) ‰È‰Âאׁשר הּברכה, ּתהיה אּתה ∆¿≈¿»»ְְֲִֶֶַַָָָ
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áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiåEzãìBnîe Eöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬¦«©§§−
éáà úéaîe:jàøà øLà õøàä-ìà E ¦¥´¨¦®¤¨¨−¤£¤¬©§¤«¨

i"yx£EÏŒCÏ∑,ּגדֹול לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת ּבעֹולםלהנאת טבע ׁשאֹודיע ועֹוד לבנים, זֹוכה אּתה אי .וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

ּולטֹובתָך א)להנאתָך יב, לפרׁש:(רש"י מּיד.הנאהיׁש הּבאה חּיּובית ּתֹוצאה לאחרטֹובה- הּבאֹות חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבפעל: ארע ׁשּכן מּפני ּב"לְך" הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י מּידיתזמן. ּומקֹוםהנאה מקֹום, ׁשל אף חרֹון ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

זרה. עבֹודה זמןׁשל לאחר ּכנען.טֹובה לארץ והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ּכל רמב"ן- ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(á):äëøa äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§¨−§¤®¤«§¥−§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ּוממעטת הּממֹון את ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, הּׁשם.את ועל הּממֹון ועל הּבנים, על "ואגּדלה(ׁשהבטיחֹו וזהּו: אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

יׁשן":ׁשמ ּברׁש"י אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם, ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)הריני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ«¬»∆¿ְָ
רבה) Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑את ּתבר אּתה ּומעכׁשו, ונח, לאדם ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות הּברכֹות ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתחּפץ רבה)אׁשר אברהם,(בראשית אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר ׁשאֹומרים:. זהּו ,"ואברכ" ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּברכה", "והיה לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול יעקב. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק, ְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאלהי

ּבהם ולא חֹותמין ּב.Eˆ¯‡Ó∑עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא אביו עם מּׁשם יצא ּכבר והלא ְְְִֶָֹ≈«¿¿ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
אבי מּבית וצא ‡¯‡j.מּׁשם ¯L‡∑ּבעיניו לחּבבּה ּכדי מּיד, הארץ לֹו ּגּלה ּדּבּורלא ּכל על ׂשכר לֹו ולתת ְִִִֵֵָָ¬∆«¿∆»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא כב)ודּבּור. ּבֹו(בראשית ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,יחיד את ,ּבנ אׁשר(שם)"את ההרים אחד "על : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא ."אלי ג)אמר אלי(יונה ּדֹובר אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא רמב"ן.": ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

CÚ¯‡Óא CÏ ÏÊÈ‡ Ì¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ≈»≈«¿»
:CpÊÁ‡ Èc ‡Ú¯‡Ï Ce·‡ ˙ÈaÓe C˙e„liÓeƒ«»»ƒ≈¬¿«¿»ƒ«¬ƒ»

CÓLב Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÏ.(א) CÏ Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂלהנאת «…∆∆«¿»∆¿ְֲַָָ

וכאן ּגדֹול, לגֹוי אעׂש וׁשם ,ְְְְְְֶֶָָָָּולטֹובת

,צר ואין רּׁש"י. לׁשֹון לבנים, זֹוכה אּתה ְְְִִִֵֶֶַַָָֹאי

לֹו הל חלף הּגׁשם ּכן, הּלׁשֹון מׁשּפט ְִִֵֶֶַַַַַָָָּכי

הּגדלים אל ּלי אלכה י"א), ב' ְְִִֵֶַָֹ(שהש"ר

זרד נחל את לכם ועברּו קמּו ה'), ה' ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻ(ירמיה

ּככה. ורּבם י"ג), ב' ְְִָָָָֻ(ּדברים

Ï·‡מדרׁש עׂשּו ע"ב:) ׁשם ג': (יֹומא רּבֹותינּו ¬»ְִֵַָָָָ

ועׂשית א') י' (ּדברים הּכתּוב ׁשאמר ְְִִֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּכסף חצֹוצרת ׁשּתי ל ועׂשה עץ, ארֹון ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַֹּל

ׁשּלֹו, הּמלאכה ׁשאין ּבעבּור ב'), י' ְְֲִֵֶֶַַַָָָ(ּבּמדּבר

ואת ּבּמׁשּכן ׁשאמר ּכמֹו ׁשּיאמר ראּוי ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹוהיה

א'): כ"ו (ׁשמֹות ּתעׂשה ְְֲִֶַַָהּמׁשּכן

Eˆ¯‡Ó.Ez„ÏBnÓeּכבר והלא רּׁש"י ּכתב ≈«¿¿ƒ«¿¿ְֲִַַַָָֹ

חרן, עד ּובא אביו עם מּׁשם ִִִַָָָָָָָיצא

התרחק הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּכ ְִֵֶַַַָָָָָאּלא

ּוכ ּפרׁש אברהם ורּבי .אבי מּבית אמרעֹוד בר ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

הּזה הּדּבּור ּכי ,מארצ ל ל אברם אל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּׁשם

לעזב צּוהּו וׁשם ּכׂשּדים, ּבאּור ּבעֹודּנּו ְְְְֲִִֶַַָָָָֹהיה

ׁשם. אׁשר אביו ּובית ּומֹולדּתֹו ְְֲִֵֶַַָָארצֹו

ep�È‡Âעּקר אברם היה ּכן היה אם ּכי נכֹון, ¿≈∆ְִִִֵַַָָָָָָ

האלהים, ּבמצות אביו מּבית ְְְֱִִִִִֵַַָָָֹהּנסיעה

והּכתּוב עּמֹו, הל נפׁשֹו ּברצֹון אביו ְְְְִִִֶַַַַָָָותרח

אברם את ּתרח וּיּקח ל"א) י"א (לעיל ְְִֵֶֶַַַַַָָאמר

יצא ּובעצתֹו אביו אחרי אברם ּכי יֹורה ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּבנֹו,

ּכי ועֹוד ּכנען, ארצה ללכת ּכׂשּדים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמאּור

את ואּקח ג') כ"ד (יהֹוׁשע ׁשאמר ְֶֶֶַַַַָָָֻהּכתּוב

אתֹו ואֹול הּנהר מעבר אברהם את ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאביכם

את "ואּקח ׁשּיאמר ראּוי היה ּכנען, ארץ ְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

אֹותֹו ואל ּכׂשּדים מאּור אברהם את ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאביכם

נצטּוה וׁשם לּקח מּׁשם ּכי ּכנען", ארץ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבכל

ֶָּבזה:

„BÚÂאת ּבצּוֹותֹו אברהם ּכי עליהם, יקׁשה ¿ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּכי לֹו: אמר לבנֹו אּׁשה לקחת ְֱִִִִֶֶַַַָָָאליעזר

ד'), כ"ד (להּלן ּתל מֹולדּתי ואל ארצי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאל

(ׁשם נחֹור עיר אל נהרים ארם אל הל ְֲֲִִֶֶַַַַָָָוהּוא

וׁשם ּומֹולדּתֹו, ארצֹו היא ּכן אם י'), ְְְִִֵַַָכ"ד

ּתל אבי ּבית אל לא אם ל"ח) (ּבפסּוק ְֱִִֵֵֵֶֶַָָֹנאמר

ּומׁשּפחּתֹו אביו ּבית ׁשם ּכי מׁשּפחּתי, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָואל

אברהם רּבי הׁשּתּבׁש ּכאׁשר לא מֹולדּתֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשהיא

ּכׂשּדים. אּור ּומֹולדּתי חרן, ארצי אל ְְְִִִֶַַַַָָלֹומר

נאמר ּכׂשּדים ּבאּור ּכי ּכאן האֹומר הּוא ְְְֱִִִֵֵֶַַָָוהּנה

,אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ל ל ְְְְְִִִֵֵֶַַָלֹו

רּבֹות: ארצֹות לֹו ְֲִֵַָוהּנה

Ï·‡ּׁשּכתבנּו מה אֹותֹו ידעּת ּכבר העּקר ¬»ְְְִֶַַַָָָָָָ

חרן ּכי כ"ח), (י"א זה ׁשּלפני ְִִֵֵֶֶֶַָָּבּסדר

אבֹותיו ארץ והיא מֹולדּתֹו, וׁשם ארצֹו, ְְְְֲִִֶֶַַָָהיא

אמרּו וכ אֹותם. לעזב נצטּוה וׁשם ְְְְֲִֵַַָָָָָָֹמעֹולם,

מארם אחת ,ל ל ח') (ל"ט רּבה ְְֲִִֵֵֶַַַַָּבבראׁשית

נחֹור: מארם ואחת ְֲֲִֵַַַַַָנהרים

ÌÚËÂ,אבי ּובית ּומֹולדּת ארצ להזּכיר ¿««ְְְְְְִִֵַַַָ

אׁשר ארצֹו לעזב האדם על יקׁשה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹּכי

ׁשּכן וכל ורעיו אֹוהביו וׁשם ּבּה יֹוׁשב ְְְֲֵֵֵֶָָָָָהּוא

ׁשּכן וכל נֹולד, ׁשּׁשם מֹולדּתֹו ארץ ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָּכׁשהּוא

לֹומר הצר ּולכ אביו, ּבית ּכל ׁשם ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּכׁשּיׁש

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל לאהבתֹו הּכל ׁשּיעזב ְֲֲֶֶַַַַָָָֹֹלֹו

הּוא:

Ï‡.j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰והֹול נֹודד היה ∆»»∆¬∆«¿∆»ְֵֵָָ

עד אחר, עם אל ּומּממלכה ּגֹוי אל ְִִֵֶֶַַַַָָמּגֹוי

ארץ אל אתׁשּבא אּתן לזרע לֹו ואמר ּכנען ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אראּך, אׁשר הארץ אל נתקּים אז הּזאת, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ

ללכת וּיצאּו ּׁשאמר ּומה ּבּה. ויׁשב נתעּכב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואז

ידע לא עדין ּכי ּבּה, להתיּׁשב לא ּכנען, ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹֹארצה

צּדיק ׁשאחז אּלא נצטּוה, ההיא הארץ על ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכי

ּובדעת ּבדעּתֹו היה כן ּכי ּכנען, ארץ ּדר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּדרּכֹו

ּומּפני ּכׂשּדים. מאּור ּבצאתם מּתחּלה ּגם ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָאביו

מּבית אלהים אתי התעּו ּכאׁשר ויהי אמר ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹזה

אֹובד: ּכׂשה ּתֹועה היה ּכי י"ג), כ' (להּלן ְְִִֵֶֶַָָָָאבי

ÔÎzÈÂּכי ידע מּבראׁשֹונה אברהם ּכי לֹומר ¿ƒ»≈ְִִִִַַַָָָָָ

ה' יּתן ּובּה ה' נחלת היא ּכנען ְֲִִֵֶֶַַַַָארץ

ירמז אראּך אׁשר הארץ אל ּכי והאמין ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹחלקֹו,

אחת על אֹו ּכּלּה, על אֹו ּכנען, ארץ על ְֶֶַַַַַַַָֻלֹו

ארץ ּכלל אל ּפניו וׂשם האל, הארצֹות ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָמּכל

יר אׁשר הארץ ׁשם ּכי ּבאמת:ּכנען, אּנּו ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

Î¯a‰.(ב) ‰È‰Âאׁשר הּברכה, ּתהיה אּתה ∆¿≈¿»»ְְֲִֶֶַַָָָ
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(â)éëøáî äëøáàåúçtLî ìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·�Â∑,ׁשּבּמקרא "ּב "ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ּפׁשּוטֹו: וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מֹוכיח: מח)וזה יׂשראל(בראשית יבר וכמנּׁשה"ּב ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(ã)èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
:ïøçî Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
ïøçá eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´§¨®¨

:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©
i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑ּומעלה הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: ּכמֹו)לכ להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו לא):. עׂשה"(שם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
קנין, לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל כא)את וכֹונס(במדבר קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

הּנׁשים את מגּיירת וׂשרה האנׁשים, את מגּיר ה)אברהם יב, (רש"י ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מאׁשר אחר ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאין

אּלא עצמם. על קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻעל

היא הּׁשכינההּכּונה ּכנפי ּתחת ּגּיּור.ׁשהכניסן ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(å)äøBî ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´¤®
:õøàa æà éðòðkäå§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑לתֹוכּה ÌÎL.נכנס ÌB˜Ó „Ú∑ּבׁשכם להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על ‡ÔBÏ.להתּפּלל ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ≈
‰¯BÓ∑הּתֹורה ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, והר ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, ı¯‡a.הּוא Ê‡ È�Ú�k‰Â∑היה ∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿«¬ƒ»»»∆ָָ

יׂשראל ארץ את וכֹובׁש ׁשּנאמר:הֹול לבניו, הארץ את נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל (בראשיתמּזרעֹו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשלם",יד) מל צדק ׁשהם"ּומלּכי ,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", הארץ את אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשם ׁשל רמב"ן.מּזרעֹו ְִֵֶַ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ� ˙ÈÂ B�˜ Èc ÔB‰�È�˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ù�e Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

Ú„ו ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡�Ú�Îe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאברהם". אלהים יׂשימ" לאמר ּב ְְְְְְְֱִִִֵַָָָֹֹיתּברכּו

יתּברכּו האדמה מׁשּפחֹות ּכל ּכי עֹוד ְְְְְֲִִִִָָָָָוהֹוסיף

,ב ונברכּו אֹו ּבלבד. ארצֹו אנׁשי לא ְְְְְְְִִֵַַַֹּבֹו,

ּבעבּורֹו: מברכים ְְֲִִֶַָֹׁשּיהיּו

‰p‰Â,הענין ּכלל ּבארּה לא הּפרׁשה זאת ¿ƒ≈ְְֲִֵַָָָָָָָֹֹ

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּיאמר ּטעם מה ִֶַַַַַָָֹּכי

ׁשּלא טֹובה עּמ ואיטיבה ארצ עזב ְְְְֲִִֵֶַָָֹֹהּוא

ׁשהיה ׁשּיקּדים מּבלי ּבעֹולם, ּכמֹוהּו ְְְִִִֶֶַָָָָָָָהיתה

אֹו ּתמים, צּדיק אֹו אלהים עֹובד ְֱִִִֵַַָָָֹאברהם

ּבהליכתֹו ׁשּיהיה הארץ, לעזיבת טעם ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיאמר

הּכתּוב ּומנהג אלהים. קרבת אחרת ארץ ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאל

ואיטיבה ּבקֹולי ותׁשמע לפני התהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹלאמר

ג' ד'. ב' (מ"א ּובׁשלמה ּבדוד ּכאׁשר ְְֲִִִֶַָָֹֹעּמ

ּתלכּו ּבחּקתי אם ּכּלּה הּתֹורה ּוכענין ְְְִִֵֵַַַָָֹֻֻי"ד),

ה' ּבקֹול ּתׁשמע ׁשמֹוע אם ג'), כ"ו ְְְִִִַַַָָ(וּיקרא

ּבעבּור אמר ּוביצחק א'). כ"ח (ּדברים ְְְֱֲִִֶַַָָָֹאלהי

להבטיחֹו אבל כ"ד). כ"ו (להּלן עבּדי ְְְְְֲִִַַַַָָָָאברהם

טעם: ּבֹו אין הארץ יציאת ְֲִֵֶַַַַָָּבעבּור

Ï·‡ּכׂשּדים אּור אנׁשי ׁשעׂשּו מּפני הּטעם, ¬»ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

ּבהּקדֹוׁש אמּונתֹו על רּבֹות רעֹות ְֱִַַַָָָעּמֹו

ּכנען ארצה ללכת מהם ּברח והּוא הּוא, ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָּברּו

ולעׂשֹות אּלּו ּגם לעזב לֹו אמר ּבחרן, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹונתעּכב

לֹו עבֹודתֹו ׁשּתהיה מּתחּלה, חׁשב ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָּכאׁשר

הּנבחרת, ּבארץ ה' לׁשם האדם ּבני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוקריאת

לא ההם, הּגֹוים ּבֹו ויתּברכּו ׁשמֹו יגּדל ְְְְְְִִִֵַַָָָֹוׁשם

מבּזין ׁשהיּו ּכׂשּדים ּבאּור עּמֹו עׂשּו ְְְֲִִִֶֶַַַָָּכאׁשר

ּבכבׁשן אֹו ּבּבֹור אֹותֹו וׂשמּו אֹותֹו, ְְְְְִִַַַָּומקּללים

יחיד ואם מברכיו ׁשּיבר לֹו ואמר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהאׁש.

יּואר. ְְַָמקּללֹו

‰ÊÂּתרצה לא הּתֹורה אבל הּפרׁשה. טעם ¿∆ְֲִֶַַַַָָָָָֹ

ּולפרׁש זרה עבֹודה עֹובדי ּבדעֹות ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָלהארי

ּבאמּונה, הּכׂשּדים ּובין ּבינֹו ׁשהיה ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָהענין

ּבעבֹודה ּוסברתם אנֹוׁש ּדֹור ּבענין קּצרה ְְְְֱֲֲִִֶַַַָָָָָּכאׁשר

ׁשחּדׁשּו: ְִֶָָזרה

ÌÎL.(ו) ÌB˜Ó „Ú ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ««¬…«¿»»»∆«¿¿∆
הּפרׁשּיֹות ּבכל אֹותֹו ּתבין ּכלל ל ְְְִִַַָָָָָאֹומר

ענין והּוא ויעקב, יצחק אברהם ּבענין ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹהּבאֹות

ואמרּו קצרה, ּבדר רּבֹותינּו הזּכירּוהּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּגדֹול,

סימן לאבֹות ּׁשארע מה ּכל ט') ְִֵֶַַַָָָָָ(ּתנחּומא

הּמּסעֹות ּבסּפּור הּכתּובים יאריכּו ולכן ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלּבנים,

ויחׁשב הּמקרים, ּוׁשאר הּבארֹות ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָֹוחפירת

אין מיּתרים ּדברים הם ּכאּלּו ּבהם ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻהחֹוׁשב

העתיד, על ללּמד ּבאים וכּלם ּתֹועלת, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבהם

האבֹות מּׁשלׁשת לּנביא הּמקרה יבא ּכאׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכי

לזרעֹו: לבא הּנגזר הּדבר מּמּנּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹיתּבֹונן

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

(æ)õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראלעל רמב"ן.ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§¨−

:ýåýé íLa§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑,אל ּבית ׁשל ׁשּנאמר:ּבמזרחּה הּוא ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּים" אל ׁשּלֹו∑‡‰Ï‰."ּבית את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ּבּתחּלה ּכתיב, רבה)אהלּה ÌLŒÔ·iÂ.(בראשית ִֵֵָ»√…ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ«ƒ∆»
ÁaÊÓ∑,עכן עון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין עליהםנתנּבא ׁשם רמב"ן.והתּפּלל ƒ¿≈«ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒ�Â CBÏ‰∑,הּנגּבה מּסעיו וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע יֹותר, אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים. לצד והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ּביׁשעיה(ללכת ּפרׁש ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ׁשהיא)ּפרּוׁש: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל רבה)ּבחלקֹו רמב"ן.(בבראשית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

È˙ז Ôz‡ C�·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח ˙È·Ï Á�„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa d�kLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ‡Á�È„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט ÏË�Â ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏË�e¿««¿»»≈¿»≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ú„Âּגזרה מּכח ּתצא ּכאׁשר עירין ּגזרת כל ּכי ¿«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

מתקּימת הּגזרה ּתהיה ּדמיֹון, ּפעל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאל

מעׂשה הּנביאים יעׂשּו ולכן ּפנים. ּכל ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָעל

והיה לברּו ׁשּצּוה ירמיה ּכמאמר ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבּנבּואֹות

ּתקׁשר הּזה הּספר ּדברי את לקרא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹּככּלת

ּככה ואמרּת ּפרת ּתֹו אל והׁשלכּתֹו אבן ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָעליו

וכן ס"גֿס"ד). נ"א (ירמיה וגֹו' ּבבל ְְְְְִִֵֶַָָּתׁשקע

(מ"ב הּקׁשת על זרֹועֹו ּבהּניחֹו אליׁשע ְְְֱִִִֶֶַַַַָענין

חץ וּיאמר וּיֹור ירה אליׁשע וּיאמר י"ז) ְֱִֵֵֶֶַַַָֹֹי"ג

ׁשם ונאמר בארם. ּתׁשּועה וחץ לה' ְְְְֱֲֵֶַַַָָָָּתׁשּועה

וּיאמר האלהים איׁש עליו וּיקצף י"ט) ְֱִִִֶַַָָָָֹֹֹ(ּפסּוק

את הּכית אז ּפעמים ׁשׁש אֹו חמׁש ְְִִִֵֵֶַָָָָלהּכֹות

את ּתּכה ּפעמים ׁשלׁש ועּתה ּכּלה עד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָארם

את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש החזיק ּולפיכ ְֱֲִִֶֶַָָָָארם:

העתיד ּבכל ּדמיֹונֹות לֹו ועׂשה ּבארץ ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָאברהם

לפרׁש מתחיל ואני זה. והבן ּבזרעֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלהעׂשֹות

ּבפ הּׁשם:הענינים ּבעזרת ּבּפסּוקים רט ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

¯·ÚiÂ.ÌÎL ÌB˜Ó „Ú ı¯‡a Ì¯·‡היא ««¬…«¿»»»∆«¿¿∆ִ

ההּוא. הּמקֹום ׁשם זה ּכן ׁשכם, ְִֵֵֶֶַַָעיר

נקרא. עירֹו ׁשם על חמֹור ּבן ְְֲִִֵֶֶַָּוׁשכם

·˙ÎÂׁשכם מקֹום עד לתֹוכּה נכנס רּׁש"י ¿»«ְְְְִִֶַַַָ

מן ּכׁשּיבֹואּו יעקב ּבני על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹלהתּפּלל

ּכי מֹוסיף ואני הּוא. ונכֹון עצבים. ְֲֲִִִִֵֶַַָָהּׂשדה

וקדם ּתחּלה, ההּוא ּבּמקֹום אברהם ְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹהחזיק

ּבניו ּכי מּזה לֹו נרמז הארץ, את לֹו ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתן

זֹוכים היֹותם קדם ּתחּלה ההּוא הּמקֹום ְְְֱִִִֶַַָָָֹיכּבׁשּו

להגלֹותם ׁשלם הארץ יֹוׁשב עון היֹות וקדם ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹֹּבֹו,

וכאׁשר ּבארץ. אז והּכנעני אמר ולכן ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

אז ּבמאמר, הארץ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֲֶַַַָָָָָָָנתן

העי, ּובין אל ּבית ּבין אהל ונטע מּׁשם ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹנסע

ּבתחּלה: יהֹוׁשע ּכבׁש אׁשר הּמקֹום הּוא ְְֲִִִֶַַַָָָֻּכי

ÔÎzÈÂ,ּבארץ אז והּכנעני הּכתּוב ׁשהזּכיר ¿ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

ּכי לֹומר, הּפרׁשה, ענין על ְְִִַַַַָָָלהֹורֹות

הארץ הּׁשם הראהּו ולא ּכנען ּבארץ ּבא ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאברם

והּכנעני ׁשכם, מקֹום עד ועבר יעדֹו, ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָאׁשר

מּמּנּו ירא ואברם ּבארץ, אז והּנמהר הּמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגֹוי

ׁשכם ּבמקֹום ּובבֹואֹו לה', מזּבח ּבנה לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹולכן

הארץ, לֹו ונתן הּׁשם אליו נראה מֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאלֹון

אראּך, אׁשר ּבארץ הבטח ּכבר ּכי יראתֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻוסרה

ּבפרהסיא: לעבּדֹו לה' מזּבח ּבנה ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָואז

ÔBÏ‡Â.‰¯BÓּגם ונקרא ׁשכם. ּבמקֹום זהּו ¿≈∆ְְְְִִֶֶַָ

(ּדברים ׁשּכתּוב ּכמֹו מֹורה" "אלֹוני ְְִֵֵֵֶֶָָּכן

וׁשם מרה. אלֹוני אצל הּגלּגל מּול ל') ְְִֵֵֵֶֶַָָֹי"א

עיבל והר ּגריזים לּירּדן,הר וקרֹוב ּבׁשכם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

"אלֹוני אבל ּבארץ. ּביאתם ּבתחּלת ׁשם ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּבאּו

חברֹון ּבארץ הּוא אׁשר מקֹום הּוא ְְְֲֵֶֶֶֶַָממרא"

הּירּדן: מן ְִֵַַָרחֹוק

Ú„Âאלֹוני" הּכתּוב ׁשּיאמר מקֹום ּבכל ּכי ¿«ְִֵֵֶַַָָָֹ

איׁש על הּוא "ממרא" ׁשם ְְִֵֵֵַַַממרא",

ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשּלֹו, ההּוא ׁשהּמקֹום ְֱֱִֶֶֶֶַַַָאמֹורי

ממרא ּבאלני ׁשכן והּוא י"ג) י"ד ְְְְֵֵֵֵַַָֹֹ(להּלן

"אלֹון וכל ענר. ואחי אׁשּכל אחי ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹהאמרי

ההּוא הּמקֹום נקרא מֹורה" ו"אלֹוני ְְִֵֵֶֶַַָָמֹורה"

ּכנעני זה אבל "מֹורה", ׁשּׁשמֹו איׁש ׁשם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָעל

ּוכׁשּיזּכיר ּבערבה. הּיֹוׁשב הּכנעני מארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוא

ּכמֹו העיר, ׁשם הּוא סתם, ממרא ְְְִֵֵַַָָָהּכתּוב

יצחק אל יעקב וּיבא כ"ז) ל"ה (להּלן ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר

על חברֹון, היא הארּבע קרית ממרא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָאביו

ּכי י"ט). כ"ג (להּלן חברֹון היא ממרא ְְְְִִֵֵֶַַָּפני

העיר. ׁשם על נקרא אלֹוני לֹו אׁשר ְֲִִִֵֵֵֶַָָָהאיׁש

ּובבראׁשית ׁשכם. העיר ּכׁשם חמֹור ּבן ׁשכם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָוכן

אתרא יהּודה ּדרּבי ּדעּתיה על ח') (מ"ב ְְְְִֵַַַַַָָָרּבה

נחמיה ּדרּבי ּדעּתיּה ועל ממרא, ּדׁשמיּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּוא

ממרא: ּדׁשמיּה הּוא ְְְִֵֵַַָּגברא

וטעם ‡ÂÈÏ,(ז) ‰‡¯p‰ '‰Ïלּׁשם הֹודה ּכי ְַַ««ƒ¿∆≈»ִֵַָ

ׁשּנראה על ּתֹודה זבח לֹו וזבח ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּנכּבד

ולא הּׁשם אליו נראה לא הּנה עד ּכי ְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹאליו,

נאמר אבל ּבמחזה, ולא ּבמראה אליו ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹנתוּדע

ּברּוח אֹו הּלילה ּבחלֹום "מארצ ל ל" ְְְְְֲֵֶַַַַַָלֹו

סֹוד על אליו הּנראה ׁשּירמז ויּתכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּקדׁש.

יבין: והּמׂשּכיל ב'). כ"א רקאנטי (עּין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּקרּבן

‰'.(ח) ÌLa ‡¯˜iÂׁשהתּפּלל אנקלּוס ּפרׁש «ƒ¿»¿≈ְְְִֵֵֶַַֻ

ּתחּתּיֹות מּבֹור ה' ׁשמ קראתי ּכמֹו: ְְְִִִִַָָָׁשם,

ג' ּגדֹול(איכה ּבקֹול קֹורא ׁשהיה והּנכֹון נ"ה). ְְֵֵֶַָָָָָ

אֹותֹו מֹודיע ה', ׁשם את הּמזּבח לפני ְְִִִֵֵֵֶַַַָׁשם

לבני היהואלהּותֹו ּכׂשּדים ּבאּור ּכי אדם, ְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ּבארץ ּכׁשּבא ועּתה ׁשמע, אבּו ולא ְְְְְְֶֶַַַָָָָָָֹֹמלּמדם

היה ,"מברכי "ואברכה ּבּה ׁשהבטח ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹֻהּזאת

האלהּות. ּולפרסם ללּמד ְְְֱֵֵַַָָֹלמּוד

ÔÎÂּביצחק כ"ד) כ"ו (להּלן הּכתּוב אמר ¿≈ְְְִַַַָָָָ

אל לֹו והבטח ּגרר נחל אל הל ְְְֲֶֶַַַַַַָָֻּכאׁשר

"וּיקרא מזּבח ׁשּבנה אנכי, אּת ּכי ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּתירא

ׁשמעּו לא אׁשר חדׁש ּבמקֹום בא ּכי ה'". ְְְֲִֵֶָָָָָֹּבׁשם

ּכבֹודֹו והּגיד ּכבֹודֹו את ראּו ולא ׁשמעֹו ְְְְְִִִֶֶָֹאת

ההם. ִֵַָּבּגֹוים

‡ÏÂּבנים ׁשהֹוליד מּפני ּכן ּביעקב נאמר ¿…ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹ

קהּלה לֹו והיתה ה', עֹובדי ּכּלם ְְְְִִֵַָָָָֻרּבים

האמּונה ונתּפרסמה יׂשראל עדת נקראת ְְְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָּגדֹולה

אבֹותיו מימי ּכי וגם עם, לכל ונֹודעה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּבהם,

ּבבראׁשית אמרּו וכ ּכנען. ארץ ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנתּפרסמה

ׁשל ׁשמֹו ׁשהקריא מלּמד ט"ז) (ל"ט ְְְִִֵֶֶַַָרּבה

ּברּיה: ּכל ּבפי הּוא ּברּו ְְִִַָָָָהּקדֹוׁש

ÎÏÏ˙(ט) ‰ÓÏL e�a¯ ·˙k .‰a‚p‰«∆¿»»««≈¿……»∆∆
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(æ)õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראלעל רמב"ן.ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§¨−

:ýåýé íLa§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑,אל ּבית ׁשל ׁשּנאמר:ּבמזרחּה הּוא ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּים" אל ׁשּלֹו∑‡‰Ï‰."ּבית את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ּבּתחּלה ּכתיב, רבה)אהלּה ÌLŒÔ·iÂ.(בראשית ִֵֵָ»√…ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ«ƒ∆»
ÁaÊÓ∑,עכן עון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין עליהםנתנּבא ׁשם רמב"ן.והתּפּלל ƒ¿≈«ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒ�Â CBÏ‰∑,הּנגּבה מּסעיו וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע יֹותר, אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים. לצד והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ּביׁשעיה(ללכת ּפרׁש ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ׁשהיא)ּפרּוׁש: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל רבה)ּבחלקֹו רמב"ן.(בבראשית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

È˙ז Ôz‡ C�·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח ˙È·Ï Á�„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa d�kLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ‡Á�È„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט ÏË�Â ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏË�e¿««¿»»≈¿»≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ú„Âּגזרה מּכח ּתצא ּכאׁשר עירין ּגזרת כל ּכי ¿«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

מתקּימת הּגזרה ּתהיה ּדמיֹון, ּפעל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאל

מעׂשה הּנביאים יעׂשּו ולכן ּפנים. ּכל ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָעל

והיה לברּו ׁשּצּוה ירמיה ּכמאמר ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבּנבּואֹות

ּתקׁשר הּזה הּספר ּדברי את לקרא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹּככּלת

ּככה ואמרּת ּפרת ּתֹו אל והׁשלכּתֹו אבן ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָעליו

וכן ס"גֿס"ד). נ"א (ירמיה וגֹו' ּבבל ְְְְְִִֵֶַָָּתׁשקע

(מ"ב הּקׁשת על זרֹועֹו ּבהּניחֹו אליׁשע ְְְֱִִִֶֶַַַַָענין

חץ וּיאמר וּיֹור ירה אליׁשע וּיאמר י"ז) ְֱִֵֵֶֶַַַָֹֹי"ג

ׁשם ונאמר בארם. ּתׁשּועה וחץ לה' ְְְְֱֲֵֶַַַָָָָּתׁשּועה

וּיאמר האלהים איׁש עליו וּיקצף י"ט) ְֱִִִֶַַָָָָֹֹֹ(ּפסּוק

את הּכית אז ּפעמים ׁשׁש אֹו חמׁש ְְִִִֵֵֶַָָָָלהּכֹות

את ּתּכה ּפעמים ׁשלׁש ועּתה ּכּלה עד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָארם

את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש החזיק ּולפיכ ְֱֲִִֶֶַָָָָארם:

העתיד ּבכל ּדמיֹונֹות לֹו ועׂשה ּבארץ ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָאברהם

לפרׁש מתחיל ואני זה. והבן ּבזרעֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלהעׂשֹות

ּבפ הּׁשם:הענינים ּבעזרת ּבּפסּוקים רט ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

¯·ÚiÂ.ÌÎL ÌB˜Ó „Ú ı¯‡a Ì¯·‡היא ««¬…«¿»»»∆«¿¿∆ִ

ההּוא. הּמקֹום ׁשם זה ּכן ׁשכם, ְִֵֵֶֶַַָעיר

נקרא. עירֹו ׁשם על חמֹור ּבן ְְֲִִֵֶֶַָּוׁשכם

·˙ÎÂׁשכם מקֹום עד לתֹוכּה נכנס רּׁש"י ¿»«ְְְְִִֶַַַָ

מן ּכׁשּיבֹואּו יעקב ּבני על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹלהתּפּלל

ּכי מֹוסיף ואני הּוא. ונכֹון עצבים. ְֲֲִִִִֵֶַַָָהּׂשדה

וקדם ּתחּלה, ההּוא ּבּמקֹום אברהם ְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹהחזיק

ּבניו ּכי מּזה לֹו נרמז הארץ, את לֹו ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתן

זֹוכים היֹותם קדם ּתחּלה ההּוא הּמקֹום ְְְֱִִִֶַַָָָֹיכּבׁשּו

להגלֹותם ׁשלם הארץ יֹוׁשב עון היֹות וקדם ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹֹּבֹו,

וכאׁשר ּבארץ. אז והּכנעני אמר ולכן ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

אז ּבמאמר, הארץ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֲֶַַַָָָָָָָנתן

העי, ּובין אל ּבית ּבין אהל ונטע מּׁשם ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹנסע

ּבתחּלה: יהֹוׁשע ּכבׁש אׁשר הּמקֹום הּוא ְְֲִִִֶַַַָָָֻּכי

ÔÎzÈÂ,ּבארץ אז והּכנעני הּכתּוב ׁשהזּכיר ¿ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

ּכי לֹומר, הּפרׁשה, ענין על ְְִִַַַַָָָלהֹורֹות

הארץ הּׁשם הראהּו ולא ּכנען ּבארץ ּבא ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאברם

והּכנעני ׁשכם, מקֹום עד ועבר יעדֹו, ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָאׁשר

מּמּנּו ירא ואברם ּבארץ, אז והּנמהר הּמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגֹוי

ׁשכם ּבמקֹום ּובבֹואֹו לה', מזּבח ּבנה לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹולכן

הארץ, לֹו ונתן הּׁשם אליו נראה מֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאלֹון

אראּך, אׁשר ּבארץ הבטח ּכבר ּכי יראתֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻוסרה

ּבפרהסיא: לעבּדֹו לה' מזּבח ּבנה ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָואז

ÔBÏ‡Â.‰¯BÓּגם ונקרא ׁשכם. ּבמקֹום זהּו ¿≈∆ְְְְִִֶֶַָ

(ּדברים ׁשּכתּוב ּכמֹו מֹורה" "אלֹוני ְְִֵֵֵֶֶָָּכן

וׁשם מרה. אלֹוני אצל הּגלּגל מּול ל') ְְִֵֵֵֶֶַָָֹי"א

עיבל והר ּגריזים לּירּדן,הר וקרֹוב ּבׁשכם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

"אלֹוני אבל ּבארץ. ּביאתם ּבתחּלת ׁשם ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּבאּו

חברֹון ּבארץ הּוא אׁשר מקֹום הּוא ְְְֲֵֶֶֶֶַָממרא"

הּירּדן: מן ְִֵַַָרחֹוק

Ú„Âאלֹוני" הּכתּוב ׁשּיאמר מקֹום ּבכל ּכי ¿«ְִֵֵֶַַָָָֹ

איׁש על הּוא "ממרא" ׁשם ְְִֵֵֵַַַממרא",

ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשּלֹו, ההּוא ׁשהּמקֹום ְֱֱִֶֶֶֶַַַָאמֹורי

ממרא ּבאלני ׁשכן והּוא י"ג) י"ד ְְְְֵֵֵֵַַָֹֹ(להּלן

"אלֹון וכל ענר. ואחי אׁשּכל אחי ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹהאמרי

ההּוא הּמקֹום נקרא מֹורה" ו"אלֹוני ְְִֵֵֶֶַַָָמֹורה"

ּכנעני זה אבל "מֹורה", ׁשּׁשמֹו איׁש ׁשם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָעל

ּוכׁשּיזּכיר ּבערבה. הּיֹוׁשב הּכנעני מארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוא

ּכמֹו העיר, ׁשם הּוא סתם, ממרא ְְְִֵֵַַָָָהּכתּוב

יצחק אל יעקב וּיבא כ"ז) ל"ה (להּלן ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר

על חברֹון, היא הארּבע קרית ממרא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָאביו

ּכי י"ט). כ"ג (להּלן חברֹון היא ממרא ְְְְִִֵֵֶַַָּפני

העיר. ׁשם על נקרא אלֹוני לֹו אׁשר ְֲִִִֵֵֵֶַָָָהאיׁש

ּובבראׁשית ׁשכם. העיר ּכׁשם חמֹור ּבן ׁשכם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָוכן

אתרא יהּודה ּדרּבי ּדעּתיה על ח') (מ"ב ְְְְִֵַַַַַָָָרּבה

נחמיה ּדרּבי ּדעּתיּה ועל ממרא, ּדׁשמיּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּוא

ממרא: ּדׁשמיּה הּוא ְְְִֵֵַַָּגברא

וטעם ‡ÂÈÏ,(ז) ‰‡¯p‰ '‰Ïלּׁשם הֹודה ּכי ְַַ««ƒ¿∆≈»ִֵַָ

ׁשּנראה על ּתֹודה זבח לֹו וזבח ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּנכּבד

ולא הּׁשם אליו נראה לא הּנה עד ּכי ְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹאליו,

נאמר אבל ּבמחזה, ולא ּבמראה אליו ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹנתוּדע

ּברּוח אֹו הּלילה ּבחלֹום "מארצ ל ל" ְְְְְֲֵֶַַַַַָלֹו

סֹוד על אליו הּנראה ׁשּירמז ויּתכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּקדׁש.

יבין: והּמׂשּכיל ב'). כ"א רקאנטי (עּין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּקרּבן

‰'.(ח) ÌLa ‡¯˜iÂׁשהתּפּלל אנקלּוס ּפרׁש «ƒ¿»¿≈ְְְִֵֵֶַַֻ

ּתחּתּיֹות מּבֹור ה' ׁשמ קראתי ּכמֹו: ְְְִִִִַָָָׁשם,

ג' ּגדֹול(איכה ּבקֹול קֹורא ׁשהיה והּנכֹון נ"ה). ְְֵֵֶַָָָָָ

אֹותֹו מֹודיע ה', ׁשם את הּמזּבח לפני ְְִִִֵֵֵֶַַַָׁשם

לבני היהואלהּותֹו ּכׂשּדים ּבאּור ּכי אדם, ְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ּבארץ ּכׁשּבא ועּתה ׁשמע, אבּו ולא ְְְְְְֶֶַַַָָָָָָֹֹמלּמדם

היה ,"מברכי "ואברכה ּבּה ׁשהבטח ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹֻהּזאת

האלהּות. ּולפרסם ללּמד ְְְֱֵֵַַָָֹלמּוד

ÔÎÂּביצחק כ"ד) כ"ו (להּלן הּכתּוב אמר ¿≈ְְְִַַַָָָָ

אל לֹו והבטח ּגרר נחל אל הל ְְְֲֶֶַַַַַַָָֻּכאׁשר

"וּיקרא מזּבח ׁשּבנה אנכי, אּת ּכי ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּתירא

ׁשמעּו לא אׁשר חדׁש ּבמקֹום בא ּכי ה'". ְְְֲִֵֶָָָָָֹּבׁשם

ּכבֹודֹו והּגיד ּכבֹודֹו את ראּו ולא ׁשמעֹו ְְְְְִִִֶֶָֹאת

ההם. ִֵַָּבּגֹוים

‡ÏÂּבנים ׁשהֹוליד מּפני ּכן ּביעקב נאמר ¿…ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹ

קהּלה לֹו והיתה ה', עֹובדי ּכּלם ְְְְִִֵַָָָָֻרּבים

האמּונה ונתּפרסמה יׂשראל עדת נקראת ְְְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָּגדֹולה

אבֹותיו מימי ּכי וגם עם, לכל ונֹודעה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּבהם,

ּבבראׁשית אמרּו וכ ּכנען. ארץ ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנתּפרסמה

ׁשל ׁשמֹו ׁשהקריא מלּמד ט"ז) (ל"ט ְְְִִֵֶֶַַָרּבה

ּברּיה: ּכל ּבפי הּוא ּברּו ְְִִַָָָָהּקדֹוׁש

ÎÏÏ˙(ט) ‰ÓÏL e�a¯ ·˙k .‰a‚p‰«∆¿»»««≈¿……»∆∆
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(é)ãáë-ék íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨¨−¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈¦«¨¥¬
:õøàa áòøä̈«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑ללכת לֹו ׁשאמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ל מּׂשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ מּמּנהאל רמב"ן.צאת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àé)éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§

i"yx£ÈzÚ„È ‡�Œ‰p‰∑מּתֹו ּבּה הּכיר לא עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְִִִִַַַַָָָָֹ
מתּבּזה, אדם הּדר טרח ידי ׁשעל העֹולם מנהג אחר: ּדבר מעׂשה. ידי על ּבּה הּכיר ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹצניעּות
ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה "הּנהֿנא" מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּביפיּה. עמדה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוזאת

אּת, מראה יפה,יפת ּבאּׁשה הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ּומכערים, ׁשחרים אנׁשים ּבין ּבאים אנּו ודֹומהועכׁשו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
יט)לֹו: נא"(בראשית סּורּו אדֹוני נא רמב"ן."הּנה ֲִֶַָָ

(áé)eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàŸ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)äúéçå Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦¨−£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬
:Cììâa éLôð©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑לי .מּתנֹותיּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ÌÈ¯ˆÓÏי Ì¯·‡ ˙Á�e ‡Ú¯‡a ‡�ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡�Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

È‡¯ˆÓיב CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È"�) „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ� Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˜ÏÁa ‡e‰Â ,Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL dÓB¯„Ïƒ¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆
ı¯‡ ÏL dÓB¯„a eÏËpL ‰„e‰È È�a ÏL∆¿≈¿»∆»¿ƒ¿»∆∆∆
¯Ó‡pL ,ÂÈ�·a ‡·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈∆»ƒ»…¿»»∆∆¡«
ּבתחּלה: יעלה יהּודה ב') א' ְְְֲִִִֶַָָ(ׁשֹופטים

ı¯‡a.(י) ·Ú¯ È‰ÈÂלמצרים ירד אברהם הּנה «¿ƒ»»»»∆ְְְִִִֵַַַָָָ

ּבימי נפׁשֹו להחיֹות ׁשם לגּור הרעב ְְְֲִִֵֵַַָָָָָמּפני

את לקחת חּנם אֹותֹו עׁשקּו והּמצרים ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבּצרת,

ּבנגעים נקמתם נקם הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְְִִִִַַָָָָָָאׁשּתֹו,

ּובזהב, ּבכסף ּבמקנה מּׁשם והֹוציאֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָּגדֹולים,

ורמז לׁשּלחם. אנׁשים ּפרעה עליו צּוה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹוגם

יר ּבניו ּכי לגּוראליו הרעב מּפני מצרים דּו ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָ

מהם ויּקחּו להם ירעּו והּמצרים ּבארץ, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

הּבת וכל כ"ב) א' (ׁשמֹות אמר ּכאׁשר ְְֲִֶַַַַַָָָהּנׁשים

ּבנגעים נקמתם ינקם הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְְְִִִִַַָָָָָֹּתחּיּון,

ּובקר וצאן וזהב ּבכסף ׁשּיֹוציאם עד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּגדֹולים

מן לׁשּלחם ּבהם והחזיקּו מאד, ּכבד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹמקנה

ׁשּלא האב מארע מּכל ּדבר נפל לא ְִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהארץ,

ּבּבנים. ְִִֶַָיהיה

ÔÈ�Ú‰Â('ו (ח' רּבה ּבבראׁשית ּפרׁשּוהּו הּזה ¿»ƒ¿»ְְִִֵֵֶַַָ

אמר, אֹוׁשעיא רּבי ּבׁשם ּפנחס ְְְְִִִֵַַַָָָרּבי

ּוכבׁש צא לאברהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֵַַַָָָָָאמר

מה ּכל מֹוצא ואּתה ,בני לפני הּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ּכתּוב ּבאברהם ּבבניו, ּכתּוב ּבאברהם ְְְְְֶַַָָָָָָָָָּׁשּכתּוב

מ"ה (להּלן ּכתיב ּביׂשראל ּבארץ, רעב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָויהי

הארץ: ּבקרב הרעב ׁשנתים זה ּכי ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָו')

Ú„Âּבׁשּגגה ּגדֹול חטא חטא אבינּו אברהם ּכי ¿«ְְְִִִֵַָָָָָָָָ

מּפני עֹון ּבמכׁשֹול הּצּדקת אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהביא

ׁשּיּציל ּבּׁשם לבטח לֹו והיה יהרגּוהּו, ּפן ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּפחּדֹו

יׁש ּכי לֹו, אׁשר ּכל ואל אׁשּתֹו ואת ְְְֲִִֵֶֶֶָאֹותֹו

מן יציאתֹו ּגם ּולהּציל. לעזר ּכח ְְֱֲִִִִֵַַַַָֹֹֹּבאלהים

ּכל ואל אׁשּתֹו ואת אֹותֹו ׁשּנצטּוה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָהארץ,

ּולהּציל. לעזר ּכח ּבאלהים יׁש ּכי לֹו, ְֱֲֲִִִֵֵֶַַַֹֹֹאׁשר

ּבתחּלה, עליה ׁשּנצטּוה הארץ, מן יציאתֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּגם

ּברעב האלהים ּכי חטא, אׁשר עֹון הרעב, ְֱֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמּפני

זרעֹו על נגזר הּזה הּמעׂשה ועל מּמות, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָיפּדּנּו

ּבמקֹום ּפרעה. ּביד מצרים ּבארץ ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹהּגלּות

והחטא: הרׁשע ׁשּמה ְְְִֵֶַַַָָָָהּמׁשּפט

‡È˙Á(יאֿיג) ‡� È¯Ó‡ .'B‚Â ÈzÚ„È ‡� ‰p‰ƒ≈»»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¬…ƒ
.z‡עּתה מּמּנּה ּפחד לּמה ידעּתי לא »¿ְִִֶַַַָָָָָָֹ

הּמצרים ׁשהיּו נאמר ואם לכן, מּקדם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹיֹותר

ּגם הּנה רּׁש"י, ּכדברי ּומכערים ְְְְִִִִִֵֵַַָֹׁשחֹורים

ּגם הּוא ּגם ּכן, אמר ּפלׁשּתים מל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָלאבימל

אּולי ה'. ּבמצות ההיא ּבארץ ּדר ׁשהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָיצחק

ּבעבֹודה ׁשטּופים ההּוא ּבּדֹור הּכנענים ְְֲֲִִַַַַַָָהיּו

הּמצרים מאנׁשי יֹותר העריֹות מן ּוגדּורים ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָזרה

ואינ נכֹון.והּפלׁשּתים. ּנּו ְְְְִִֵֶַָ

ÔÎzÈÂּבעיר ּבבֹואם רק ּפחד להם היה לא ּכי ¿ƒ»≈ְְִִֶַַַָָָָֹ

להביא ּדרּכם היה ּכי הּמלכים, ְְְִִִַַַָָָָָמֹוׁשב

ּבעלּה את ולהרג מאד הּיפה האּׁשה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלּמל

עליו: ׁשּיׂשימּו ֲִִֶַָָָָּבעלילה

ÔBÎp‰Âצאתם מעת למֹו ּדרּכם זה ּכי ּבעיני ¿«»ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

"אחֹותי אֹומר היה מקֹום ּבכל ְֲִֵֵָָָָָָמחרן

ּכאׁשר ויהי י"ג) כ' (להּלן אמר כן ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַָָהיא",

הּכתּוב אבל אבי, מּבית אלהים אתי ְֱֲִִִִִֵַָָָֹֹהתעּו

ענין להם יתחּדׁש אׁשר ּבּמקֹומֹות זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָיזּכיר

לּה צּוה ּכאׁשר עּתה אֹותּה זרז והּנה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּדבר.

רק ּובעירֹו, ּבארצֹו ּפחד לא ויצחק ְְְְְְִִִִַַַָָָֹמּתחּלה.

אביו: ּדר אחז ּפלׁשּתים ארץ אל ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָּבבֹואֹו

¯Ó‡ÂÈLÙ� ‰˙ÈÁÂ C¯e·Ú· ÈÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ ¿»«¿««ƒ«ƒ«¬≈¿»¿»«¿ƒ
.CÏÏ‚aּבארץ ּגרים היֹותינּו ימי ּכל ƒ¿»≈ְֱִֵֵֶֶָָָ

הרעב מּפני אברהם ּכי הרעב, עבֹור עד ְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹהּזאת

לארץ יׁשּוב הרעב וכעבר ּבארץ, לגּור ְֲֶֶַָָָָָָָָָָֹּבא

ּולזרעֹו, לֹו הּׁשם ּונתנּה עליה נצטּוה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָאׁשר

להם ויבא ּברעב נפׁשם ׁשּיחּיּו חֹוׁשב ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֹוהיה

ׁשּיּתכן אֹו לׁשּוב, האלהים מאת והּצלה ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹרוח

מּמּנּה: ּבהתיאׁשם ּכנען לארץ לברח ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלהם

·˙ÎÂעד אּגדה, מדרׁש ידעּתי, נא הּנה רּׁש"י ¿»«ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

צניעּותּה, מּתֹו ּבּה הּכיר לא ְְִִִִַָָָֹעכׁשיו

ידי ׁשעל אחר, ּדבר מעׂשה. ידי על ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָועכׁשיו

ּולפי ּביפיּה. עמדה וזֹו מתּבּזה אדם ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהּדר

על לדאג ׁשּיׁש הּׁשעה הּגיע נא הּנה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּפׁשּוטֹו

מראה יפת ּכי ימים ּכּמה זה וידעּתי ,ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָיפי

ׁשחֹורים אדם ּבני ּבין ּבאים אנּו ועכׁשיו ְְְְְִִֵֵַָָָָָָאּת,

יפה. ּבאּׁשה הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֻאחיהם

(להּלן נא סּורּו אדני נא הּנה לֹו י"טודֹומה ְְֲִֶֶַַָָָֹ

ּבענוה קּבלּה והּמדרׁש הרב. לׁשֹון זה ּכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָב').

לּמקרא: ונסמ ְְְִִֶֶַָָָׁשּבהם

Ï·‡ׁשאין האּלה, הּדברים לכל צר אין ¬»ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבעת ׁשּיתחּדׁש ּדבר על מֹורה נא ְִִֵֵֶַַַָָָָָמּלת

ועֹומד הֹווה ּדבר ּכל על אבל ּבלבד, ְְֲִִֵֶַַַָָָָההיא

ׁשהּוא לֹומר הענין על רֹומז הּוא ּכי ּכן, ְְִִֵֵֶַַָָֹיאמרּו

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ipy meil inei xeriy

ß oeygxn 'b ipy mei ß

(ãé)äMàä-úà íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ¤¨´¦½̈
:ãàî àåä äôé-ék¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ּכבֹואם לֹומר לֹו ידיהיה ועל ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה, «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את .ׁשּתבעּו ְְְֶֶֶֶַָָָָ

(åè)çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ¨−¤©§®Ÿ©ª©¬
:äòøt úéa äMàä̈«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה רמב"ן.לֹומר: «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ Úb�ÈÂ∑לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן רבה)ּבמּכת B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑,'ּביתּה אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: «¿««¿ְְֲִֶֶַַַַַָָָָ¿∆≈ְְְֱֵֵַַַ
יׁשן( ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות È¯N.)ּומדרׁשֹו: ¯·c ÏÚ∑.ּדּבּורּה ּפי מּכהעל והּוא !ה :לּמלא רמב"ן.אֹומרת ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ«¿«»«ְְִִֶֶֶַַַַַָָ

(çé)änì él úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨¦®¨µ¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àìרמב"ן «Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äzòå äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®§©¾̈
:Cìå ç÷ EzLà äpä¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ׁשטּופי ׁשהּמצריים ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הם, כג)זּמה זרמתם(יחזקאל סּוסים .""וזרמת ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

È‡¯ˆÓיד BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô�˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L�‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יפת אּׁשה ּכי ידעּתי נא הּנה ּככה. ְְִִִִֵַַַָָָָָָעּתה

נא הּנה וכן עּתה. ועד מאז אּת, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמראה

מּנעּורי ב'), ט"ז (להּלן מּלדת ה' ְְֲִִִֶֶַַַָָעצרני

בנֹות ׁשּתי לי נא הּנה וכן הּזה. הּיֹום ְְְִִֵֵֵֶַַַָָועד

וכּלם עּתה, נֹולדּו לא ּכי ח'), י"ט ְְְִַַָָָֹֻ(להּלן

ָָּככה:

‰‡¯ÈÂקּבלה לא ׂשרה ּכי הּכתּובים מּפׁשט ¿≈»∆ְְְִִִִַַָָָֹ

היּו הּמצרים אבל ּכן, לאמר ְֲִִֵֶַַָָָָֹעליה

ויהללּו אֹותּה ראּו וכאׁשר מאד, וחטאים ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹרעים

ׁשאלּו ולא ּביתֹו, אל לּקחה ּפרעה אל ְְְֲֵֶֶַָָָֹֹֻאֹותּה

אחֹותֹו אם אֹו היא אׁשּתֹו אם ּכלל ְְֲִִִִֶָָּבהם

אׁשּתֹו, ּכי הּגידה ולא ׁשתקה והיא ְְְְִִִִִִָָָֹהיא,

ּולכ היא אחֹותֹו ּכי מעצמֹו סּפר ְְְְֲִִִֵֵַַָָָואברהם

מה הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ּבעבּורּה, לֹו ְֲִֵֶֶַַַַָָָהיטיבּו

אׁשּת ּכי ּלי הּגדּת לא לּמה לי עׂשית ְְְִִִִִִַָָָָָֹֹּזאת

ּכי אֹותֹו האׁשים י"ח), ּפסּוק (להּלן ְֱִִִֶַָָהיא

לפרעה להּגיד לֹו היה אֹותּה ׁשּיקחּו ְְְְְִִִֶַַָָָֹּבראֹותֹו

אמרֹו על אֹותֹו והאׁשים וחזר היא, אׁשּתֹו ְְְְֱִִִִֶַַָָּכי

אחֹותֹו ּכי ּפרעה ּולבית לּׂשרים כן ְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹאחרי

אין ּכי ּכלל, האּׁשה את האׁשים ולא ְְֱִִִִֵֶֶָָָֹהיא.

לּה והראּוי ּבעלּה, את היא ׁשּתכחיׁש ְְֲִִֶֶַַָָָָָראּוי

ְִֶֹׁשּתׁשּתק:

וטעם Ú¯Ù‰.(טו) È¯N d˙‡ e‡¯iÂּכאׁשר ּכי ְַַ«ƒ¿…»»≈«¿…ֲִֶַ

זאת ראּויה אמרּו הּמצרים אֹותּה ְְְִִַָָָָֹראּו

וגם אליהם, הביאּוה והּנה הּגדֹולים, ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָלּׂשרים

מּנגע לנפׁשם יראּו הּיפיהם מּפני ּכי ּבּה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

ויהּללּו מאד, ּבּה יחּפץ הּמל ּכי ידעּו ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹהּגדֹול

לׁשֹון ,לּמל היא ראּויה לֹומר ּביניהם ְְִֵֵֶֶֶַַָָאֹותּה

יתּה וׁשּבחּו ׁשאמר אנקלּוס ּדעת וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻרּׁש"י.

עצמֹו הּמל אל ׁשהּללּוה אֹו ּפרעה. ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹלות

ּולקחּה: ְְַָָָוׁשלח

וטעם ‡·¯Ì.(יז) ˙L‡ È¯N ¯·c ÏÚּכי ְַַ«¿«»«≈∆«¿»ִ

לאברהם, ּגם לׂשרה ׁשעׂשה החמס ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָּבעבּור

הּגדֹולים הּנגעים עליו ּבאּו ׁשניהם ְְְְִִִֵֶַַָָָָּובזכּות

ֵָההם:

Ì¯·‡Ï.(יחֿיט) ‰Ú¯Ù ‡¯˜iÂּכי יּתכן «ƒ¿»«¿…¿«¿»ִִֵָ

ּביתֹו ועל עליו ּפתאם הּנגעים ְְְְִִֵַַָָָֹֹּבבא

הרהר ּביתֹו אל ׂשרה לּקחה אׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻּבעת

לנּו" אלהים עׂשה ּזאת "מה לאמר ְְֱִֵַַָָָֹֹֹּבדעּתֹו

ולכן אׁשּתֹו, היא ּכי והּגידה אֹותּה ְְְְִִִִִֵַָָָָוׁשאל

ּכאׁשר אֹו אֹותֹו: והאׁשים לאברהם ְְְֱֲִֶֶַַָָָָקרא

ּבראתן ׁשּלקה ב') מ"א (ב"ר רּבֹותינּו ְְֵֶַָָָָָאמרּו
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(ãé)äMàä-úà íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ¤¨´¦½̈
:ãàî àåä äôé-ék¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ּכבֹואם לֹומר לֹו ידיהיה ועל ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה, «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את .ׁשּתבעּו ְְְֶֶֶֶַָָָָ

(åè)çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ¨−¤©§®Ÿ©ª©¬
:äòøt úéa äMàä̈«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה רמב"ן.לֹומר: «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ Úb�ÈÂ∑לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן רבה)ּבמּכת B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑,'ּביתּה אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: «¿««¿ְְֲִֶֶַַַַַָָָָ¿∆≈ְְְֱֵֵַַַ
יׁשן( ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות È¯N.)ּומדרׁשֹו: ¯·c ÏÚ∑.ּדּבּורּה ּפי מּכהעל והּוא !ה :לּמלא רמב"ן.אֹומרת ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ«¿«»«ְְִִֶֶֶַַַַַָָ

(çé)änì él úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨¦®¨µ¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àìרמב"ן «Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äzòå äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®§©¾̈
:Cìå ç÷ EzLà äpä¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ׁשטּופי ׁשהּמצריים ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הם, כג)זּמה זרמתם(יחזקאל סּוסים .""וזרמת ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

È‡¯ˆÓיד BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô�˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L�‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יפת אּׁשה ּכי ידעּתי נא הּנה ּככה. ְְִִִִֵַַַָָָָָָעּתה

נא הּנה וכן עּתה. ועד מאז אּת, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמראה

מּנעּורי ב'), ט"ז (להּלן מּלדת ה' ְְֲִִִֶֶַַַָָעצרני

בנֹות ׁשּתי לי נא הּנה וכן הּזה. הּיֹום ְְְִִֵֵֵֶַַַָָועד

וכּלם עּתה, נֹולדּו לא ּכי ח'), י"ט ְְְִַַָָָֹֻ(להּלן

ָָּככה:

‰‡¯ÈÂקּבלה לא ׂשרה ּכי הּכתּובים מּפׁשט ¿≈»∆ְְְִִִִַַָָָֹ

היּו הּמצרים אבל ּכן, לאמר ְֲִִֵֶַַָָָָֹעליה

ויהללּו אֹותּה ראּו וכאׁשר מאד, וחטאים ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹרעים

ׁשאלּו ולא ּביתֹו, אל לּקחה ּפרעה אל ְְְֲֵֶֶַָָָֹֹֻאֹותּה

אחֹותֹו אם אֹו היא אׁשּתֹו אם ּכלל ְְֲִִִִֶָָּבהם

אׁשּתֹו, ּכי הּגידה ולא ׁשתקה והיא ְְְְִִִִִִָָָֹהיא,

ּולכ היא אחֹותֹו ּכי מעצמֹו סּפר ְְְְֲִִִֵֵַַָָָואברהם

מה הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ּבעבּורּה, לֹו ְֲִֵֶֶַַַַָָָהיטיבּו

אׁשּת ּכי ּלי הּגדּת לא לּמה לי עׂשית ְְְִִִִִִַָָָָָֹֹּזאת

ּכי אֹותֹו האׁשים י"ח), ּפסּוק (להּלן ְֱִִִֶַָָהיא

לפרעה להּגיד לֹו היה אֹותּה ׁשּיקחּו ְְְְְִִִֶַַָָָֹּבראֹותֹו

אמרֹו על אֹותֹו והאׁשים וחזר היא, אׁשּתֹו ְְְְֱִִִִֶַַָָּכי

אחֹותֹו ּכי ּפרעה ּולבית לּׂשרים כן ְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹאחרי

אין ּכי ּכלל, האּׁשה את האׁשים ולא ְְֱִִִִֵֶֶָָָֹהיא.

לּה והראּוי ּבעלּה, את היא ׁשּתכחיׁש ְְֲִִֶֶַַָָָָָראּוי

ְִֶֹׁשּתׁשּתק:

וטעם Ú¯Ù‰.(טו) È¯N d˙‡ e‡¯iÂּכאׁשר ּכי ְַַ«ƒ¿…»»≈«¿…ֲִֶַ

זאת ראּויה אמרּו הּמצרים אֹותּה ְְְִִַָָָָֹראּו

וגם אליהם, הביאּוה והּנה הּגדֹולים, ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָלּׂשרים

מּנגע לנפׁשם יראּו הּיפיהם מּפני ּכי ּבּה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

ויהּללּו מאד, ּבּה יחּפץ הּמל ּכי ידעּו ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹהּגדֹול

לׁשֹון ,לּמל היא ראּויה לֹומר ּביניהם ְְִֵֵֶֶֶַַָָאֹותּה

יתּה וׁשּבחּו ׁשאמר אנקלּוס ּדעת וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻרּׁש"י.

עצמֹו הּמל אל ׁשהּללּוה אֹו ּפרעה. ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹלות

ּולקחּה: ְְַָָָוׁשלח

וטעם ‡·¯Ì.(יז) ˙L‡ È¯N ¯·c ÏÚּכי ְַַ«¿«»«≈∆«¿»ִ

לאברהם, ּגם לׂשרה ׁשעׂשה החמס ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָּבעבּור

הּגדֹולים הּנגעים עליו ּבאּו ׁשניהם ְְְְִִִֵֶַַָָָָּובזכּות

ֵָההם:

Ì¯·‡Ï.(יחֿיט) ‰Ú¯Ù ‡¯˜iÂּכי יּתכן «ƒ¿»«¿…¿«¿»ִִֵָ

ּביתֹו ועל עליו ּפתאם הּנגעים ְְְְִִֵַַָָָֹֹּבבא

הרהר ּביתֹו אל ׂשרה לּקחה אׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻּבעת

לנּו" אלהים עׂשה ּזאת "מה לאמר ְְֱִֵַַָָָֹֹֹּבדעּתֹו

ולכן אׁשּתֹו, היא ּכי והּגידה אֹותּה ְְְְִִִִִֵַָָָָוׁשאל

ּכאׁשר אֹו אֹותֹו: והאׁשים לאברהם ְְְֱֲִֶֶַַָָָָקרא

ּבראתן ׁשּלקה ב') מ"א (ב"ר רּבֹותינּו ְְֵֶַָָָָָאמרּו
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(ë)BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéå©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,אֹודֹותיו ּולׁשמרֹועל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)Bì-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤²
:äaâpä Bnò èBìå§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑,יׂשראל ארץ ׁשל לדרֹומּה להרלבא הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ««««¿»¿«∆¿»ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ארץ ׁשל ּבדרֹומּה מצרים ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ מּמצרים הֹול ּכׁשהּוא מקֹום ּומּכל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹורּיה,

הארץ ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו רמב"ן.יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§¨−¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

(â)äéä-øLà íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À£¤¨̧¨
:éòä ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL̈³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬¨¨«

i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑לּמד למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
אחר: ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ: הּקפֹותיו(ב"ר)ּדר ּפרע ּבדרֹומּה∑pÓ‚·.ּבחזרתֹו, מצרים ארץ ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ∆∆ְְִִִֶֶַָ

ּכנען ארץ .ׁשל ְֶֶֶַַ

(ã)àø÷iå äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®©¦§¨¬
:ýåýé íLa íøáà íL̈²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰�L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑עכׁשו ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ׁשם קרא ואׁשר ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ה' .ּבׁשם ְֵ

ß oeygxn 'c iyily mei ß

(ä):íéìäàå ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈§«Ÿ¨¦«
i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑עםמי הליכתֹו – זאת? לֹו ׁשהיתה .אברםּגרם «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåíLeëø äéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³§¨Æ
ì eìëé àìå áø:åcçé úáL ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡N�Œ‡ÏÂ∑ולא" ּכמֹו עליו, להֹוסיף וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
הארץ", מרעה אֹותם זכרנׂשא ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא ּכתב לפיכ. ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

d˙Èכ e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰B�ÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a d�kLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈ�kLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰�È�˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשּתֹו ׁשּמא ּכי וחׁשׁש לֹו, קׁשה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשהּמׁשּגל

לי, עׂשית ּזאת מה ּבספק לֹו ואמר ְְִִִֵַַָָָָֹהיא,

אחֹותֹו היתה אם ּכי האמת, מּפיו ְְֱֲִִִִִֶָָָלהֹוציא

היא. אחֹותי אמנם אֹומר ְֲִִֵָָָָהיה

¯Ó‡Â,CÏÂ Á˜ EzL‡ ‰p‰ ‰zÚÂלראֹות ¿»«¿«»ƒ≈ƒ¿¿«»≈ְִ

ּתֹוכחּתֹו, על ּיׁשיב ּומה ּידּבר ְְִֵַַַַַָמה

ּדבר אֹותֹו הׁשיב ולא מּמּנּו ׁשתק ְְְִִֵֶַַָָָָָֹואברהם

אׁשּתֹו היא ּכי ּפרעה הבין אז ּפחּדֹו, ְְְִִִִֵֵַַָֹֹמרב

לׁשּלחם: אנׁשים ּפרעה עליו וצּוה חׁשב, ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹּכאׁשר

רצֹונֹו ׁשהיה לאּׁשה. לי אתּה ואּקח ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹוטעם

ּפּלגׁש ּתהיה לא הּמֹולכת, אׁשּתֹו זאת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹׁשּתהיה

היא אם לֹו ׁשּיֹודה ּבעבּור זה והזּכיר ְְֲִִִִֶֶֶַלֹו,

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר ְֲֲִֵֶַַאחֹותֹו,

וטעם BÏ.(א) ¯L‡ ÏÎÂ BzL‡Â ‡e‰להֹודיע ְַַ¿ƒ¿¿»¬∆ְִַ

הּמּתנֹות מּכל ּדבר מּמּנּו ּגזלּו ְִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

,לּמל ׁשּתהיה ׂשרה ּבעבּור לֹו ׁשּנּתנּו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגדֹולֹות

וזה היא. ּבטעּות ּומּתנה רּמיתנּו אמרּו ְְְְִִִֶַָָָָָֹולא

נס: ֲֵֵַמעׂשה
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(æ)èBì-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥®
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå§©§©«£¦Æ§©§¦¦½¨−¥¬¨¨«¤

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑אֹותם מֹוכיחים אברם ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים לֹוט ׁשל רֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
"והּכנעני אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

עדין אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז רמב"ן.(ב"ר)והּפרּזי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

(ç)ðéáe éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiåE ©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½
éòø ïéáe éòø ïéáe:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§

i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL�‡∑ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìäìàîOä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤¨−¥«¨¨®¦©§´Ÿ
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰�ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ּתׁשב אׁשר מּמ,,)ואׁשב(ּבכל אתרחק הצרלא ּדבר וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ƒ«¿…¿≈ƒ»ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר: יד)לֹו, וגֹו'"(לקמן אחיו נׁשּבה ּכי אברם אׂשמאיל∑ÈÓÈ‡Â�‰."וּיׁשמע "ואׂשמאילה", ּכמֹו: עצמי, את אימין ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ¿≈ƒ»ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָ

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ּתאמר: ואם עצמי, יד)את ב נקּוד(שמואל ואין להימין" יׁש "אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
.להיימין ְְִַ

(é)dlë ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬ª−̈
éðôì ä÷Lî|ýåýé-ïâk äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ

:øòö äëàa íéøöî õøàk§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑מים נחלי ÓÚŒ˙‡Â¯‰.ארץ Ì„ÒŒ˙‡ '‰ ˙ÁL È�ÙÏ∑אֹותֹו ‰'.מיׁשֹורהיה Ô‚k∑ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«

ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ı¯‡k∑(ב"ר)לזרעים.¯Úˆ ‰Î‡a∑ׁשטּופי ׁשהיּו על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»…«ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ
הֹוריֹות ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר רמב"ן.זּמה, ְְִִֶֶַַָָָָָ

(àé)íãwî èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−¦¤®¤
:åéçà ìòî Léà eãøtiå©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברם∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, מאצל מּמזרח)מּמזרחה(נסע נֹוסע נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבאלהיו ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש .למערב. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ÔÈ·eז Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡�Ú�Îe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

evÓ˙‡ח È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e C�È·e ‡�Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡�Á�‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡�‡Â ‡�etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡�etˆÏ ‡�‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡�c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙�È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏË�eיא ‡�c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯È·.(ז) È‰ÈÂרֹועיו ׁשהיּו לפי רּׁש"י ּכתב «¿ƒƒְִִֶַַָָָ

אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם מרעין לֹוט ְְְְֲִִִֵֶֶַָׁשל

הּגזל, על אֹותם מֹוכיחין אברם ׁשל רֹועיו ְְִִֶֶֶַַַָָָָוהיּו

יֹורׁש אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָוהם

והּכנעני אמר והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָולֹוט

עדין ּבּה זכה ולא ּבארץ, יׁשב אז ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹוהּפריזי

ה'): מ"א (ב"ר הּוא רּבֹותינּו ּומדרׁש ְְִֵַַַָאברם.

È�‡Âלזרעֹו לאברם ׁשּנאמרה הּמּתנה ּכי ּתמּה, «¬ƒְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לזרע ז') (י"ב למעלה ׁשּנאמר ְְְְְֱֲֶֶַַַָָָהיתה,

לֹוט. יירׁשּנּו והיא הּזאת, הארץ את ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּתן

והּכתּוב וטעּו, הּמּתנה הרֹועים ׁשמעּו ְְְִַַַַָָָָָָאּולי

עּתה. אינּנּה לאברם ּגם ללֹוט ּגם ּכי ְְְִֵֵֶַַַַָָָאֹומר

רכּוׁשם היה ּכי ּתחּלה ּׁשאמר מה זה ְְְִִִֶֶַַָָָָָּולפי

יּׂשא לא הרב הרכּוׁש מּפני ּכי לאמר ְְִִִֵֵַָָָָֹֹרב,

להכניס לֹוט רֹועי והצרכּו הארץ, ְְְְְִֵֶַָָָֻאֹותם

סּבת וזאת ּבעלים, להם ׁשּיׁש ּבּׂשדֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמקניהם

ְִַָהּמריבה:

ÏÚÂ,הּמרעה על הּמריבה היתה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

היה וכאׁשר הארץ, אֹותם נׂשא לא ְֲִֶֶַָָָָָָָֹּכי

ּבאים לֹוט רֹועי היּו ּבאחּו, רֹועה אברם ְְִִֵֵֶַָָָָָמקנה

היּו ולֹוט אברם והּנה ׁשם. ורֹועים ְְְְְִִִֵַָָָָּבגבּולם

יׁשמע ּפן אברם ּופחד ּבארץ, ותֹוׁשבים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּגרים

מקניהם ּכבד הארץ יׁשב והּפריזי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכנעני

להם ויּקחּו חרב לפי אֹותם יּכּו אֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָויגרׁשּום,

להם עּתה הארץ יׁשיבת ּכי ּורכּוׁשם, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמקניהם

טעם וזה לאברם, ּכילא והּפריזי, והּכנעני ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

ההיא, ּבארץ יֹוׁשבים רּבים עּמים ׁשהיּו ְְִִִִִִֶֶַַַָָָהזּכיר

אֹותם יּׂשא ולא מסּפר, אין ּולמקניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹולהם

ולֹוט: אברם ואת ְְְֶֶַָָָהארץ

˙lnÓeÊ‡ּבארץ היּו העּמים ּכי לי יראה ƒƒ«»ִִִֵֶֶַָָָָָ

נאספים ּומקנה, אהל יֹוׁשבי ההם ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּימים

אֹו ׁשנה ׁשם ורֹועים אחת עיר אל ְְִִִֶַַָָָָָמּקצתם

אׁשר אחר ּגבּול אל מּׁשם ונֹוסעים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָׁשנתים,

ּבני ּכמנהג ּתמיד יעׂשּו וכן אֹותֹו, רעּו ְְְְֲִִֵֵַַָָֹלא

הּנגב, ּבארץ אז היּו והּפריזי והּכנעני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָקדר,

והאמֹורי: היבּוסי ׁשם יבֹואּו האחרת ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָּובּׁשנה

ÌÈ¯ˆÓ.(י) ı¯‡k '‰ Ô‚kארץ ּכי יאמר ¿«¿∆∆ƒ¿«ƒִֶֶַֹ

הּירּדן, מן ּברגל אֹותּה מׁשקים ּכּלּה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּכּכר

ב'ּכדר (לעיל ּבֹו ׁשּנאמר ה' ּבגן הּנעׂשה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

ּוכדר הּגן, את להׁשקֹות מעדן יצא ונהר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹי')

י"א (ּדברים ּבּה ׁשּנאמר מצרים ּבארץ ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא

ׁשני והזּכיר הּירק. ּכגן ברגל והׁשקית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָי')

הּטֹוב ׁשהּמקֹום ה' ּכגן אמר ְְֶַַַַַָָהּמקֹומֹות,

ּכארץ והזּכיר מׁשקה, ּכּלֹו הּוא ּכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֻּבּתחּתֹונים

לרעּיה: ידּוע מקֹום ְְִִִִַַָָָמצרים
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(æ)èBì-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥®
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå§©§©«£¦Æ§©§¦¦½¨−¥¬¨¨«¤

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑אֹותם מֹוכיחים אברם ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים לֹוט ׁשל רֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
"והּכנעני אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

עדין אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז רמב"ן.(ב"ר)והּפרּזי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

(ç)ðéáe éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiåE ©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½
éòø ïéáe éòø ïéáe:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§

i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL�‡∑ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìäìàîOä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤¨−¥«¨¨®¦©§´Ÿ
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰�ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ּתׁשב אׁשר מּמ,,)ואׁשב(ּבכל אתרחק הצרלא ּדבר וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ƒ«¿…¿≈ƒ»ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר: יד)לֹו, וגֹו'"(לקמן אחיו נׁשּבה ּכי אברם אׂשמאיל∑ÈÓÈ‡Â�‰."וּיׁשמע "ואׂשמאילה", ּכמֹו: עצמי, את אימין ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ¿≈ƒ»ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָ

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ּתאמר: ואם עצמי, יד)את ב נקּוד(שמואל ואין להימין" יׁש "אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
.להיימין ְְִַ

(é)dlë ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬ª−̈
éðôì ä÷Lî|ýåýé-ïâk äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ

:øòö äëàa íéøöî õøàk§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑מים נחלי ÓÚŒ˙‡Â¯‰.ארץ Ì„ÒŒ˙‡ '‰ ˙ÁL È�ÙÏ∑אֹותֹו ‰'.מיׁשֹורהיה Ô‚k∑ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«

ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ı¯‡k∑(ב"ר)לזרעים.¯Úˆ ‰Î‡a∑ׁשטּופי ׁשהיּו על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»…«ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ
הֹוריֹות ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר רמב"ן.זּמה, ְְִִֶֶַַָָָָָ

(àé)íãwî èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−¦¤®¤
:åéçà ìòî Léà eãøtiå©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברם∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, מאצל מּמזרח)מּמזרחה(נסע נֹוסע נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבאלהיו ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש .למערב. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ÔÈ·eז Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡�Ú�Îe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

evÓ˙‡ח È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e C�È·e ‡�Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡�Á�‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡�‡Â ‡�etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡�etˆÏ ‡�‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡�c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙�È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏË�eיא ‡�c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯È·.(ז) È‰ÈÂרֹועיו ׁשהיּו לפי רּׁש"י ּכתב «¿ƒƒְִִֶַַָָָ

אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם מרעין לֹוט ְְְְֲִִִֵֶֶַָׁשל

הּגזל, על אֹותם מֹוכיחין אברם ׁשל רֹועיו ְְִִֶֶֶַַַָָָָוהיּו

יֹורׁש אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָוהם

והּכנעני אמר והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָולֹוט

עדין ּבּה זכה ולא ּבארץ, יׁשב אז ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹוהּפריזי

ה'): מ"א (ב"ר הּוא רּבֹותינּו ּומדרׁש ְְִֵַַַָאברם.

È�‡Âלזרעֹו לאברם ׁשּנאמרה הּמּתנה ּכי ּתמּה, «¬ƒְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לזרע ז') (י"ב למעלה ׁשּנאמר ְְְְְֱֲֶֶַַַָָָהיתה,

לֹוט. יירׁשּנּו והיא הּזאת, הארץ את ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּתן

והּכתּוב וטעּו, הּמּתנה הרֹועים ׁשמעּו ְְְִַַַַָָָָָָאּולי

עּתה. אינּנּה לאברם ּגם ללֹוט ּגם ּכי ְְְִֵֵֶַַַַָָָאֹומר

רכּוׁשם היה ּכי ּתחּלה ּׁשאמר מה זה ְְְִִִֶֶַַָָָָָּולפי

יּׂשא לא הרב הרכּוׁש מּפני ּכי לאמר ְְִִִֵֵַָָָָֹֹרב,

להכניס לֹוט רֹועי והצרכּו הארץ, ְְְְְִֵֶַָָָֻאֹותם

סּבת וזאת ּבעלים, להם ׁשּיׁש ּבּׂשדֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמקניהם

ְִַָהּמריבה:

ÏÚÂ,הּמרעה על הּמריבה היתה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

היה וכאׁשר הארץ, אֹותם נׂשא לא ְֲִֶֶַָָָָָָָֹּכי

ּבאים לֹוט רֹועי היּו ּבאחּו, רֹועה אברם ְְִִֵֵֶַָָָָָמקנה

היּו ולֹוט אברם והּנה ׁשם. ורֹועים ְְְְְִִִֵַָָָָּבגבּולם

יׁשמע ּפן אברם ּופחד ּבארץ, ותֹוׁשבים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּגרים

מקניהם ּכבד הארץ יׁשב והּפריזי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכנעני

להם ויּקחּו חרב לפי אֹותם יּכּו אֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָויגרׁשּום,

להם עּתה הארץ יׁשיבת ּכי ּורכּוׁשם, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמקניהם

טעם וזה לאברם, ּכילא והּפריזי, והּכנעני ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

ההיא, ּבארץ יֹוׁשבים רּבים עּמים ׁשהיּו ְְִִִִִִֶֶַַַָָָהזּכיר

אֹותם יּׂשא ולא מסּפר, אין ּולמקניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹולהם

ולֹוט: אברם ואת ְְְֶֶַָָָהארץ

˙lnÓeÊ‡ּבארץ היּו העּמים ּכי לי יראה ƒƒ«»ִִִֵֶֶַָָָָָ

נאספים ּומקנה, אהל יֹוׁשבי ההם ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּימים

אֹו ׁשנה ׁשם ורֹועים אחת עיר אל ְְִִִֶַַָָָָָמּקצתם

אׁשר אחר ּגבּול אל מּׁשם ונֹוסעים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָׁשנתים,

ּבני ּכמנהג ּתמיד יעׂשּו וכן אֹותֹו, רעּו ְְְְֲִִֵֵַַָָֹלא

הּנגב, ּבארץ אז היּו והּפריזי והּכנעני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָקדר,

והאמֹורי: היבּוסי ׁשם יבֹואּו האחרת ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָּובּׁשנה

ÌÈ¯ˆÓ.(י) ı¯‡k '‰ Ô‚kארץ ּכי יאמר ¿«¿∆∆ƒ¿«ƒִֶֶַֹ

הּירּדן, מן ּברגל אֹותּה מׁשקים ּכּלּה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּכּכר

ב'ּכדר (לעיל ּבֹו ׁשּנאמר ה' ּבגן הּנעׂשה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

ּוכדר הּגן, את להׁשקֹות מעדן יצא ונהר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹי')

י"א (ּדברים ּבּה ׁשּנאמר מצרים ּבארץ ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא

ׁשני והזּכיר הּירק. ּכגן ברגל והׁשקית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָי')

הּטֹוב ׁשהּמקֹום ה' ּכגן אמר ְְֶַַַַַָָהּמקֹומֹות,

ּכארץ והזּכיר מׁשקה, ּכּלֹו הּוא ּכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֻּבּתחּתֹונים

לרעּיה: ידּוע מקֹום ְְִִִִַַָָָמצרים



jlלח jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(áé)ìäàiå økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§¨−¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãò©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑סדֹום עד ּולמקנהּו לרֹועיו אהלים רמב"ן.נטה «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL�‡Â∑ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא כן ּפי על לח)ואף מּכאן:(יומא ט)למדּו "וׁשם(משלי ¿«¿≈¿…»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ירקב" קט)∑¯ÌÈÚ.רׁשעים Ó‡„.ּבממֹונם∑ÌÈ‡hÁÂ.ּבגּופם(סנהדרין '‰Ï∑ר ּבֹויֹודעים למרד ּומתּכּונים .ּבֹונם ְְִִָָ»ƒְָ¿«»ƒְָָ«¿…ְְְְִִִִִַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקב רׁשעים ׁשם מּכאן, למדּו יג)ורּבֹותינּו יג, (רש"י ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ּבמׁשלי מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי ז)וקׁשה, ּבמׁשלי(י, ּדהּנה לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואיְך , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

למדּו ּומּכאן מאליו), מׁשּתּכח והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, עֹולה (רּקבֹון רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשם

אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים רמב"ןׁשּכאׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַ

(ãé)àN Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½¨´
éðéò àðäaâðå äðôö íL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®¨¬Ÿ¨¨¤−§¨

:änéå äîã÷å̈¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן ּבאֹותּה(ּכל אברם", אל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

להבין וקל היה, ּכׁשר .)ׁשעה ְְִֵַָָָָָָ

(åè)Eòøæìe äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈§©§£−
:íìBò-ãò©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|Léà ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´¦À
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§¨−§¨§¨®¦¬§−
:äpðzàרמב"ן ¤§¤«¨

È˙·יב ËBÏÂ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג ÔB‰�BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL�‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

ËBÏיד L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ C�ÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡Á�È„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡�etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dp�zטו CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ�·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈ�a ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È È�ÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:Ôe�ÓzÈ ‡Ï CÈ�a Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dp�z‡ CÏ»∆¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

e�È˙Ba¯Â,'ה ּכגן ל"ח) עקב (ספרי אמרּו ¿«≈ְְְִִֵֶַָ

לזרעים. מצרים, ּכארץ ְְְִִִִִֶֶַָָָלאילנֹות.

יׁשקּו ּגדֹולים נהרֹות ּבּכּכר ׁשּיׁש לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָירצּו

מצרים ּכארץ יאֹורים ּובֹו ה', ּכגן הּגּנֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָאילני

הארץ ּכי ּבזה, לֹוט לֹו ּובחר הּירק. ּגן ְִֶֶַַַַָָָָָָיׁשקּו

וטֹובה הּבּצרת מן רחֹוקה ּכן אֹותּה ְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁשקּו

ְְִֶלמרעה:

וטעם ÔÚ�k.(יב) ı¯‡a ·LÈ Ì¯·‡ּבׁשאר ְַַ«¿»»«¿∆∆¿»«ְִָ

אחד, ּבמקֹום יעמד ׁשּלא ּכּלּה, ּכנען ְְֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻארץ

ּבמקֹום נתיּׁשב ולֹוט יגּור, ּכנען ארץ ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָאבל

מּכלל הּכּכר ערי ּכי הּכּכר, ּבערי מּמּנּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

ּכנען: ְֶֶַַארץ

ÌÚËÂ.¯kk‰ È¯Úaמּפני ּבזֹו ּופעם ּבזֹו ּפעם ¿««¿»≈«ƒ»ְְְִֵַַַַ

לֹוט לֹו וּיבחר טעם וזה הּמקנה. ְְְִִֶֶֶַַַַַֹּכבד

ׁשּלא אברם עם התנה ּכי הּירּדן, ּכּכר ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאת

הּכּכר: ּבכל ְִַָָָיבֹוא

וטעם ÌÈ‡hÁÂ.(יג) ÌÈÚ¯ ÌB„Ò ÈL�‡Â ְַַ¿«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ
מּלׁשּכן נמנע ׁשּלא לֹוט את הּכתּוב ְְֲִִִִֶֶַַַָֹֹיאׁשים

הּצּדיק ּבזכּות עֹוד וידּבר רּׁש"י. ּכדברי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָעּמהם,

ּכי הרׁשע, ׁשם אׁשר ּבּמקֹום חבלֹו נפל ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

וכל הּצּדיקים. ּגֹורל על הרׁשע ׁשבט ינּוח ְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלא

ּכן על ּכי מאד לה' וחּטאים רעים הּכּכר ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹערי

ּתֹועבֹות אנׁשי ּכנען ּבני ׁשּכל ּפי על אף ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנהפכּו,

כ"ז): י"ח (וּיקרא ּכתּוב כן ּכי ְְִִֵַָָּגדֹולֹות,

daÁ¯Ïe.(יז) dk¯‡Ï ı¯‡a Cl‰˙‰ Ìe˜ƒ¿«≈»»∆¿»¿»¿»¿»
ּבכל לֹו אמר ּכרצֹונֹו, רׁשּות ׁשּזה ְְְִִֵֶֶַָָָיּתכן

עּמ אהיה ּכי ,ל ּבארץ ללכת ּתרצה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָאׁשר

ּכלֹומר אּתנּנה, ל ּכי הּגֹוים, מרעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּוׁשמרּתי

ּכל ּבּה ׁשּיל מצוה היא ואם ּתהיה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּל

ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבמּתנתֹו להחזיק ורחּבּה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָארּכּה

מּיד. זה לעׂשֹות נצטּוה לא ו'), י"ב ְְֲִִֵֶַַָָֹ(לעיל

ואחר ּבּמזרח היה עּתה ּכי ּכן, עׂשה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָוהּנה

ּפ ארץ אל הל ּבּמערב,ּכ ׁשהּוא לׁשּתים ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחּייו. הּמצוה קּים ְְְִִִֵֵַַָָוהּנה

ÌÚËÂ,EÚ¯ÊÏe ,EÏמעכׁשיו ּבּמּתנה ׁשּתחזיק ¿««¿¿«¿¬ְֲִֵֶַַַַָָָ

רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ,לזרע ְְְְְְֲִֵֶַַַָָלהנחילּה

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(çé)ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑אדםׁשם. «¿≈ֵָָ

ß oeygxn 'd iriax mei ß

ãé(à)øñlà Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤¤¨¨®
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑'האׁש ּכבׁשן לתֹו 'ּפל לאברהם: ׁשאמר נמרד ÌÈBb.(ב"ר)הּוא CÏÓ∑על ּגֹוים, ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום «¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ∆∆ƒְִֵֶַָ
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ּומקֹומֹות אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו רבה)ׁשם רמב"ן.(בראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

(á)Cìî òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−¤´¤
áàðL äøîò|Cìîe íéBáö Cìî øáàîLå äîãà Cìî £Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤

:øòö-àéä òìa¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑לּברּיֹות ורע לּׁשמים ּברׁשעֹו∑ÚL¯a.רע ׁשּבּׁשמים∑L�‡·.ׁשּנתעּלה אביו ׂשם∑ÓL‡·¯.ׂשֹונא ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ∆¿≈∆ָ

לעּוף הּואאבר ּברּו ּבהּקדֹוׁש ולמרד רמב"ן.העירׁשם∑ÚÏa.ולקּפֹוץ ְְְְְִִֵֶַָָָֹ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבהּכ יׁש אּגדה ּומדרׁשי ‰ÁÏn.הרּבה, ÌÈ ‡e‰∑לאחר ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«ְַַ
לתֹוכֹו הּים נמׁש לתֹוכֹוזמן יאֹורים ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה ּומדרׁש הּמלח. ים .ונעׂשה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézLäøNò-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬
:eãøî äðL̈−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰�L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)øLà íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´
íäa íéæefä-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤©¦−§¨®

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰�L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑למרּדן.¯ÓÚÏ¯„Î ‡a∑הּקֹורה ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל היה ׁשהּוא ÌÈÎÏn‰Â.לפי ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָ¿«¿»ƒ

'B‚Â∑מלכים ׁשלׁשה .זמזּוּמיםהם∑‰ÌÈÊef.אּלה ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

ÓÓ¯‡יח È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

‡¯CBÈא Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È"�) e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡�L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eL�k˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈ�L ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈ�L È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה ‡˙‡ ÔÈ�L È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ�¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È�˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ועל מאבֹותיהם: להם היא ירּׁשה קי"ט:) ְְֲִֵֵֶֶַָָֻ(ב"ב

ּונׂשיא עליה מֹוׁשל ׁשּיהיה יּתכן, הּפׁשט ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּדר

ההיא: ּבארץ ׁשּיל מקֹום ּבכל ּבתֹוכּה ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹאלהים

Ú�L¯.(א) CÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂהּמעׂשה «¿ƒƒ≈«¿»∆∆∆ƒ¿»ֲֶַַ

ארּבע ּכי להֹורֹות לאברהם ארע ְְְְִֵֶַַַַַָָהּזה

יתּגּברּו ּובּסֹוף ּבעֹולם למׁשל ּתעמדנה ְְְְְֲִִַַַַָָָֹֹֻמלכּיֹות

ּכל ויׁשיבּו ּבידם, ּכּלם ויּפלּו עליהם ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻּבניו

ּורכּוׁשם. ְְָָׁשבּותם

‰È‰Â,העתיד כן ּכי ּבבל, מל מהם הראׁשֹון ¿»»ִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ריׁשא הּוא אנּת ל"ח) ב' (ּדנּיאל ְְְְִִִֵֵַָָּכדכתיב

ּבפרס. אֹו ּבמדי עיר ׁשם אּלסר ואּולי דהבא. ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּדי

הּמל הּוא יון, מל המל ההיא ּבעיר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָועילם,

ּדריוׁש. ּכׁשּנּצח מלכּותֹו נתּפּׁשט ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהראׁשֹון,

אֹומר יֹוסי רּבי י'.) (ע"ז רּבֹותינּו זה הזּכירּו ְְִִִִֵֵֶַַָּוכבר

נתּפּׁשטה ּכ ואחר ּבעילם, מלכּו ׁשנים ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשׁש

על המל ּגֹוים ּומל ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ְְְִֶֶַַַָָָָָֻמלכּותם

ּולקצין, לראׁש עליהם ׂשמּוהּו אׁשר ׁשֹונים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹעּמים

מקּבצת עיר על המל אׁשר רֹומי למל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻרמז

ּגֹוים: ויתר ואדֹום ּכּתים רּבים, ְֱִִִִִֵֶֶֶַַמעּמים

CÎÂרּבי אמר ב') (מ"ב רּבה ּבבראׁשית אמרּו ¿»ְְִִִֵַַַָָָ

אינֹו ּכ מלכּיֹות, ּבארּבע ׁשּפתח ּכׁשם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻאּבין,

עֹוד וׁשם וכּו'. מלכּיֹות ּבארּבע אּלא ְְְְְֵֶַַַָָֻחֹותם

אמרפל(מ"ב ּבימי ויהי לׁשֹון) ּבׁשּנּוי ְְְִִִֵֶַַָָד',

זֹו אּלסר, מל אריֹו ּבבל. זֹו ׁשנער, ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָמל

ותדעל יון, זֹו עילם, מל ּכדרלעמר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמדי,

מכּתבת ׁשהיא אדֹום מלכּות זֹו ּגֹוים, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַמל

העֹולם: אּמֹות מּכל ְִִָָָָֻטירּוניא

וטעם ÚÏa.(ב) CÏÓeעיר על ׁשּמל מּפני ְַַ∆∆∆«ְִִֵֶַַָ

על לֹו ׁשם ולא מעט, ּבּה ואנׁשים ְְְֲִֵַַַַָָָֹקטּנה

חּוץ: ְֵּפני
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(çé)ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑אדםׁשם. «¿≈ֵָָ

ß oeygxn 'd iriax mei ß

ãé(à)øñlà Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤¤¨¨®
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑'האׁש ּכבׁשן לתֹו 'ּפל לאברהם: ׁשאמר נמרד ÌÈBb.(ב"ר)הּוא CÏÓ∑על ּגֹוים, ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום «¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ∆∆ƒְִֵֶַָ
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ּומקֹומֹות אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו רבה)ׁשם רמב"ן.(בראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

(á)Cìî òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−¤´¤
áàðL äøîò|Cìîe íéBáö Cìî øáàîLå äîãà Cìî £Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤

:øòö-àéä òìa¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑לּברּיֹות ורע לּׁשמים ּברׁשעֹו∑ÚL¯a.רע ׁשּבּׁשמים∑L�‡·.ׁשּנתעּלה אביו ׂשם∑ÓL‡·¯.ׂשֹונא ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ∆¿≈∆ָ

לעּוף הּואאבר ּברּו ּבהּקדֹוׁש ולמרד רמב"ן.העירׁשם∑ÚÏa.ולקּפֹוץ ְְְְְִִֵֶַָָָֹ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבהּכ יׁש אּגדה ּומדרׁשי ‰ÁÏn.הרּבה, ÌÈ ‡e‰∑לאחר ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«ְַַ
לתֹוכֹו הּים נמׁש לתֹוכֹוזמן יאֹורים ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה ּומדרׁש הּמלח. ים .ונעׂשה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézLäøNò-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬
:eãøî äðL̈−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰�L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)øLà íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´
íäa íéæefä-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤©¦−§¨®

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰�L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑למרּדן.¯ÓÚÏ¯„Î ‡a∑הּקֹורה ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל היה ׁשהּוא ÌÈÎÏn‰Â.לפי ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָ¿«¿»ƒ

'B‚Â∑מלכים ׁשלׁשה .זמזּוּמיםהם∑‰ÌÈÊef.אּלה ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

ÓÓ¯‡יח È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

‡¯CBÈא Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È"�) e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡�L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eL�k˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈ�L ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈ�L È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה ‡˙‡ ÔÈ�L È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ�¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È�˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ועל מאבֹותיהם: להם היא ירּׁשה קי"ט:) ְְֲִֵֵֶֶַָָֻ(ב"ב

ּונׂשיא עליה מֹוׁשל ׁשּיהיה יּתכן, הּפׁשט ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּדר

ההיא: ּבארץ ׁשּיל מקֹום ּבכל ּבתֹוכּה ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹאלהים

Ú�L¯.(א) CÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂהּמעׂשה «¿ƒƒ≈«¿»∆∆∆ƒ¿»ֲֶַַ

ארּבע ּכי להֹורֹות לאברהם ארע ְְְְִֵֶַַַַַָָהּזה

יתּגּברּו ּובּסֹוף ּבעֹולם למׁשל ּתעמדנה ְְְְְֲִִַַַַָָָֹֹֻמלכּיֹות

ּכל ויׁשיבּו ּבידם, ּכּלם ויּפלּו עליהם ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻּבניו

ּורכּוׁשם. ְְָָׁשבּותם

‰È‰Â,העתיד כן ּכי ּבבל, מל מהם הראׁשֹון ¿»»ִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ריׁשא הּוא אנּת ל"ח) ב' (ּדנּיאל ְְְְִִִֵֵַָָּכדכתיב

ּבפרס. אֹו ּבמדי עיר ׁשם אּלסר ואּולי דהבא. ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּדי

הּמל הּוא יון, מל המל ההיא ּבעיר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָועילם,

ּדריוׁש. ּכׁשּנּצח מלכּותֹו נתּפּׁשט ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהראׁשֹון,

אֹומר יֹוסי רּבי י'.) (ע"ז רּבֹותינּו זה הזּכירּו ְְִִִִֵֵֶַַָּוכבר

נתּפּׁשטה ּכ ואחר ּבעילם, מלכּו ׁשנים ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשׁש

על המל ּגֹוים ּומל ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ְְְִֶֶַַַָָָָָֻמלכּותם

ּולקצין, לראׁש עליהם ׂשמּוהּו אׁשר ׁשֹונים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹעּמים

מקּבצת עיר על המל אׁשר רֹומי למל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻרמז

ּגֹוים: ויתר ואדֹום ּכּתים רּבים, ְֱִִִִִֵֶֶֶַַמעּמים

CÎÂרּבי אמר ב') (מ"ב רּבה ּבבראׁשית אמרּו ¿»ְְִִִֵַַַָָָ

אינֹו ּכ מלכּיֹות, ּבארּבע ׁשּפתח ּכׁשם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻאּבין,

עֹוד וׁשם וכּו'. מלכּיֹות ּבארּבע אּלא ְְְְְֵֶַַַָָֻחֹותם

אמרפל(מ"ב ּבימי ויהי לׁשֹון) ּבׁשּנּוי ְְְִִִֵֶַַָָד',

זֹו אּלסר, מל אריֹו ּבבל. זֹו ׁשנער, ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָמל

ותדעל יון, זֹו עילם, מל ּכדרלעמר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמדי,

מכּתבת ׁשהיא אדֹום מלכּות זֹו ּגֹוים, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַמל

העֹולם: אּמֹות מּכל ְִִָָָָֻטירּוניא

וטעם ÚÏa.(ב) CÏÓeעיר על ׁשּמל מּפני ְַַ∆∆∆«ְִִֵֶַַָ

על לֹו ׁשם ולא מעט, ּבּה ואנׁשים ְְְֲִֵַַַַָָָֹקטּנה

חּוץ: ְֵּפני



jlמ jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ׁשל מיׁשֹור אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר 'מיׁשר'. ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
וכן הּׁשּטים", "אבל ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ׁשמֹו, 'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפארן

עליו ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" ּכמֹו:∑a„n‰ŒÏÚ¯."ּבעל הּמדּבר, ב)אצל (במדבר ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ««ƒ¿»ְְִֵֶַָ
מנּׁשה מּטה רמב"ן.""ועליו ְְֵֶַַָָ

(æ)-ìk-úà ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾¤¨
:øîz ïööça áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«

i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑מי והם העין, אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ׁשעתידין העתיד, ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מׁשּפט לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו מקֹום ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ‰È˜ÏÓÚ.מריבה. ‰„N∑עדין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ¿≈»¬»≈ƒֲִַ

העתיד ׁשם על ונקרא עמלק, נֹולד Óz¯.לא ÔˆˆÁa∑מלא מקרא ּגדי, עין כ)היא הימים רמב"ן.ּביהֹוׁשפט(בדברי ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ¿«¬…»»ְִִִִֵֵֶָָָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
÷îòa äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈§¥−¤

:íécOä©¦¦«

LÈÓ¯ו „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז ‡È‰ ‡�Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ù�e¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ô¯‡t.(ו) ÏÈ‡ואני ּפארן. מיׁשר ּכתרּגּומֹו ≈»»ְְֲִֵַַַָָ

מיׁשֹור אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון איל ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶָאֹומר

ׁשמֹו, אלֹוני ממרא וׁשל ׁשמֹו, איל ּפארן ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָׁשל

ׁשמֹו, אבל ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, ּכּכר ירּדן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָוׁשל

עליו, ׁשמֹו אחד וכל מיׁשרא, מתרּגמין ְְְְְְִֵֶָָָָָָָֻֻוכּלם

מתרּגם אנקלּוס היה ּכן היה ואּלּו רּׁש"י. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻלׁשֹון

ּדממרא", "אלֹוני ּדפארן", "אילא ְְְְִֵֵֵֵַָָָָּבׁשמם

ּבּמקֹומֹות לֹו הּגיד ּומי ּבׁשמֹות. ְְְְִִִִֵַָּכמנהגֹו

הרים אֹו ּכּלם הם הּמיׁשֹור ההם, ִִִֵֵַַָָָָֻהרּבים

אחי האמֹורי האיׁש ׁשם ּו"ממרא" ְְֱֲִִִִֵֵַַָָהּגבֹוהים.

והּמקֹום אברם, ּברית ּבעלי ענר ואחי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאׁשּכֹול

אלֹוני י"ג) ּפסּוק (להּלן ׁשאמר ּכמֹו ׁשּלֹו, ְְֵֵֶֶַַָָָהּוא

ו'): י"ב (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר האמרי, ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹממרא

Ï·‡Ô¯‡t ÏÈ‡יבׁשּו ּכי אילים, מקֹום ¬»≈»»ְִִֵֵ

א' (יׁשעיה חמדּתם אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָמאילים

ּוכאּלֹון ּכאלה אּלֹונים, מקֹום ו"אלֹוני" ְְִֵֵֵַַָָָכ"ט),

כ"ז (יחזקאל מּבׁשן אּלֹונים י"ג), ו' ְְִִֵֶַָָָ(ׁשם

ּבמיׁשֹור נטּועים להיֹותם ּבהם והּנהּוג ְְְְִִִֶַָָָו'),

וכן מגרׁש. ּכמֹו לעיר להיֹות הּמדינֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַָלפני

"מיׁשרּתרּגּום ח') ל"ה (להּלן ּבכּות" "אּלֹון ְְֵַַַַָָ

רק לּמקֹום, העצם ׁשם אינּנּו וׁשם ְְֵֵֶֶֶַַָָָָּבכּותא",

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשם, הּנטּוע לאּלֹון ׁשם ְְֵֶַַַָָָָֹהּוא

הענין רֹודף ׁשהּוא אּלא האּלֹון, ּתחת ְִֵֶֶַַַָָָָָ(ׁשם)

הּמּלֹות: ִַֹלא

Ìeb¯z‰Â"ּפארן ּב"איל אמר הירּוׁשלמי ¿««¿ְְְִֵַַַָָָ

ּכדברי "מיׁשרא" ממרא" ְְְְְִֵֵֵֵֵַָו"אלֹוני

ּבכּותא", "ּבלּוט ּבכּות" ּב"אּלֹון ואמר ְְְְְְַַָָָֻאנקלּוס,

למקֹום, לא לאילן ׁשם אצלֹו ּבכּות" "אּלֹון ְְְִִֵֶַָָָֹּכי

ּבֹו היּו ּכי למקֹום, ׁשם ׁשהּוא סבר ְְְְִֵֶַָָָֻואנקלּוס

אמר ּולכ ממרא", "אלֹוני ּכמֹו רּבים ְְְִִֵֵֵַַַַָָאּלֹונים

ַָ"האּלֹון".

‰p‰Â"הּירּדן "ּכּכר אבל ּתאר. ׁשמֹות ּכּלם ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַַָָֹֻ

יּקרא כן ּכי הּוא, מּמׁש מיׁשֹור ְִִִֵֵַָָלׁשֹון

מתּפּׁשטין ׁשהּנהרֹות הּמקֹום הּקדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּבלׁשֹון

ׁשם, הּׁשֹוטפים הּנּגרים הּמים ּבמרּוצת ְְִִִִִֶַַַַַָָָּבהם

ּבכל ּתעמד ואל י"ז) י"ט (להּלן אמר ְְְְֲֵַַַַָָָָֹולכן

(יׁשעיה נרחב ּכר וכן הּמלט, ההרה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּכּכר

יעטפּו ועמקים הּצאן כרים לבׁשּו כ"ג), ְְֲִִַַַַָָָֹל'

הּמּלה יכּפלּו ּפעמים י"ד). ס"ה (ּתהּלים ְְְְִִִִִַָָָבר

י"ז (ׁשם עין ּבת ּכמֹו הּכפל, יסירּו ְְִִִֵֶַַָָָָּופעמים

רּבים. וזּולתם ְִַָָח'),

e‡¯wÈÂ,הּזה ּבּׁשם הּמהירים הּׁשלּוחים ּכן ּגם ¿ƒ»¿ְְִִִֵֵֶַַַַַ

ׂשרי ד'), י"א (מ"ב ולרצים ְִִֵַָָָָלּכרי

וכן י"ט), ּפסּוק (ׁשם הּכרי ואת ְְִֵֵֶַַָָָהּמאֹות

לּגמּלים ׁשם כ') ס"ו (יׁשעיה ְְְְִִֵַַַַָָּבּכרּכרֹות

ה'.) (מּכֹות ּבּתלמּוד ׁשהזּכירּום ְְְִִִִֶַַַַהּמריצין

ּכפּולים. "מכרּכר" ּומּמּנּו ּפרחא", ְְְְְִִִֵֶַַָָ"ּגמלא

מ"ט) ל"ג (ּבּמדּבר הּׁשּטים "אבלואבל וכן ְְְִִִֵֵֵַַָָָ

אֹותֹו ּתרּגמּו כ"ב) ז' (ׁשֹופטים ְְְְִִָמחֹולה"

נטע ּבֹו אין הּנחרב הּמקֹום הּוא ֱֵֵֶֶַַַַָָ"מיׁשר",

חרבה לׁשֹון אצלם הּלׁשֹון ּכי ּבנין, ְְְְִִֶַָָָָָָֹולא

ח'), ב' (איכה וחֹומה חל וּיאבל ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַָָָָּוׁשממה,

ז'): כ"ד (יׁשעיה גפן אמללה ּתירֹוׁש ְְְְִֶַַָָָָֻאבל

ËtLÓ.(ז) ÔÈÚ Ï‡ׁשעתידים העתיד ׁשם על ∆≈ƒ¿»ֲִִִֵֶֶַָ

אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹמׁשה

י"ט (במד"ר אּגדה מּדברי רּׁש"י לׁשֹון ְְִִִִֵַַַָָָהעין,

הּוא זה קדׁש ּכי זה, הבינֹותי ולא ְֲִִִֵֶֶָֹי"ד).

על אׁשר ּפארן ּב"איל הּוא ּכי ּברנע", ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ"קדׁש

ׁשנּיה, ּבׁשנה מרּגלים נׁשּתּלחּו ּומּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּמדּבר".

ּפארן מדּבר אל כ"ו) י"ג (ּבּמדּבר ְְֱִִֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

וּנבא כ"ב) י"ט א' (ּדברים וכתּוב ְְִֵַָָָָָֹקדׁשה.

לפנינּו, אנׁשים נׁשלחה וּתאמרּו ּברנע. קדׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹעד

"קדׁש" אבל רּבים. ימים יׂשראל יׁשבּו ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָוׁשם

ׁשּבאּו צין ּבמדּבר הּוא הּצּדיקים מׁשּפט ְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּׁשם

א') כ' (ּבּמדּבר ׁשּנאמר הארּבעים, ּבׁשנת ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָׁשם

ּבחדׁש צן מדּבר העדה ּכל יׂשראל בני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוּיבאּו

הּפרׁשה. וגמר ּבקדׁש, העם וּיׁשב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹון

רמז הּוא, ּבלבד הּׁשם על הּמדרׁש ְְִִֵַַַַַַָָאּולי

עין יהיה הּוא קדׁש הּזה הּׁשם ּכי ְִִֵֵֵֶֶַַַָָהּכתּוב

ְִָמׁשּפט:

ÒeÏ˜�‡Âידעּתי ולא דינא". ּפלֹוג "מיׁשר אמר ¿À¿¿ְְְִִֵַַַָָָֹ

יבלי ּפלגים מּלׁשֹון הּוא אּולי ְְְִִִֵַַָמהּו,

ּתעלה לּׁשטף פּלג מי כ"ה), ל' (יׁשעיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָמים

(ויק"ר חכמים ּבלׁשֹון וכן כ"ה). ל"ח ְְֲִִִֵָ(אּיֹוב

ּבּמיׁשֹור ּכי יאמר, ים". ׁשל "ּפלּגֹו א') ְִִִֶַַָֹי"ב

היה ּכי הּדין, ועמק הּמׁשּפט מעין ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹההּוא

ל מעּתד נאה לׁשּפטמיׁשֹור יׁשבּו ׁשם מלכים, ְְְְִִִִֶָָָָָֹֻ

ההם: ּבארצֹות הּגֹוים ּכל ֲִֵֶַָָָָאת

‰„N.È˜ÏÓÚ‰נֹולד לא עדין רּׁש"י, לׁשֹון ¿≈»¬»≈ƒְֲִִַַַֹ

ידעּתי ולא העתיד. ׁשם על ונקרא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹעמלק

הּמקֹום קרא רּבנּו מׁשה ּכי לֹומר רצֹונֹו ְִִֵֶַַַָָָאם

ּבכאן אין ּכן ואם ּבימיו, נקרא ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּבּׁשם

ׁשּיתּנּבאּו הּזאת העתיד מה אֹו עתיד, ְְְִִִֶֶַַַַָָֹּדבר

רּבה ּבראׁשית ּולׁשֹון ּכן. הּמקֹום לקרא ְְְִִִֵֵַַַָָֹהּגֹוים

אמרּת ואּת עמלק נֹולד לא עדין ז') ְְְְֲֲִֵַַַַָָֹ(מ"ב

מראׁשית מּגיד אּלא העמלקי, ׂשדה ּכל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאת

רּבים, ּבמקֹומֹות להם הּדרׁש ּדר וזה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָאחרית.

ּכּלׁשֹון ב') ט"ז (ב"ר אמרּו עדן ּגן ּבנהרֹות ְְִֵֶַַַָָָּגם

הּנהרֹות צאת מעת ּכי לֹומר וכּונתם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזה,

העתידה ארץ קדמת הֹול הּנהר ּכי ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמר

לאּׁשּור: ְְִַלהיֹות

ÔBÎp‰Âּבּימים היה ּכי העמלקי, ּבׂשדה ּבעיני ¿«»ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ

החֹורי מּבני נכּבד אדם ְְְִִִִֵַַַָָָהּקדמֹונים

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(è)ìôøîàå íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ
íéëìî äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬§¨¦−

:äMîçä-úà¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ּפ על ואף היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, נּצחּו כן ּפי על אברםואף נמנע לא כן י «¿»»¿»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אחריהם .מּלרּדף ְֲִִֵֶַֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה הּטיטּבארֹות ׁשהיה אּגדה, ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
אברהם ׁשּניצֹול מאמינין היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻמגּבל

למפרע ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ׁשּיצא וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים eÒp.(ב"ר)מאּור הרה∑‰¯‰ נסּו, להר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ∆»»ְֶַָָ
ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ּבין חּלּוק ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל להר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּכמֹו

אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום עֹומדת זֹו(הּתבה אחרים: ּונקּודה)ספרים למ"ד ּבמקֹום עֹומדת לנקד(אינּה אחרים: )ספרים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא הר, לאיזה מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" והרי ּתחּתיה, ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּפּת"ח
לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּפתרֹונֹו הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ּוכׁשהּוא ּתחּלה. ,)להר(הר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּפרׁשה ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו .ּומׁשמע ְְְַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להר ּכמֹו הרה, נסּו. י)להר יד, (רש"י ְְְֶַַָָ
ּבהר) ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש כנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

ימּתק זה ּולפי נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹוְך נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". -ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

"נסּו". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּמעּתיק רמב"ןמה ְְְִִִֵֶַַַַַַָ

(àé)íìëà-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨¨§−̈
:eëìiå©¥¥«

(áé)àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬
:íãña áLé¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

ÏÚ„˙Âט ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙ�e ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

ÈÂ˙יא ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡�È�˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב ¯a d�È�˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוׁשמֹו ההּוא, הּמקֹום על ּומׁשל הארץ, ְֵֶַַַַָָָָיֹוׁשב

ׁשם על ּבנֹו ׁשם קרא עׂשו ּבכֹור ואליפז ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָָָעמלק,

היה, אּמֹו ּתמנע מּמׁשּפחת ואּולי ההּוא. ְְְִִִִִַַַַַָָָהאיׁש

אּלּוף ׁשם והיה ההּוא, ּבּמקֹום ּגם ְַַַַַָָָָָּומׁשל

ֲֵֶעליהם:

ÓÁ¯.(י) ˙¯‡a ˙¯‡aׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…∆¡…≈»ְְֵֵַָָ

ּומדרׁש הּבנין. לטיט אדמה מּׁשם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָׁשּנֹוטלין

למל נס ונעׂשה ּבהן מגּבל הּטיט ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּגדה

מּקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶָָָָָָָֻסדֹום

האׁש, מּכבׁשן ׁשּנּצל ּבאברם מאמינים היּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

ּבאברם האמינּו החמר מן זה ׁשּיצא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיון

ּבארת ּפרּוׁש ּכי ספק ואין רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָֹלמפרע,

ּכענין וטיט, רפׁש ּבהם אׁשר ּבארֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָחמר,

אם ּכי מים אין ּובּבֹור ו') ל"ח (ירמיה ְְִִִִֵֶַַָָׁשּכתּוב

מ' (ּתהּלים וכתּוב ּבּטיט, ירמיהּו וּיטּבע ְְְְְִִִִִִַַַָָטיט

ׁשּיצא ויּתכן הּיון. מּטיט ׁשאֹון מּבֹור וּיעלני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָג')

נס: ּבלא ּכראּוי ְִֵָָָֹמּׁשם

È�‡Âהאּמֹות ּכי הּזה, ההּגדה ּבמדרׁש ּתמּה «¬ƒְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעׂשה מאמינים היּו ֲִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

סדֹום מל ׁשל נּסֹו ּבראֹותם לאברהם, נס ְְְְִִֵֶֶֶַָָָהּוא

ּכי הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש אמּונה יֹוסיפּו ְֱִִַָָָֹלא

נּסֹו והּנה היה, זרה עבֹודה עֹובד סדֹום ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמל

ׁשּיאמינּו אֹו זרה עבֹודה עֹובדי ידי יחּזק ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָאֹו

מקרה אֹו ּבכׁשפים ׁשּיהיּו הּנּסים ְְְְִִִִִִֶֶַָָּבכל

ּבלב ספק יּתן ונּסֹו רחֹוקה. ְְְְְִִֵֵֵֶָָָּבאפׁשרּות

אברהם: ׁשל ּבנּסֹו ְְֲִִִֶַַַָָהּמאמינים

ÈÏe‡Âׁשּיצא לקראתֹו סדם מל וּיצא יפרׁשּו ¿«ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכי עליו, אברהם ּכׁשעבר הּבֹור ְְִִֶַַַָָָָָמן

לקראתֹו ׁשּיצא אברהם לכבֹוד נס לֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָנעׂשה

ּבׁשּובֹו אברהם ּכי ואפׁשר ּולברכֹו. ְְְְְְְִִֶַָָָָלכבֹודֹו

הּמלכים להּציל חפץ ּכי ההּוא, ּבּבֹור ְְִִִִִֵַַַַָָהּביט

על הּנס נעׂשה והּנה רכּוׁשם, להם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּולהׁשיב

לכבֹוד נס סדֹום למל נעׂשה ואם ְְְְֲִִֵֶֶַָָידֹו.

נס ׁשּיעׂשה להאמין ׁשּיׁש ׁשּכן ּכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאברהם,

ּכי ונאמר נפׁשֹו. מּמות להּציל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָלאברהם

אברהם עבר ּכאׁשר מת ּכבר עמֹורה ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָמל

רמז ׁשּמה ּכי אחר, ּבבֹור ׁשּנפל אֹו ְִֵֶַַַָָָָָָעליו,

ֵֶָלעמק:
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(è)ìôøîàå íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ
íéëìî äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬§¨¦−

:äMîçä-úà¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ּפ על ואף היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, נּצחּו כן ּפי על אברםואף נמנע לא כן י «¿»»¿»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אחריהם .מּלרּדף ְֲִִֵֶַֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה הּטיטּבארֹות ׁשהיה אּגדה, ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
אברהם ׁשּניצֹול מאמינין היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻמגּבל

למפרע ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ׁשּיצא וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים eÒp.(ב"ר)מאּור הרה∑‰¯‰ נסּו, להר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ∆»»ְֶַָָ
ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ּבין חּלּוק ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל להר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּכמֹו

אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום עֹומדת זֹו(הּתבה אחרים: ּונקּודה)ספרים למ"ד ּבמקֹום עֹומדת לנקד(אינּה אחרים: )ספרים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא הר, לאיזה מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" והרי ּתחּתיה, ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּפּת"ח
לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּפתרֹונֹו הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ּוכׁשהּוא ּתחּלה. ,)להר(הר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּפרׁשה ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו .ּומׁשמע ְְְַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להר ּכמֹו הרה, נסּו. י)להר יד, (רש"י ְְְֶַַָָ
ּבהר) ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש כנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

ימּתק זה ּולפי נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹוְך נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". -ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

"נסּו". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּמעּתיק רמב"ןמה ְְְִִִֵֶַַַַַַָ

(àé)íìëà-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨¨§−̈
:eëìiå©¥¥«

(áé)àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬
:íãña áLé¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

ÏÚ„˙Âט ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙ�e ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

ÈÂ˙יא ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡�È�˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב ¯a d�È�˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוׁשמֹו ההּוא, הּמקֹום על ּומׁשל הארץ, ְֵֶַַַַָָָָיֹוׁשב

ׁשם על ּבנֹו ׁשם קרא עׂשו ּבכֹור ואליפז ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָָָעמלק,

היה, אּמֹו ּתמנע מּמׁשּפחת ואּולי ההּוא. ְְְִִִִִַַַַַָָָהאיׁש

אּלּוף ׁשם והיה ההּוא, ּבּמקֹום ּגם ְַַַַַָָָָָּומׁשל

ֲֵֶעליהם:

ÓÁ¯.(י) ˙¯‡a ˙¯‡aׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…∆¡…≈»ְְֵֵַָָ

ּומדרׁש הּבנין. לטיט אדמה מּׁשם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָׁשּנֹוטלין

למל נס ונעׂשה ּבהן מגּבל הּטיט ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּגדה

מּקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶָָָָָָָֻסדֹום

האׁש, מּכבׁשן ׁשּנּצל ּבאברם מאמינים היּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

ּבאברם האמינּו החמר מן זה ׁשּיצא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיון

ּבארת ּפרּוׁש ּכי ספק ואין רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָֹלמפרע,

ּכענין וטיט, רפׁש ּבהם אׁשר ּבארֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָחמר,

אם ּכי מים אין ּובּבֹור ו') ל"ח (ירמיה ְְִִִִֵֶַַָָׁשּכתּוב

מ' (ּתהּלים וכתּוב ּבּטיט, ירמיהּו וּיטּבע ְְְְְִִִִִִַַַָָטיט

ׁשּיצא ויּתכן הּיון. מּטיט ׁשאֹון מּבֹור וּיעלני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָג')

נס: ּבלא ּכראּוי ְִֵָָָֹמּׁשם

È�‡Âהאּמֹות ּכי הּזה, ההּגדה ּבמדרׁש ּתמּה «¬ƒְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעׂשה מאמינים היּו ֲִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

סדֹום מל ׁשל נּסֹו ּבראֹותם לאברהם, נס ְְְְִִֵֶֶֶַָָָהּוא

ּכי הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש אמּונה יֹוסיפּו ְֱִִַָָָֹלא

נּסֹו והּנה היה, זרה עבֹודה עֹובד סדֹום ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמל

ׁשּיאמינּו אֹו זרה עבֹודה עֹובדי ידי יחּזק ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָאֹו

מקרה אֹו ּבכׁשפים ׁשּיהיּו הּנּסים ְְְְִִִִִִֶֶַָָּבכל

ּבלב ספק יּתן ונּסֹו רחֹוקה. ְְְְְִִֵֵֵֶָָָּבאפׁשרּות

אברהם: ׁשל ּבנּסֹו ְְֲִִִֶַַַָָהּמאמינים

ÈÏe‡Âׁשּיצא לקראתֹו סדם מל וּיצא יפרׁשּו ¿«ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכי עליו, אברהם ּכׁשעבר הּבֹור ְְִִֶַַַָָָָָמן

לקראתֹו ׁשּיצא אברהם לכבֹוד נס לֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָנעׂשה

ּבׁשּובֹו אברהם ּכי ואפׁשר ּולברכֹו. ְְְְְְְִִֶַָָָָלכבֹודֹו

הּמלכים להּציל חפץ ּכי ההּוא, ּבּבֹור ְְִִִִִֵַַַַָָהּביט

על הּנס נעׂשה והּנה רכּוׁשם, להם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּולהׁשיב

לכבֹוד נס סדֹום למל נעׂשה ואם ְְְְֲִִֵֶֶַָָידֹו.

נס ׁשּיעׂשה להאמין ׁשּיׁש ׁשּכן ּכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאברהם,

ּכי ונאמר נפׁשֹו. מּמות להּציל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָלאברהם

אברהם עבר ּכאׁשר מת ּכבר עמֹורה ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָמל

רמז ׁשּמה ּכי אחר, ּבבֹור ׁשּנפל אֹו ְִֵֶַַַָָָָָָעליו,

ֵֶָלעמק:
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(âé)éðìàa ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧§¥«Ÿ¥¹
éìòa íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−©«£¥¬

:íøáà-úéøá§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑:ׁשּכתּוב והּוא הּמלחמה, מן ׁשּפלט עֹוג זה ּפׁשּוטֹו ג)לפי נׁשאר(דברים הּבׁשן מל עֹוג רק "ּכי «»…«»ƒְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

'נׁשא וזהּו הרפאים", ּומדרׁשמּיתר ּתנחּומא. קרנים, ּבעׁשּתרֹות הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל הרגּוהּו ׁשּלא ר', ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, מּדֹור ׁשּפלט עֹוג זה רּבה: ו)ּבראׁשית ּומתּכּון(לעיל וגֹו'", בארץ היּו "הּנפילים ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׂשרה את ויּׂשא אברם הּנהר∑‰È¯·Ú.ׁשּיהרג מעבר רבה)ׁשּבא ·¯Ì¯·‡Œ˙È.(בראשית ÈÏÚa∑.ּברית עּמֹו ׁשּכרתּו ְְִֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ«¬≈¿ƒ«¿»ְְִִֶָ
אחר( ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׂשיאּו אחר: ּדבר אחרים, .)ספרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§¨−¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´
ìLe øNò äðîL Búéá:ïc-ãò ócøiå úBàî L ¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑:וכן עליכם, ּבחרּבי אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: 'וזריז', טו)ּכתרּגּומֹו חרּבי",(שמות "אריק «»∆ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לה)וכן: ּוסגר"(תהלים חנית ּכתיב∑ÂÈÎÈ�Á."והרק קרי(חנכֹו התחלת)ס"א לׁשֹון והּוא למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְֲִֵֵָֹ¬ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

וכן: ּבּה, לעמד עתיד ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, כב)ּכניסת לּנער",(משלי ז)"חנֹו הּמזּבח",(במדבר (תהלים"חנּכת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
אינצניי"רל) לֹו קֹורין ּובלע"ז הּבית", B‚Â'."חנּכת ¯NÚ ‰�ÓL∑(לב היה,(נדרים לבּדֹו אליעזר אמרּו: רּבֹותינּו ְֲִִִַַַַַֻ¿…»»»¿ְְֱִֵֶֶַַָָָ

ׁשמֹו ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôc.והּוא „Ú∑ּכחֹו ּתׁשׁש עגלׁשם ׁשם להעמיד ּבניו ׁשעתידין צו)ׁשראה .(סנהדרין ְְְְִִִֶַַָ«»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא: סרס ּפׁשּוטֹו לפי «≈»≈¬≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לכאן וזה לכאן זה ּכׁשּבֹורחים הּנרּדפים אּגדה,∑ÏÈÏ‰.אחר ּומדרׁש מּלרדפם. נמנע לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ«¿»ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
נס לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּלילה, מצריםׁשּנחלק ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא נׁשמר הּׁשני ∑BÁŒ„Ú·‰.וחציֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ«»

ׁשם להיֹות ׁשעתידה גילּולים עבֹודת ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה. ׁשּׁשמֹו מקֹום רמב"ן.אין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

(æè)áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤
àeä äåL ÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îò¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑מכׁשֹול ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ.CÏn‰ ˜ÓÚ∑,ּדמלּכא ריסא ּבית ≈∆»≈ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ≈∆«∆∆ְְִֵַָָ

האּמֹות ּכל ׁשם ׁשהׁשוּו עמק אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻּבית
ּולקצין אלהים לנׂשיא עליהם אברהם את .והמליכּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

e‰Â‡יג ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL�‡ Ôep‡Â ¯�Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ È�Ó˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

È‰B„·ÚÂטו ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡�etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e Ôe�BÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

a¯טז ËBÏ ˙È Û‡Â ‡�È�˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL� ˙È Û‡Â ·È˙‡ d�È�˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ù�e¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡�ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÈÏ‰.(טו) Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂרּׁש"י ּכתב «≈»≈¬≈∆«¿»ִַַָ

הרֹודפים ּכדר ּפׁשּוטֹו, ְְְְִִֶֶָלפי

זה ּכׁשּבֹורחין ּבֹורחיהם אחר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּמתּפּלגים

ׁשחׁשכה לאחר ּכלֹומר לילה, לכאן. וזה ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָלכאן

אֹותם רדף ּכי והּנכֹון מּלרדפם: נמנע ְְְְִִִַַַָָָָָֹלא

חׁש וכאׁשר מחנהּו, ּכל עם ּדן עד ְֲֲִֵֶַַַַַָָָּבּיֹום

ּדר זה אי רֹואה היה ולא הּלילה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעליהם

לׁשנים ועבדיו עּמֹו חּלק ּבּה, יברחּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָאׁשר

האחד החלק ולקח ראׁשים, ׁשלׁשה ְְִֵֶֶַַָָָָָאֹו

והּכּום הּדרכים, ּבכל אחריהם ורדפּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָעּמֹו,

וחזר לדּמׂשק, מּׂשמאל אׁשר חֹובה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹעד

עליהם וּיחלק וׁשעּורֹו, אחריהם. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמּלרּדף

לילה: ועבדיו ְֲַַָָָהּוא

ÌÙc¯iÂ.˜Nn„Ï Ï‡ÓOÓ ¯L‡ ‰·BÁ „Ú «ƒ¿¿≈«»¬∆ƒ¿…¿«»∆

אׁשר ממרא אלֹוני מן רב מרחק ּכי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָידּוע

הּוא אׁשר לדּמׂשק יהּודה ּבארץ ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָּבחברֹון

ימים אחריהם רדף ּכן אם לארץ. ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָחּוצה

עד הםרּבים ּכי הארץ, מן אֹותם הֹוציאֹו ִִִִֵֶַַָָָ

נס ׁשהיה אֹו חֹוזרים. היּו ארצם ּבבל ְְִֵֶֶֶַָָָָָאל

ד') מ"ג (ב"ר רּבֹותינּו ּדרׁשּו ּכאׁשר ְֲֵֶַַָָּגדֹול

ג'): מ"א (יׁשעיה יבֹוא לא ּברגליו ְְְְַַַָָָֹֹארח
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(çé)ïäë àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−
:ïBéìò ìûì§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, לב)מדרׁש ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ׁשאין לֹו והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבניו ׁשם ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו רמב"ן.ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(èé)íéîL äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàå̈¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL קמו)ּכמֹו:∑˜�‰ ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן ידי על וארץ", ׁשמים רמב"ן."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeøNòî Bì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬©«£¥−
:ìkî¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑ׁשהיה לפי לֹו, אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ְֲִֶֶָָ
רמב"ן.ּכהן ֵֹ

ß oeygxn 'e iying mei ß

(àë)Lëøäå Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤§¨«§ª−
:Cì-ç÷©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑)מן לבּדם)הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ÌÁÏיח ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL d�È�˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ C„Èa C‡�Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡"�) ‡�È�˜Â ‡˙LÙ�«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÏL.(יח) CÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe,ירּוׁשלים היא «¿ƒ∆∆∆∆»≈ְִִַָ

בׁשלם ויהי ג') ע"ו (ּתהּלים ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָּכענין

"אדני יהֹוׁשע ּבימי ּגם יּקרא ּומלּכּה ְְֲִִִֵֵַַַָָֹֻסּוּכֹו.

ּכי הּגֹוים ידעּו מאז ּכי א'), י' (יהֹוׁשע ְְִִִֵֶֶַַָָֻצדק"

הּיּׁשּוב, ּבאמצע הּמקֹומֹות מבחר ההּוא ְְְְִִֶַַַַַַָהּמקֹום

ּכנגד מכּון ׁשהּוא ּבקּבלה מעלתֹו ׁשּידעּו ְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשל ׁשכינתֹו ׁשּׁשם מעלה ׁשל הּמקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבית

ּובבראׁשית צדק. ׁשּנקרא הּוא ּברּו ְְִִִֵֶֶֶַָָָהּקדֹוׁש

יֹוׁשביו, את מצּדיק הּזה הּמקֹום ו') (מ"ג ְְִֶֶַַַַָָָרּבה

צדק, ירּוׁשלים נקראת צדק, אדני צדק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּומלּכי

ּבּה: ילין צדק כ"א) א' (יׁשעיה ְְֱִֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר

¯ÈkÊ‰Â.ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Î ‡e‰Âּכי להֹודיע ¿ƒ¿ƒ¿…≈¿≈∆¿ְִִַ

לּכהן מעׂשר נֹותן היה לא ְֲֵֵֵַַַָָָָֹֹאברהם

ׁשהּוא ּבֹו ׁשּידע מּפני אבל אחרים, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹלאלהים

הּׁשם. לכבֹוד הּמעׂשר לֹו נתן עליֹון לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכהן

אלהים, ּבית יהיה ׁשם ּכי מּזה, לאברהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹוהרמז

וׁשם והּתרּומה, הּמעׂשר זרעֹו יֹוציא ְְְְְֲִֵַַַַָָָוׁשם

ל"ב:) (נדרים רּבֹותינּו ּדעת ועל ה'. את ְְְְִֵֶַַַַָָיברכּו

הל נח, ּבן ׁשם הּוא צדק מלּכי ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאֹומרים

להם והיה ה', את ׁשם לעבד לירּוׁשלם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמארצֹו

הּנכּבד, אביהם אחי הּוא ּכי עליֹון, לאל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹלכהן

מעֹולם: היא הּכנעני מּגבּול ירּוׁשלים ְְְֲִִִִִֵַַַָָּכי

È"M¯Âאז והּכנעני ו') (י"ב למעלה ּכתב ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָָ

ארץ את וכֹובׁש הֹול היה ְֵֵֶֶֶֶָָָָּבארץ,

אברהם, ׁשל זקנֹו ׁשם ׁשל מּזרעֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל,

לבניו נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּבחלקֹו

צדק ּומלּכי ׁשּנאמר קכ"ו), (ספרא הארץ ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת

הּכנעני "ּגבּול ּכי נכֹון, זה ואין ׁשלם. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָמל

יׂשראל, ארץ ּכל יכלל י"ט) י' (לעיל ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹמּצידן"

מארץ רחֹוק מּמׁשא ּבּמזרח ׁשם ּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּוגבּול

הארצֹות לבניו נח חּלק אם אבל ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹיׂשראל.

ּכ"מחּלק זה היה יׂשראל ארץ לׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָונתן

עד ּכנען ּבני ּבּה ויׁשבּו ּפיו", על ְְְְְִֵַַַַָָָָנכסיו

ּכאׁשר אֹוהבֹו, לזרע הּׁשם אֹותּה ינחיל ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָאׁשר

ט"ו): י' (לעיל ּכבר ְְְְִִֵַָהזּכרּתי

‡e‰Â.ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Îּבכל היֹות ּבעבּור ¿…≈¿≈∆¿ְֱֲַָ

לּמלאכים מׁשרתים ּכהנים ְְְֲִִִִַַַָָָֹהעּמים

ט"ו (ׁשמֹות ׁשּנאמר ּכענין "אלים", ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָהּנקראים

ּברּו הּקדֹוׁש יּקרא ּבאלים, כמכה מי ִִִֵֵַָָָָָָֹי"א)

ּכל על הּגבֹוּה הּתּקיף וענינֹו עליֹון, אל ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּוא

כ"ט) ל"א (להּלן ידי לאל יׁש ּכמֹו .ּגבֹוהים, ְְְְִִֵֶַָָ

אברהם אבל הּׁשם, הזּכיר לא צדק ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּומלּכי

כ"ב): ּפסּוק (להּלן עליֹון אל ה' ְְֵֶַַָָָאמר

ı¯‡Â.(יט) ÌÈÓL קֹונה˜�‰ רּׁש"י ּכתב …≈»«ƒ»»∆ִֵַַָ

להיֹות קנאן עׂשּיתֹו ידי על עֹוׂשה, ְְְְֲִִֵֵַָָָּכמֹו

הּדבר ּכן ואּולי הם. ּפנים ׁשני ואּלה ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו.

ּבענין קנין לׁשֹון אּתהׁשּיבֹוא ּכי וכן העׂשּיה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ּתסּכני ׁשּיכּפל י"ג), קל"ט (ּתהּלים כליתי ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻקנית

עׂש הּוא ּקנ אבי הּוא הלֹוא וכן אּמי, ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָּבבטן

"קנין" יאמר הּלׁשֹון ּכי ו'). ל"ב (ּדברים ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹויכננ

י"ב (לעיל בחרן עׂשּו אׁשר וההפ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּבעׂשּיה.

א'): ל"א (להּלן עׂשה לאבינּו ּומאׁשר קנּו. ְְֲִֵֶַָָָָָה'),

ÔBÎp‰Âּכי לֹו, להיֹות קנאן עֹוד: ּׁשאמר מה ¿«»ְְִִֶַַָָָ

ויּקראּו קנינֹו. יּקרא לאדם אׁשר ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָּכל

האדם. רכּוׁש עּקר היֹותֹו ּבעבּור "מקנה" ְְֱֲִִֶַַַָָָֹהּצאן

מציאה הּמגּביּה י'.) (ב"מ חכמים ְְְֲִִִַַַָָּולׁשֹון

(ׁשם קניא ּבהפקר הּבטה חברֹו. קנה ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָלחברֹו

מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל חצרֹו ְֲִֵֶֶֶַָָֹקי"ח.).

ּבמקֹום להם ּתבֹוא מקֹום ּבכל וכן י"א.). ְְְִֵֶָָָָָ(ׁשם

אנקלּוס נתּכּון ולזה ׁשּלֹו. ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻזכּיה,

"קנה": אמר ולא ּדקניניּה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתרּגם

ÏkÓ.(כ) ¯NÚÓ BÏ ÔziÂרצה לא אברהם «ƒ∆«¬≈ƒ…ְַָָָָֹ

אבל נעל, ׂשרֹו ועד מחּוט לעצמֹו ְְְְֲִַַַַַַָָלקחת

סדֹום ּומל לּכהן, לתּתֹו הפריׁש הּגבֹוּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹחלק

לכּבדֹו, ׁשוה עמק אל אברהם לקראת ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָיצא

לחם צדק מלּכי ׁשהֹוציא ׁשלם עד עּמֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוהל

ּבר אׁשר לעם סדֹוםויין מל ּבּקׁש ולא גליו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לּבֹו נדיבת ראה ּכאׁשר אבל ּדבר, ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָמּמּנּו

הּוא ּגם ּבּקׁש אז הּמעׂשר, ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוצדקתֹו

ּבאלהיו ּבטח ואברהם צדקה, ּבדר ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנפׁש

לקחת רצה ולא וכבֹוד ּונכסים עׁשר לֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיּתן

ׁשהּוא סדֹום רכּוׁש ּכל לֹו והׁשיב ּדבר, ְְְִִֵֶֶָָָמּמּנּו

לבעליו, אֹותֹו להׁשיב עמֹורה רכּוׁש וכל ְְְְֲִִֶָָָָָׁשּלֹו

טענתֹו, היתה ּובכל הּנפׁש מּמּנּו ּבּקׁש ּבכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכי

ּוׁשאר אברם. את העׁשירּו הם יאמרּו ְְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

ולא אֹותם, הּכּו חרב לפי הּנזּכרים ְְְְִִִִֶַַָָָֹהּמקֹומֹות

ועמֹורה, סדֹום רכּוׁש רק הּמלכים מערי ְְְְֲִֵֵַַַָָָָלקחּו

עזּובֹות נׁשארּו מלכיהם ׁשאבדּו ּבעבּור ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָּכי
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(çé)ïäë àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−
:ïBéìò ìûì§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, לב)מדרׁש ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ׁשאין לֹו והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבניו ׁשם ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו רמב"ן.ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(èé)íéîL äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàå̈¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL קמו)ּכמֹו:∑˜�‰ ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן ידי על וארץ", ׁשמים רמב"ן."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeøNòî Bì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬©«£¥−
:ìkî¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑ׁשהיה לפי לֹו, אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ְֲִֶֶָָ
רמב"ן.ּכהן ֵֹ

ß oeygxn 'e iying mei ß

(àë)Lëøäå Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤§¨«§ª−
:Cì-ç÷©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑)מן לבּדם)הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ÌÁÏיח ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL d�È�˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ C„Èa C‡�Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡"�) ‡�È�˜Â ‡˙LÙ�«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÏL.(יח) CÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe,ירּוׁשלים היא «¿ƒ∆∆∆∆»≈ְִִַָ

בׁשלם ויהי ג') ע"ו (ּתהּלים ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָּכענין

"אדני יהֹוׁשע ּבימי ּגם יּקרא ּומלּכּה ְְֲִִִֵֵַַַָָֹֻסּוּכֹו.

ּכי הּגֹוים ידעּו מאז ּכי א'), י' (יהֹוׁשע ְְִִִֵֶֶַַָָֻצדק"

הּיּׁשּוב, ּבאמצע הּמקֹומֹות מבחר ההּוא ְְְְִִֶַַַַַַָהּמקֹום

ּכנגד מכּון ׁשהּוא ּבקּבלה מעלתֹו ׁשּידעּו ְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשל ׁשכינתֹו ׁשּׁשם מעלה ׁשל הּמקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבית

ּובבראׁשית צדק. ׁשּנקרא הּוא ּברּו ְְִִִֵֶֶֶַָָָהּקדֹוׁש

יֹוׁשביו, את מצּדיק הּזה הּמקֹום ו') (מ"ג ְְִֶֶַַַַָָָרּבה

צדק, ירּוׁשלים נקראת צדק, אדני צדק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּומלּכי

ּבּה: ילין צדק כ"א) א' (יׁשעיה ְְֱִֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר

¯ÈkÊ‰Â.ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Î ‡e‰Âּכי להֹודיע ¿ƒ¿ƒ¿…≈¿≈∆¿ְִִַ

לּכהן מעׂשר נֹותן היה לא ְֲֵֵֵַַַָָָָֹֹאברהם

ׁשהּוא ּבֹו ׁשּידע מּפני אבל אחרים, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹלאלהים

הּׁשם. לכבֹוד הּמעׂשר לֹו נתן עליֹון לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכהן

אלהים, ּבית יהיה ׁשם ּכי מּזה, לאברהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹוהרמז

וׁשם והּתרּומה, הּמעׂשר זרעֹו יֹוציא ְְְְְֲִֵַַַַָָָוׁשם

ל"ב:) (נדרים רּבֹותינּו ּדעת ועל ה'. את ְְְְִֵֶַַַַָָיברכּו

הל נח, ּבן ׁשם הּוא צדק מלּכי ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאֹומרים

להם והיה ה', את ׁשם לעבד לירּוׁשלם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמארצֹו

הּנכּבד, אביהם אחי הּוא ּכי עליֹון, לאל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹלכהן

מעֹולם: היא הּכנעני מּגבּול ירּוׁשלים ְְְֲִִִִִֵַַַָָּכי

È"M¯Âאז והּכנעני ו') (י"ב למעלה ּכתב ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָָ

ארץ את וכֹובׁש הֹול היה ְֵֵֶֶֶֶָָָָּבארץ,

אברהם, ׁשל זקנֹו ׁשם ׁשל מּזרעֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל,

לבניו נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּבחלקֹו

צדק ּומלּכי ׁשּנאמר קכ"ו), (ספרא הארץ ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת

הּכנעני "ּגבּול ּכי נכֹון, זה ואין ׁשלם. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָמל

יׂשראל, ארץ ּכל יכלל י"ט) י' (לעיל ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹמּצידן"

מארץ רחֹוק מּמׁשא ּבּמזרח ׁשם ּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּוגבּול

הארצֹות לבניו נח חּלק אם אבל ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹיׂשראל.

ּכ"מחּלק זה היה יׂשראל ארץ לׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָונתן

עד ּכנען ּבני ּבּה ויׁשבּו ּפיו", על ְְְְְִֵַַַַָָָָנכסיו

ּכאׁשר אֹוהבֹו, לזרע הּׁשם אֹותּה ינחיל ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָאׁשר

ט"ו): י' (לעיל ּכבר ְְְְִִֵַָהזּכרּתי

‡e‰Â.ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Îּבכל היֹות ּבעבּור ¿…≈¿≈∆¿ְֱֲַָ

לּמלאכים מׁשרתים ּכהנים ְְְֲִִִִַַַָָָֹהעּמים

ט"ו (ׁשמֹות ׁשּנאמר ּכענין "אלים", ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָהּנקראים

ּברּו הּקדֹוׁש יּקרא ּבאלים, כמכה מי ִִִֵֵַָָָָָָֹי"א)

ּכל על הּגבֹוּה הּתּקיף וענינֹו עליֹון, אל ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּוא

כ"ט) ל"א (להּלן ידי לאל יׁש ּכמֹו .ּגבֹוהים, ְְְְִִֵֶַָָ

אברהם אבל הּׁשם, הזּכיר לא צדק ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּומלּכי

כ"ב): ּפסּוק (להּלן עליֹון אל ה' ְְֵֶַַָָָאמר

ı¯‡Â.(יט) ÌÈÓL קֹונה˜�‰ רּׁש"י ּכתב …≈»«ƒ»»∆ִֵַַָ

להיֹות קנאן עׂשּיתֹו ידי על עֹוׂשה, ְְְְֲִִֵֵַָָָּכמֹו

הּדבר ּכן ואּולי הם. ּפנים ׁשני ואּלה ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו.

ּבענין קנין לׁשֹון אּתהׁשּיבֹוא ּכי וכן העׂשּיה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ּתסּכני ׁשּיכּפל י"ג), קל"ט (ּתהּלים כליתי ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻקנית

עׂש הּוא ּקנ אבי הּוא הלֹוא וכן אּמי, ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָּבבטן

"קנין" יאמר הּלׁשֹון ּכי ו'). ל"ב (ּדברים ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹויכננ

י"ב (לעיל בחרן עׂשּו אׁשר וההפ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּבעׂשּיה.

א'): ל"א (להּלן עׂשה לאבינּו ּומאׁשר קנּו. ְְֲִֵֶַָָָָָה'),

ÔBÎp‰Âּכי לֹו, להיֹות קנאן עֹוד: ּׁשאמר מה ¿«»ְְִִֶַַָָָ

ויּקראּו קנינֹו. יּקרא לאדם אׁשר ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָּכל

האדם. רכּוׁש עּקר היֹותֹו ּבעבּור "מקנה" ְְֱֲִִֶַַַָָָֹהּצאן

מציאה הּמגּביּה י'.) (ב"מ חכמים ְְְֲִִִַַַָָּולׁשֹון

(ׁשם קניא ּבהפקר הּבטה חברֹו. קנה ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָלחברֹו

מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל חצרֹו ְֲִֵֶֶֶַָָֹקי"ח.).

ּבמקֹום להם ּתבֹוא מקֹום ּבכל וכן י"א.). ְְְִֵֶָָָָָ(ׁשם

אנקלּוס נתּכּון ולזה ׁשּלֹו. ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻזכּיה,

"קנה": אמר ולא ּדקניניּה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתרּגם

ÏkÓ.(כ) ¯NÚÓ BÏ ÔziÂרצה לא אברהם «ƒ∆«¬≈ƒ…ְַָָָָֹ

אבל נעל, ׂשרֹו ועד מחּוט לעצמֹו ְְְְֲִַַַַַַָָלקחת

סדֹום ּומל לּכהן, לתּתֹו הפריׁש הּגבֹוּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹחלק

לכּבדֹו, ׁשוה עמק אל אברהם לקראת ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָיצא

לחם צדק מלּכי ׁשהֹוציא ׁשלם עד עּמֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוהל

ּבר אׁשר לעם סדֹוםויין מל ּבּקׁש ולא גליו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לּבֹו נדיבת ראה ּכאׁשר אבל ּדבר, ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָמּמּנּו

הּוא ּגם ּבּקׁש אז הּמעׂשר, ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוצדקתֹו

ּבאלהיו ּבטח ואברהם צדקה, ּבדר ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנפׁש

לקחת רצה ולא וכבֹוד ּונכסים עׁשר לֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיּתן

ׁשהּוא סדֹום רכּוׁש ּכל לֹו והׁשיב ּדבר, ְְְִִֵֶֶָָָמּמּנּו

לבעליו, אֹותֹו להׁשיב עמֹורה רכּוׁש וכל ְְְְֲִִֶָָָָָׁשּלֹו

טענתֹו, היתה ּובכל הּנפׁש מּמּנּו ּבּקׁש ּבכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכי

ּוׁשאר אברם. את העׁשירּו הם יאמרּו ְְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

ולא אֹותם, הּכּו חרב לפי הּנזּכרים ְְְְִִִִֶַַָָָֹהּמקֹומֹות

ועמֹורה, סדֹום רכּוׁש רק הּמלכים מערי ְְְְֲִֵֵַַַָָָָלקחּו

עזּובֹות נׁשארּו מלכיהם ׁשאבדּו ּבעבּור ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָּכי
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(áë)ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑:וכן עליֹון, לאל ידי את אני מרים ׁשבּועה, כב)לׁשֹון וכן:(בראשית אני. נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ¬ƒ…ƒ»ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
כג) מּמני(בראשית וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל אני נֹותן מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף רמב"ן."נתּתי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(âë)Cì-øLà-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨£¤¨®
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

i"yx£ÏÚ�ŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑הּׁשבי מן לעצמי CÏ.אעּכב ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ׂשכר לי לתת ּתאמר ואם ƒƒ¿«¿««ְְֲִִִֵֶַַַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִִֵַָָָֹ
לא ,ּגנזי B‚Â'.אּקחמּבית ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר לעּׁשרני, הבטיחני הּוא ּברּו יב)ׁשהּקדֹוׁש וגֹו'(לעיל ואברכ"". ְִֵֶֶַָֹ¿……«¿ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(ãë)øLà íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä̈«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑,אּתי הלכּו אׁשר ׁשּנאמר:עבדי לּמלחמה, נכנסּו ׁשעבדי ּפי על אף וגֹו'", ּוממרא אׁשּכל "ענר ועֹוד «¿»ƒְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשאמר: ּדוד, למד ּומּמּנּו חלקם". יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר וּיּכם", ועבדיו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"הּוא

ל) א נאמ(שמואל ּולכ יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק לּמלחמה הּירד כה)ר:"ּכחלק ההּוא(שם מהּיֹום "ויהי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
אברהם ּבימי החק נּתן ׁשּכבר לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", לחק ויׂשימה .ומעלה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

åè(à)øçà|íøáà-ìà ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ¤©§½̈
EøëN Cì ïâî éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ¨¥´½̈§¨«§−

:ãàî äaøä©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑מפלג 'אחרי', .סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: מקֹום רבה)ּכל האּלה",(בראשית הּדברים "אחר . «««¿»ƒ»≈∆ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

לֹו אמר לכ צדקּותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאחר
‡·¯Ì.הּמקֹום ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ�‡ּדֹואג ּׁשאּתה ּומה ׁשהרגּת, נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , ַָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

מאד הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול .על ְְְְְְִֵַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקּותי ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ואֹומר ּדֹואג א)והיה טו, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה הּדּבּורים". "אחר הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, א)לׁשיטת .(כב, . האּלה הּדברים אחר ּדבריו: ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

וׁשם יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל מהרהר(פסוק אברהם היה . . האּלה הּדברים אחרי וּיׁשבואֹומר: ּובפרׁשת ו־ז). הּדברים(לט, אחר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

. . וׁשםאמרהאּלה ּבׂשערָך. מסלסל ואּתה מתאּבל אביָך א)הּקּב"ה ּכּלם(מ, ּבפי . . ׁשהרּגילה לפי . . האּלה הּדברים אחר לדּבר: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ּדֹואג "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה לפי "מהרהרואֹומרּבגנּותֹו. מֹוסיף ׁשם וּירא ּבפרׁשת (וכן רמב"ן.ואֹומר")" ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

È„Èכב ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL d�È�˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג Ì‡Â ‡�ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡�‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

(כד „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯�Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·�a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"אם ּׁשאמר מה זה ׁשּיהיה ויּתכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעריהם.

הרכּוׁש מּכל ּבידי יּׁשאר "ׂשרֹו ועד ְְְְִִִִֵַָָָָמחּוט

"ל אׁשר מּכל אּקח "ואם מּכּלכם, אלי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּבא

לי: אּתה ׁשּנתּת ְְִִֶַַָָָּברכּוׁש

וטעם ‰'.(כב) Ï‡ È„È È˙Ó¯‰,ׁשבּועה לׁשֹון ְַַ¬ƒ…ƒ»ƒ∆ְְָ

נׁשּבעּתי ּבי וכן עליֹון, לאל ידי אני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָמרים

וכן רּׁש"י. לׁשֹון אני, נׁשּבע ט"ז) כ"ב ְְְְֲִִִֵַַַָ(להּלן

ּבכל מצינּו ל"ג) (ואתחּנן ּבספרי ְְְְִִִִֶַַָָָָָמצאתי

לעׂשֹות. ׁשּלא יצרן את ׁשּמׁשּביעין ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹהּצּדיקים

והּנה ה', אל ידי הרמתי אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּבאברהם

הּׁשמים אל ּוׂשמאלֹו ימינֹו וּירם ּכּלׁשֹון ְְִִֶֶַַַַָָָֹהּוא

ז'): י"ב (ּדנּיאל העֹולם ּבחי ְִִֵֵַַָָָָוּיּׁשבע

ÒeÏ˜�‡Â.י"י קדם בצלֹו ידי ארמית אמר ¿À¿¿ְְְֲֳִִֵַַָָָ

וכּפי ה' אל התּפּללּתי ְְְִִֶַַַַַֹיאמר,

ּכלֹומר .ל אׁשר מּכל אּקח אם הּׁשמים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָּפרּוׂשֹות

אּקח: אם יֹוסיף וכה אלהים לי יעׂשה ְֱֲִִִִֶֶַַֹֹֹּכה

ÔBÎp‰Âלהיֹות ה' אל ידי הרמתי אמר ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ

מּכ אּקח אם לפניו וחרם אׁשרהקּדׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

יד", "ּתרּומת ּכן יּקראּו ההקּדׁשֹות ּכי ,ְְְִִֵַַַָָָָל

(ׁשמֹות ּונחׁשת ּכסף ּתרּומת מרים ּכל ְְְִֵֶֶֶַַָָּכּלׁשֹון

זהב ּתנּופת הניף אׁשר איׁש וכל כ"ד), ְְֲִִֵֶַָָָל"ה

ׁשּנתן ּבעבּור ּכן ואמר כ"ב). ּפסּוק (ׁשם ְֲֵֶַַַַָָָָלה'

לֹו אׁשר מּכל יּקח אׁשר ּכל ּכי מעׂשר, ֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָמּמּנּו

ּדבר. מּמּנּו יהנה לא לה' ּתרּומה ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיהיה

ּכמה ּתרּומה, עׂשאן י"ב) (מ"ג רּבה ְְְֲִִֵַָָָָָּובבראׁשית

מּמּנּו והרמתם כ"ו) י"ח (ּבּמדּבר אמר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹּדאּת

ה': ְַּתרּומת

ÊÁna‰.(א) Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯·c ‰È‰זכה »»¿«∆«¿»««¬∆ָָ

ּבּמחזה ה' ּדבר לֹו להיֹות אברהם ְְְֲִֶַַַַַָָָעּתה

ּבמראֹות נבּואתֹו היתה מּתחּלה ּכי ְְְְְִִִַַָָָָּבּיֹום,

ּבּמחזה אברם אל ה' ּדבר היה וטעם ְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָהּלילה.

כ' (ׁשמֹות הּקֹולת את ראים העם וכל ְְְִֶַַַָָָֹֹּכטעם

חן: ליֹודעי וסֹודם ְְְֵֵָט"ו).

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy

(á)CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò: £¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑לֹו וחבר יֹורׁש, לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ב)מנחם ּכאׁשר(מלאכי יֹורׁש, ּבלא ערירי, וענה", "ער ≈¬ƒƒְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
לא)ּתאמר: ולי(איוב דישאנפנטי"ש. ּובלע"ז ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּגזרת: ועֹונה' 'ער ה)נראה, וכן:(שה"ש חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי וכן:(תהלים ערּו", ג)"ערּו "ערֹות(חבקוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
וכן: נא)יסֹוד", וכן:(ירמיה ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה È˙Èa."ּכי ˜LÓ Ô·e∑נּזֹון ּביתי ׁשּכל ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ∆∆∆≈ƒְְִִֵֶַָ

ּכמֹו: ּפיו, מא)על ׁשּלי(בראשית על ממּנה ּבני היה ּבן, לי היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ∑Nnc˜."ועל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ«∆∆
נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ּדּמׂשק. עד הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. מּדּמׂשק הּתרּגּום, ּדֹולהלפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לאחרים רּבֹו מּתֹורת רמב"ן.ּומׁשקה ְֲִִֵֶַַַַ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙� ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֵֶֶֶַָ

(ã)íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ
éònî àöé øLà:ELøéé àeä Eרמב"ן £¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ
äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−

:Eòøæ©§¤«

i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑צא לֹו: אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ מאהלֹו הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבן. לֹו יׁש אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד עתיד ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל ׂשרימאצטגנינּות וכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

והגּביהֹו עֹולם ׁשל מחללֹו הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם קֹורא אני ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלא
מלמע הּבטה לׁשֹון וזהּו הּכֹוכבים, מן רמב"ן.למּטהלהלמעלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ

Â‡�‡ב ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò�¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
È�ÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk È�Óe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈ�a ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡.Ì¯·‡ ‡¯Èz,ּדברים מּׁשני מתירא היה «ƒ»«¿»ְְְִִִֵֵָָָָ

אֹו הם עליו, צבאֹותם ירּבּו ּפן הּמלכים ְְְִִִִֵֶַָָָָמן

אֹו ונסּפה, ירד ּובּמלחמה ּתחּתם, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָהעֹומדים

הּוא ּכי והבטיחֹו זרע, ּבלא למּות יבא ְְְִִִֶַָָֹֹיֹומֹו

לכּתֹו ׂשכר יהיה ועֹוד מהם, ּבעדֹו מגן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָיהיה

מאד: הרּבה ה' ְְִֵַֹעם

ÈÏ.(ב) Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡iÂ«…∆«¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ
הּכרת מן אבל הּמלכים מן הּצלּתני ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהּנה

ׂשכר לי ׁשּתרּבה אמרּת רק אֹותי, הבטחּת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלא

לא והּנה ּבנים. ּבלא ׂשכרי ּיהיה ּומה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹהרּבה

עֹולם הּזה הּגדֹול הּׂשכר ׁשּיהיה ּבדעּתֹו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָעלה

עבד ּכל ּכי להבטחה, צר אין זה ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּבא,

הּזה ּבעֹולם א לפניו, חּיים ימצא ְְֱִִִֶַַַָָָָָֹאלהים

הרׁשעים, ּכמעׂשה עליהם ׁשּמּגיע צּדיקים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׁש

מאד הרּבה ּכי ועֹוד, ּבּטחֹון. צריכים ּכן ְְְְִִִִֵֵַַָֹעל

הראּוי הּטֹוב ּבכל ׁשלחנֹות לׁשּתי ׁשּיזּכה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻלאמר

ּכי ועֹוד, ּכלל. ענׁש מאין הּגמּורים ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹלּצּדיקים

וחזר מּמּנּו. מתירא ּׁשהיה למה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָההבטחה

ּכי מּזה, ּגם יפחד ׁשּלא הבטחתֹו לֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּופרׁש

לרב: הּׁשמים ּככֹוכבי זרעֹו ְְְִִֵַַַָָָֹיׂשים

LÈÂלאברהם לֹו נאמר ׁשּכבר לׁשאל, עלי ¿≈ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹ

אׁשר הארץ ּכל את ּכי ט"וֿט"ז) י"ג ְֲִֵֶֶֶָָָ(לעיל

וׂשמּתי עֹולם עד ּולזרע אּתנּנה ל ראה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹאּתה

ואנכי עּתה יאמר ואי הארץ, ּכעפר זרע ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

לא ולּמה אתי, יֹורׁש ּביתי ּבן והּנה ערירי, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹהֹול

ּבזאת. יאמין ּכאׁשר הראׁשֹונה ּבּנבּואה ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָֹהאמין

,‰·eLz‰Âּבעצמם יאמינּו לא הּצּדיקים ּכי ¿«¿»ְְֲִִִִַַַַָֹ

(ירמיה וכתּוב ּבׁשגגה, ְְְְְְִִֶָָָָָּבחטאם

ממלכה ועל ּגֹוי על אדּבר רגע ט'ֿי') ְְֲֵֶַַַַַָָי"ח

הרע ועׂשה ההּוא הּגֹוי וׁשב ולנטֹוע ְְְְְִִַַַַָָָָלבנֹות

ּבא עצמֹו ראה והּנה הּטֹובה. על ונחמּתי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלפני

חטאיו ּכי וחׁשב נבּואתֹו נתקּימה ולא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹּבּימים

על יענׁש ּפן עּתה חׁשׁש ואּולי הּטֹוב. ְְֵֵֶַַַַַָָָָמנעּו

ה'). מ"ד (ב"ר רּבֹותינּו ּכדברי ׁשהרג ְְְִֵֵֶַַַָָהּנפׁשֹות

ב') (ע"ו רּבה ּבבראׁשית אמרּו הּזה ְְְִִֵֶַַַָָָוכּלׁשֹון

וּיצר מאד יעקב ח'),וּיירא ל"ב (להּלן לֹו ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹ

וכּו': הּזה ּבעֹולם לּצּדיקים הבטחה ׁשאין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

‰Ó.È¯È¯Ú CÏB‰ ÈÎ�‡Â ÈÏ Ôzzּבֹו ּפרׁשּו «ƒ∆ƒ¿»…ƒ≈¬ƒƒְֵ

ּבנים, ּבלא מת אני ירּוׁשלמי) ותרּגּום ְְְְְֲִִִֵַַָֹ(יב"ע

(קהלת עֹולמֹו ּבית אל האדם הל ּכי ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכטעם

יתאֹונן, מּתחּלה ּכי ּבעיני, והּנכֹון ה'). ְְְְִִִִֵֵַַָָי"ב

ואנכי ּבנים לי ׁשאין אחרי ׂשכרי ּיהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמה

ּכערער יחידי נכרּיה, ּבארץ ונד נע ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהֹול

זּולתי ּבביתי ּבא ואין יֹוצא אין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָָּבערבה,

מּדּמׂשק, לי לקחּתי אׁשר נכרי איׁש ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָאליעזר

אמר ּכ ואחר מארצי. ולא אבי מּבית ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹלא

והּנה הבטחּתני, ּכאׁשר זרע, נתּתה לא לי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהן

עּתי ויבא זקנּתי ּכי אתי יֹורׁש הּנזּכר ּביתי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹבן

אׁשר ׂשכרי ואבד ענּוׁש, אני והּנה זרע. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבלא

ּבראׁשֹונה: ּבֹו ְְִִִַַָָהבטחּתני

EL¯ÈÈ(ד) ‡Ï ¯Ó‡Ï ÂÈÏ‡ '‰ ¯·c ‰p‰Â¿ƒ≈¿«≈»≈……ƒ»¿
.‰Êאחרי הּיֹורׁש הּבן לֹו היֹות ּבעבּור ∆ֱֲֲֵֵֵַַַַ

ידאג, ׁשּלא הירּׁשה על רק הבטיחֹו לא ְְְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻזקנתֹו,

אליו, ה' ּדבר והּנה וטעם יירׁשּנּו. זרעֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכי

ּובא אתי יֹורׁש ּביתי בן והּנה ּבפיו עֹוד ְְִִִִִֵֵֵֶָֹּכי

זה: יירׁש לא לאמר ה' ּדבר ּפתאם ְְְִִֵֵֶַָָֹֹֹאליו

‰eÁˆ‰.(ה) B˙‡ ‡ˆBiÂהֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו לפי «≈…«»ְְִִ



מה jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy

(á)CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò: £¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑לֹו וחבר יֹורׁש, לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ב)מנחם ּכאׁשר(מלאכי יֹורׁש, ּבלא ערירי, וענה", "ער ≈¬ƒƒְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
לא)ּתאמר: ולי(איוב דישאנפנטי"ש. ּובלע"ז ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּגזרת: ועֹונה' 'ער ה)נראה, וכן:(שה"ש חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי וכן:(תהלים ערּו", ג)"ערּו "ערֹות(חבקוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
וכן: נא)יסֹוד", וכן:(ירמיה ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה È˙Èa."ּכי ˜LÓ Ô·e∑נּזֹון ּביתי ׁשּכל ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ∆∆∆≈ƒְְִִֵֶַָ

ּכמֹו: ּפיו, מא)על ׁשּלי(בראשית על ממּנה ּבני היה ּבן, לי היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ∑Nnc˜."ועל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ«∆∆
נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ּדּמׂשק. עד הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. מּדּמׂשק הּתרּגּום, ּדֹולהלפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לאחרים רּבֹו מּתֹורת רמב"ן.ּומׁשקה ְֲִִֵֶַַַַ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙� ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֵֶֶֶַָ

(ã)íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ
éònî àöé øLà:ELøéé àeä Eרמב"ן £¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ
äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−

:Eòøæ©§¤«

i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑צא לֹו: אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ מאהלֹו הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבן. לֹו יׁש אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד עתיד ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל ׂשרימאצטגנינּות וכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

והגּביהֹו עֹולם ׁשל מחללֹו הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם קֹורא אני ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלא
מלמע הּבטה לׁשֹון וזהּו הּכֹוכבים, מן רמב"ן.למּטהלהלמעלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ

Â‡�‡ב ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò�¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
È�ÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk È�Óe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈ�a ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡.Ì¯·‡ ‡¯Èz,ּדברים מּׁשני מתירא היה «ƒ»«¿»ְְְִִִֵֵָָָָ

אֹו הם עליו, צבאֹותם ירּבּו ּפן הּמלכים ְְְִִִִֵֶַָָָָמן

אֹו ונסּפה, ירד ּובּמלחמה ּתחּתם, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָהעֹומדים

הּוא ּכי והבטיחֹו זרע, ּבלא למּות יבא ְְְִִִֶַָָֹֹיֹומֹו

לכּתֹו ׂשכר יהיה ועֹוד מהם, ּבעדֹו מגן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָיהיה

מאד: הרּבה ה' ְְִֵַֹעם

ÈÏ.(ב) Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡iÂ«…∆«¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ
הּכרת מן אבל הּמלכים מן הּצלּתני ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהּנה

ׂשכר לי ׁשּתרּבה אמרּת רק אֹותי, הבטחּת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלא

לא והּנה ּבנים. ּבלא ׂשכרי ּיהיה ּומה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹהרּבה

עֹולם הּזה הּגדֹול הּׂשכר ׁשּיהיה ּבדעּתֹו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָעלה

עבד ּכל ּכי להבטחה, צר אין זה ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּבא,

הּזה ּבעֹולם א לפניו, חּיים ימצא ְְֱִִִֶַַַָָָָָֹאלהים

הרׁשעים, ּכמעׂשה עליהם ׁשּמּגיע צּדיקים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׁש

מאד הרּבה ּכי ועֹוד, ּבּטחֹון. צריכים ּכן ְְְְִִִִֵֵַַָֹעל

הראּוי הּטֹוב ּבכל ׁשלחנֹות לׁשּתי ׁשּיזּכה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻלאמר

ּכי ועֹוד, ּכלל. ענׁש מאין הּגמּורים ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹלּצּדיקים

וחזר מּמּנּו. מתירא ּׁשהיה למה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָההבטחה

ּכי מּזה, ּגם יפחד ׁשּלא הבטחתֹו לֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּופרׁש

לרב: הּׁשמים ּככֹוכבי זרעֹו ְְְִִֵַַַָָָֹיׂשים

LÈÂלאברהם לֹו נאמר ׁשּכבר לׁשאל, עלי ¿≈ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹ

אׁשר הארץ ּכל את ּכי ט"וֿט"ז) י"ג ְֲִֵֶֶֶָָָ(לעיל

וׂשמּתי עֹולם עד ּולזרע אּתנּנה ל ראה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹאּתה

ואנכי עּתה יאמר ואי הארץ, ּכעפר זרע ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

לא ולּמה אתי, יֹורׁש ּביתי ּבן והּנה ערירי, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹהֹול

ּבזאת. יאמין ּכאׁשר הראׁשֹונה ּבּנבּואה ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָֹהאמין

,‰·eLz‰Âּבעצמם יאמינּו לא הּצּדיקים ּכי ¿«¿»ְְֲִִִִַַַַָֹ

(ירמיה וכתּוב ּבׁשגגה, ְְְְְְִִֶָָָָָּבחטאם

ממלכה ועל ּגֹוי על אדּבר רגע ט'ֿי') ְְֲֵֶַַַַַָָי"ח

הרע ועׂשה ההּוא הּגֹוי וׁשב ולנטֹוע ְְְְְִִַַַַָָָָלבנֹות

ּבא עצמֹו ראה והּנה הּטֹובה. על ונחמּתי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלפני

חטאיו ּכי וחׁשב נבּואתֹו נתקּימה ולא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹּבּימים

על יענׁש ּפן עּתה חׁשׁש ואּולי הּטֹוב. ְְֵֵֶַַַַַָָָָמנעּו

ה'). מ"ד (ב"ר רּבֹותינּו ּכדברי ׁשהרג ְְְִֵֵֶַַַָָהּנפׁשֹות

ב') (ע"ו רּבה ּבבראׁשית אמרּו הּזה ְְְִִֵֶַַַָָָוכּלׁשֹון

וּיצר מאד יעקב ח'),וּיירא ל"ב (להּלן לֹו ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹ

וכּו': הּזה ּבעֹולם לּצּדיקים הבטחה ׁשאין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

‰Ó.È¯È¯Ú CÏB‰ ÈÎ�‡Â ÈÏ Ôzzּבֹו ּפרׁשּו «ƒ∆ƒ¿»…ƒ≈¬ƒƒְֵ

ּבנים, ּבלא מת אני ירּוׁשלמי) ותרּגּום ְְְְְֲִִִֵַַָֹ(יב"ע

(קהלת עֹולמֹו ּבית אל האדם הל ּכי ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכטעם

יתאֹונן, מּתחּלה ּכי ּבעיני, והּנכֹון ה'). ְְְְִִִִֵֵַַָָי"ב

ואנכי ּבנים לי ׁשאין אחרי ׂשכרי ּיהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמה

ּכערער יחידי נכרּיה, ּבארץ ונד נע ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהֹול

זּולתי ּבביתי ּבא ואין יֹוצא אין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָָּבערבה,

מּדּמׂשק, לי לקחּתי אׁשר נכרי איׁש ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָאליעזר

אמר ּכ ואחר מארצי. ולא אבי מּבית ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹלא

והּנה הבטחּתני, ּכאׁשר זרע, נתּתה לא לי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהן

עּתי ויבא זקנּתי ּכי אתי יֹורׁש הּנזּכר ּביתי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹבן

אׁשר ׂשכרי ואבד ענּוׁש, אני והּנה זרע. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבלא

ּבראׁשֹונה: ּבֹו ְְִִִַַָָהבטחּתני

EL¯ÈÈ(ד) ‡Ï ¯Ó‡Ï ÂÈÏ‡ '‰ ¯·c ‰p‰Â¿ƒ≈¿«≈»≈……ƒ»¿
.‰Êאחרי הּיֹורׁש הּבן לֹו היֹות ּבעבּור ∆ֱֲֲֵֵֵַַַַ

ידאג, ׁשּלא הירּׁשה על רק הבטיחֹו לא ְְְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻזקנתֹו,

אליו, ה' ּדבר והּנה וטעם יירׁשּנּו. זרעֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכי

ּובא אתי יֹורׁש ּביתי בן והּנה ּבפיו עֹוד ְְִִִִִֵֵֵֶָֹּכי

זה: יירׁש לא לאמר ה' ּדבר ּפתאם ְְְִִֵֵֶַָָֹֹֹאליו

‰eÁˆ‰.(ה) B˙‡ ‡ˆBiÂהֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו לפי «≈…«»ְְִִ



jlמו jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑,אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת על אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל אדע"?לא "ּבּמה לֹו: .ואמר ¿∆¡ƒ«ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

‰˜„ˆ Bl ‰·LÁiÂ∑ּבּמה" אחר: ּדבר ּבֹו. ׁשהאמין האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם חׁשבּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ««¿¿∆»¿»»ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבזכּות הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ׁשאל לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאדע"?

רמב"ן.הּקרּבנֹות ְַָָ

ß oeygxn 'f iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåíécNk øeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´©§¦½
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúìרמב"ן ¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר)ועגלה צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: לׁשלׁשה רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
LlLÓ˙.ערּופה ÊÚÂ∑יחיד חּטאת ּוׂשעיר מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, הּנעׂשה לׂשעיר LlLÓ.רמז ÏÈ‡Â∑ ֲָ¿≈¿À∆∆ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ¿«ƒ¿À»

יחיד חּטאת ׁשל וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם וּדאי ÏÊB‚Â.אׁשם ¯B˙Â∑יֹונה ּובן רמב"ן.ּתֹור ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ¿¿»ֶָ

eÎÊÏ:ו dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז Cz˜t‡c ÈÈ ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙d�È:ח È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡�BÈ ¯·e ‡�È�ÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות החּוץ אל ְְֳִִִֵֶַַָָמאהלֹו

ׁשראית ׁשּל מאצטגנינּות צא לֹו: אמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמדרׁשֹו

אין אברם ּבן, להעמיד עתיד ׁשאינ ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמּזלֹות

ׂשרה ּתלד, לא ׂשרי ּבן, לֹו יׁש אברהם ּבן, ְֵֵֵֵֵַַָָָָָֹלֹו

רּׁש"י: לׁשֹון ְִֵֵַּתלד.

‰p‰Âּפרּוׁש אבל יׁשמעאל, את הֹוליד אברם ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶַָָָ

אֹותֹו, יֹורׁש ּבן מבּקׁש אברם ּכי ְְְִִֵֵֵַַַָָהּמדרׁש,

והּקדֹוׁש אתי, יֹורׁש ּביתי בן והּנה ׁשאמר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכמֹו

אם ּכי זה יירׁש לא לֹו: אמר הּוא ְִִִֶַָָָֹּברּו

מן וצא ,יירׁש הּוא מּמעי יצא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָאׁשר

ּבן מֹוליד אינֹו אברם ,ׁשּל ְְְְִִִֵֵֶַַָָהאצטגנינּות

לירׁשֹו: ּבן מֹוליד אברהם אבל ְְְְְֲִֵַָָָָָלירׁשֹו,

ÔÎzÈÂׁשאברם זּוּוגם, על האצטגנינּות ׁשהיה ¿ƒ»≈ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

וׂשרה ואברהם מּזה, זה יֹולידּו לא ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹוׂשרי

ּבּמדרׁש, ּתֹוספת ׂשרה ּדעּתי לפי אבל ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָיֹולידּו.

ּברּו הּקדֹוׁש אבל ּבׂשרה, ּגם ּכן ׁשהיה ְֲֵֶַַַָָָָָָָלֹומר

נבּואת ּבעת וגם ּבׂשרה, עּתה הבטיחֹו לא ְְְְְִִֵַַַָָָֹהּוא

ּבׂשרה מסּתּפק אברהם היה עדין ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָהּמילה

ֵֵֶׁשּתלד:

ˆ„˜‰.(ו) Bl ‰·LÁÈÂ '‰a ÔÓ‡‰Âּפרׁש ¿∆¡ƒ«««¿¿∆»¿»»ֵַ

צדקה לֹו חּׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִֵַַָָָָרּׁש"י

מבין ואיני ּבֹו. ׁשהאמין האמּונה על ְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָּוזכּות

אמן, ּבאלהי יאמין לא לּמה הּזאת, הּזכּות ְֲִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹמה

ּומי ויכּזב. אל איׁש ולא ּבעצמֹו, הּנביא ְְְְִִִִֵֵַַַָֹוהּוא

ּוׁשאר האהּוב הּיחיד ּבנֹו את לׁשחט ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹׁשהאמין

טֹובה: ּבבׂשֹורה יאמין לא אי ְְֲִִִֵַַָָֹהּנסיֹונֹות

ÔBÎp‰Âוחׁשב ּבה' ׁשהאמין יאמר ּכי ּבעיני ¿«»ְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ

יּתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבצדקֹו ְְִִִֵֶַָָּכי

אברם בצדקת לא ּפנים, ּכל על זרע ְְְִִֶַַַַָָָֹלֹו

הרּבה ׂשכר לֹו ׁשאמר ּפי על אף ְְְְִִֵֶַַַַָָָּובׂשכרֹו,

ואף החטא. יגרם ּפן יירא לא ּומעּתה ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹֹמאד.

על ׁשּתהיה חׁשב הראׁשֹונה ׁשּבּנבּואה ּפי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָעל

ׁשהבטיחֹו ּכיון עּתה מעׂשיו, ׂשכר ּכפי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּתנאי

ּכי האמין זרע, לֹו ויּתן החטא מן יירא ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא

יׁשּוב לא אמת האלהים, מעם הּדבר ֱֱִִֵֶַָָָָָֹֹנכֹון

הפסק, לּה ואין היא ה' צדקת ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָמּמּנה,

נׁשּבעּתי ּבי כ"ג) מ"ה (יׁשעיה ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֶַַַָָּכענין

יׁשּוב: ולא ּדבר צדקה מּפי יצא ה' ְְְִִָָָָָָָֹֻנאם

B‡זרע לֹו ׁשּיהיה האמין אברהם ּכי ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹיאמר

הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּפנים, ּכל על ְִֵַַָָָָיֹורׁש

צדקה, ׁשהבטיחֹו הּזֹו ההבטחה לֹו חּׁשב ְְְִִִֵֶַַַָָָָעֹוד

חׁשבּה אלהים ּכמֹו כן, יעׂשה ה' בצדקת ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹּכי

כ') נ' (להּלן לצדקהלטבה לֹו וּתחׁשב וכן , ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ

הבטחתֹו לֹו ׁשחּׁשב ּדפנחס, ל"א) ק"ו ְְְְִִִִֵֶַָָָ(ּתהלים

לדֹור לצדקה ההּוא ּבּמעׂשה ּבּׁשם ׁשּבטח ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָזֹו

צדקתֹו ּבעבּורּה האל לֹו יׁשמר לעֹולם ּכי ְְְֲִִִֵַָָָָָֹודֹור,

(ׁשם חסּדי לֹו אׁשמר לעֹולם ּכדר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָוחסּדֹו,

כ"ט): פ"ט

ÌÈcNk(ז) ¯e‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ '‰ È�‡¬ƒ¬∆≈ƒ≈«¿ƒ
.dzL¯Ï ˙‡f‰ ı¯‡‰ ˙‡ EÏ ˙˙Ïּכבר »≈¿∆»»∆«…¿ƒ¿»ְָ

מעת יאמר ּכי כ"ח) י"א (לעיל זה ְְִִֵֵֵֵֶַַֹּפרׁשּתי

היה נס ל ועׂשיתי ּכׂשּדים מאּור ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהֹוצאתי

הּזאת: הארץ ל לתת לפני ְְֵֶַַָָָָָָֹהרצֹון

‰p‰Âאמר אבל לֹו, ׁשּיּתנּנּה ּגזר לא עּתה ¿ƒ≈ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּיּתנּנּו ּדעת על ּכׂשּדים מאּור ְְִִִֵֶֶֶַַַַׁשהֹוציאֹו

הארץ ּבירּׁשת יהיה ּפן אברהם חׁשׁש ולכן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻלֹו,

ּפעמים לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּמעׂשים ְֲֲִִִֶַַַַַַַַָּתנאי

הארץ את אּתן לזרע ט"ו) י"ג ז', י"ב ְְְֲֵֵֶֶֶַָָ(לעיל

לֹו ּגזר ּכאׁשר הּמּתנה יגזר לא עּתה ּכי ְֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּזאת,

אירׁשּנה: ּכי אדע ּבּמה אמר ולכן ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזרע,

B�È‡Âוגם ח'), כ' (מ"ב אֹות" "מה ּכׁשאלת ¿≈ְְִֵַַָ

ּכׁשאר עּמֹו עׂשה לא הּוא ּברּו ְִִַָָָָָֹהּקדֹוׁש

נפלא, ּבדבר מֹופת אֹו אֹות לֹו להראֹות ְְְְִֵַָָָָהאֹותֹות

אמּתית ידיעה ׁשּידע אברהם ּבּקׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל

למנעּה זרעֹו חטא אֹו חטאֹו יגרם ולא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּיירׁשּנה

ויקּים ּתׁשּובה הּכנענים יעׂשּו ׁשּמא אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָמהם,

לנתֹוׁש ממלכה ועל ּגֹוי על אדּבר רגע ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּבהם

מרעתֹו ההּוא הּגֹוי וׁשב להאביד ְְְְֲִִֵַַַָָָולנתֹוץ

והּקדֹוׁש ח'). י"ח (ירמיה הרעה על ְְְְְִִִַַַָָָָָונחמּתי

ּכל על ׁשּיירׁשּנה ּברית עּמֹו ּכרת הּוא ְִִִֶֶַַָָָָָּברּו

ִָּפנים:

LlLÓ˙.(ט) ÊÚÂ ˙LlLÓ ‰Ï‚Úּפרׁש ∆¿»¿À∆∆¿≈¿À∆∆ֵַ

אנקלּוס אבל ׁשנים. ׁשלׁש ּבת אברהם ְְְֲִִַַַָָָָָֻרּבי

לא ׁשלׁש ּבת ּכי הּדבר. וכן ׁשלׁש. ְִֵַַַָָָָָֹאמר

א') א' (ּפרה ׁשּׁשנינּו ּכמֹו עגלה, ְְִִֵֶֶָָָָָּתּקרא

ּבת ּפרה ׁשנתים ּבת עגלה אֹומרים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוחכמים

ָׁשלׁש:

ÊÓ¯Âלפניו יקריבּו מהן קרּבנֹות ׁשלׁשה ּכי ¿»«ְְְְִִֵֶַָָָָָ

ּכי והּׁשלמים, והחּטאת העֹולה ְְְְִִַַַַָָָָזרעֹו,

הּׁשם. לבד ּביניהם אין הּוא ּכחּטאת ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָהאׁשם

אֹותן ׁשּיביא מׁשּלׁשת טעם ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻויּתכן

מׁשּלׁשֹות ּכי וכן לבד, מין ּכל ויהיה ְְְְְְִִִֵֶַָָֻרצּופֹות,

הּלׁשּכֹות ׁשהיּו ו'), מ"ב (יחזקאל ְְְִֵֵֶֶַָָהּנה

והּתחּתֹונֹות: והּתיכֹונֹות ְְְְִֶַַַָהעליֹונֹות

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(é)-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑לׁשמר עּמֹו ּברית ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכדכתיב: הארץ, את לבניו להֹוריׁש ּכֹורתי(לקמן)הבטחתֹו, ודר וגֹו'", לאמר ּברית אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ּבהמה לחּלק לד)ּברית "ּתּנּור(ירמיה ּכאן: אף העגל", ּבתרי ּבין "העֹוברים ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
אׁש ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד ·˙¯.עׁשן ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â∑ׁשהאּמֹות לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ

ׁשּנאמר: ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, כב)עֹובדי ואֹומר:(תהלים וגֹו'", רּבים ּפרים ח)"סבבּוני "והאיל(דניאל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: יֹונה, לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאׁשרֿראית

ב) לא(שה"ש "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ׁשּיהיּו ּכֹוכבים עֹובדי על רמז הּבהמֹות, ּבּתר ,לפיכ הּסלע". ּבחגוי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"יֹונתי
לעֹולם קּימין יׂשראל ׁשּיהיּו רמז רמב"ן.בתר", ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
i"yx£ËÈÚ‰∑,הּנבלֹות את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, הּוא »«ƒְְְֵֵֵֶֶַַָ

אכ עלי ּכמֹו:לטּוׂש טו)ל, א הּׁשלל"(שמואל אל אּלא(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ."וּתעט ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ספרים ְֲֵֶֶַַַָָָָֹ««¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם נתחּלף ּפלּגּיא, ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻמּתֹו

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים ז)לפגרים, הגירסא(ויקרא וכן ׁשמּואל ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשמּואל ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב יד. ּכתב רמז∑MiÂ·.)ּברׁש"י רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ««≈ְְְְְִֵַַַָָָָ
הּמׁשיח מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד רמב"ן.ׁשּיבא ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(áé)äpäå íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®§¦¥¬
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà¥¨²£¥¨¬§Ÿ¨−Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות רמב"ן.רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|õøàa Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ׁשּׁשים ּבן יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אמר: למצרים ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד מז)ׁשנה ּובמצרים(בראשית ק"צ, הרי ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מּיֹורדי קהת הרי מאֹות, ארּבע היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהיּו
אין מּמצרים, יׂשראל ּכׁשּיצאּו ׁשהיה מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא היה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמצרים
וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת ׁשחי הּׁשנים ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּתה

ÔB‰˙Èי ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

ÔB‰˙Èיא Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Á�e¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב ˙ÏÙ� ‡˙�LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ� ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈ�a¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈ�L ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

CÂza.(י) Ì˙‡ ¯z·ÈÂלעבר ּברית עּמֹו לכרת «¿«≈…»«»∆ְְֲִִִַֹֹ

ּכי ּכן ּגם לֹו ונרמז האּלה. הּבתרים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּבין

הּגֹוזל ּכי ּובעֹוף, ּבּבהמה קרּבן ּכל יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאּלה

ּבּמין הכׁשרּו ׁשּלא ּגֹוזל, ּבֹו ואמר יֹונה, ְְְִֶֶַַָָָֹֻּבן

קטּני ׁשּכל ּפי על ואף הּקטּנים, אּלא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָההּוא

ל"ב (ּדברים ׁשּנאמר ּגֹוזלים, יּקראּו ְְֱִִִֶֶַָָָָהעֹופֹות

הבין ירחף, ּגֹוזליו על קּנֹו יעיר ּכנׁשר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָי"א)

ּבן הקריב אֹו הּנבחר. הּמין מעצמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאברהם

אׁשר ּבּמין לעֹולם ּבחר והּכתּוב ּברצֹונֹו, ְְְֲִִֶַַַָָָָיֹונה

הּקרּבנֹות, יהיּו ׁשאּלה ידע והּנה הּזקן. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהקריב

לנתחים, העֹולה יּבתרּו. הּקרּבנֹות ְְְְִִִַָָָָָָָוכל

והחּטאת וחלבים, וׁשֹוק לחזה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָוהּׁשלמים

לחלּביהן: ְְְֵֶֶָָָוהאׁשם

˙‡Â.¯˙· ‡Ï ¯tv‰איׁש והּגֹוזל הּתֹור נתן ¿∆«ƒ……»»ְִַַַָָ

ּבּברית, היּו הם ּגם ּכי רעהּו, ְְִִִֵֵֵַַָָלקראת

העֹוף ּבכל ּכי ,ּבּתו אֹותם ּבתר לא ְֲִֶַַָָָָָָֹאבל

י"ז). א' (וּיקרא יבּדיל לא נאמר ְְֱִִֵֶַַַַָָֹהּקרב

י"ד) (מ"ד רּבה הּקדֹוׁשּובבראׁשית לֹו הראה ְְִִֵֶַַָָָ

ואין העֹוף ּבעֹולת ׁשּמבּדילין הּוא ְְְִִֵֶַַָָּברּו

העֹוף: ּבחּטאת ְְִִַַָָמבּדילין

‰ÌÈ¯‚t.(יא) ÏÚ ËÈÚ‰ „¯iÂאֹותם לאכל «≈∆»«ƒ««¿»ƒֱֶָֹ

ּכי לֹו נרמז אתם. וּיּׁשב העֹופֹות. ְְְִִִֵַַַַָָֹּכמנהג

אברהם וזרע הּקרּבנֹות לבּטל העּמים ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹיבאּו

ְִַיבריחּום:

�ÏÙ˙.(יב) ‰Ï„b ‰ÎLÁ ‰ÓÈ‡ ‰p‰Âּדרׁשּו ¿ƒ≈≈»¬≈»¿…»…∆∆ְָ

מצא ּכי ּגלּיֹות, ארּבע לׁשעּבּוד רמז ְְְִִֶֶַַָָָֻּבֹו

ּבחׁשכה, ּבא ּכ ואחר אימה, ּבנפׁשֹו ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָהּנביא

הרּגיׁש ּכ ואחר החׁשכה, ּגדלה ּכ ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָואחר

ּתכּבד כבד ּכמּׂשא עליו, נֹופלת היא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכאּלּו

ִֶמּמּנּו.

e¯Ó‡חׁשכה ּבבל. זֹו אימה י"ז) מ"ד (ב"ר »¿ֲֵֵֶָָָ

יׂשראל ׁשל עיניהם ׁשהחׁשיכה מדי, ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזֹו

אנטּיּוכס, מלכּות זֹו ּגדלה ּובתענית, ְְְְְֲִִַַַָֹֻּבצֹום

לאברהם, הּזה הענין והיה אדֹום. זֹו עליו ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָָֹנפלת

לתת ּברית עּמֹו ּכרת הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש ְְִִִֵֶַַָָָָּכי

ּכמׁשּיר לֹו אמר עֹולם לאחּזת לזרעֹו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻהארץ

ּבבניו יׁשּתעּבדּו ּגלּיֹות ׁשארּבע ְְְְְְִֶַַַַָָָָָֻּבמּתנתֹו,

יחטאּו אם מנת ּבעל וזה ּבארצם, ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָוימׁשלּו

אחרת ּגלּות ּבבאּור הֹודיעֹו כן ואחרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָלפניו.
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(é)-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑לׁשמר עּמֹו ּברית ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכדכתיב: הארץ, את לבניו להֹוריׁש ּכֹורתי(לקמן)הבטחתֹו, ודר וגֹו'", לאמר ּברית אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ּבהמה לחּלק לד)ּברית "ּתּנּור(ירמיה ּכאן: אף העגל", ּבתרי ּבין "העֹוברים ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
אׁש ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד ·˙¯.עׁשן ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â∑ׁשהאּמֹות לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ

ׁשּנאמר: ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, כב)עֹובדי ואֹומר:(תהלים וגֹו'", רּבים ּפרים ח)"סבבּוני "והאיל(דניאל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: יֹונה, לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאׁשרֿראית

ב) לא(שה"ש "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ׁשּיהיּו ּכֹוכבים עֹובדי על רמז הּבהמֹות, ּבּתר ,לפיכ הּסלע". ּבחגוי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"יֹונתי
לעֹולם קּימין יׂשראל ׁשּיהיּו רמז רמב"ן.בתר", ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
i"yx£ËÈÚ‰∑,הּנבלֹות את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, הּוא »«ƒְְְֵֵֵֶֶַַָ

אכ עלי ּכמֹו:לטּוׂש טו)ל, א הּׁשלל"(שמואל אל אּלא(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ."וּתעט ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ספרים ְֲֵֶֶַַַָָָָֹ««¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם נתחּלף ּפלּגּיא, ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻמּתֹו

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים ז)לפגרים, הגירסא(ויקרא וכן ׁשמּואל ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשמּואל ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב יד. ּכתב רמז∑MiÂ·.)ּברׁש"י רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ««≈ְְְְְִֵַַַָָָָ
הּמׁשיח מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד רמב"ן.ׁשּיבא ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(áé)äpäå íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®§¦¥¬
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà¥¨²£¥¨¬§Ÿ¨−Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות רמב"ן.רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|õøàa Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ׁשּׁשים ּבן יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אמר: למצרים ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד מז)ׁשנה ּובמצרים(בראשית ק"צ, הרי ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מּיֹורדי קהת הרי מאֹות, ארּבע היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהיּו
אין מּמצרים, יׂשראל ּכׁשּיצאּו ׁשהיה מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא היה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמצרים
וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת ׁשחי הּׁשנים ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּתה

ÔB‰˙Èי ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

ÔB‰˙Èיא Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Á�e¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב ˙ÏÙ� ‡˙�LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ� ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈ�a¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈ�L ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

CÂza.(י) Ì˙‡ ¯z·ÈÂלעבר ּברית עּמֹו לכרת «¿«≈…»«»∆ְְֲִִִַֹֹ

ּכי ּכן ּגם לֹו ונרמז האּלה. הּבתרים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּבין

הּגֹוזל ּכי ּובעֹוף, ּבּבהמה קרּבן ּכל יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאּלה

ּבּמין הכׁשרּו ׁשּלא ּגֹוזל, ּבֹו ואמר יֹונה, ְְְִֶֶַַָָָֹֻּבן

קטּני ׁשּכל ּפי על ואף הּקטּנים, אּלא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָההּוא

ל"ב (ּדברים ׁשּנאמר ּגֹוזלים, יּקראּו ְְֱִִִֶֶַָָָָהעֹופֹות

הבין ירחף, ּגֹוזליו על קּנֹו יעיר ּכנׁשר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָי"א)

ּבן הקריב אֹו הּנבחר. הּמין מעצמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאברהם

אׁשר ּבּמין לעֹולם ּבחר והּכתּוב ּברצֹונֹו, ְְְֲִִֶַַַָָָָיֹונה

הּקרּבנֹות, יהיּו ׁשאּלה ידע והּנה הּזקן. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהקריב

לנתחים, העֹולה יּבתרּו. הּקרּבנֹות ְְְְִִִַָָָָָָָוכל

והחּטאת וחלבים, וׁשֹוק לחזה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָוהּׁשלמים

לחלּביהן: ְְְֵֶֶָָָוהאׁשם

˙‡Â.¯˙· ‡Ï ¯tv‰איׁש והּגֹוזל הּתֹור נתן ¿∆«ƒ……»»ְִַַַָָ

ּבּברית, היּו הם ּגם ּכי רעהּו, ְְִִִֵֵֵַַָָלקראת

העֹוף ּבכל ּכי ,ּבּתו אֹותם ּבתר לא ְֲִֶַַָָָָָָֹאבל

י"ז). א' (וּיקרא יבּדיל לא נאמר ְְֱִִֵֶַַַַָָֹהּקרב

י"ד) (מ"ד רּבה הּקדֹוׁשּובבראׁשית לֹו הראה ְְִִֵֶַַָָָ

ואין העֹוף ּבעֹולת ׁשּמבּדילין הּוא ְְְִִֵֶַַָָּברּו

העֹוף: ּבחּטאת ְְִִַַָָמבּדילין

‰ÌÈ¯‚t.(יא) ÏÚ ËÈÚ‰ „¯iÂאֹותם לאכל «≈∆»«ƒ««¿»ƒֱֶָֹ

ּכי לֹו נרמז אתם. וּיּׁשב העֹופֹות. ְְְִִִֵַַַַָָֹּכמנהג

אברהם וזרע הּקרּבנֹות לבּטל העּמים ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹיבאּו

ְִַיבריחּום:

�ÏÙ˙.(יב) ‰Ï„b ‰ÎLÁ ‰ÓÈ‡ ‰p‰Âּדרׁשּו ¿ƒ≈≈»¬≈»¿…»…∆∆ְָ

מצא ּכי ּגלּיֹות, ארּבע לׁשעּבּוד רמז ְְְִִֶֶַַָָָֻּבֹו

ּבחׁשכה, ּבא ּכ ואחר אימה, ּבנפׁשֹו ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָהּנביא

הרּגיׁש ּכ ואחר החׁשכה, ּגדלה ּכ ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָואחר

ּתכּבד כבד ּכמּׂשא עליו, נֹופלת היא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכאּלּו

ִֶמּמּנּו.

e¯Ó‡חׁשכה ּבבל. זֹו אימה י"ז) מ"ד (ב"ר »¿ֲֵֵֶָָָ

יׂשראל ׁשל עיניהם ׁשהחׁשיכה מדי, ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזֹו

אנטּיּוכס, מלכּות זֹו ּגדלה ּובתענית, ְְְְְֲִִַַַָֹֻּבצֹום

לאברהם, הּזה הענין והיה אדֹום. זֹו עליו ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָָֹנפלת

לתת ּברית עּמֹו ּכרת הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש ְְִִִֵֶַַָָָָּכי

ּכמׁשּיר לֹו אמר עֹולם לאחּזת לזרעֹו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻהארץ

ּבבניו יׁשּתעּבדּו ּגלּיֹות ׁשארּבע ְְְְְְִֶַַַַָָָָָֻּבמּתנתֹו,

יחטאּו אם מנת ּבעל וזה ּבארצם, ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָוימׁשלּו

אחרת ּגלּות ּבבאּור הֹודיעֹו כן ואחרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָלפניו.



jlמח jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

לידת אחר Ì‰Ï.מׁשהעמרם ‡Ï ı¯‡a∑,"להם "לא אּלא מצרים', 'ּבארץ נאמר: יצחק:ּוולא כא)מּׁשּנֹולד (בראשית ְֵֶַַַַָֹ¿∆∆…»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
וגֹו'", אברהם כו)"וּיגר ּבגרר",(בראשית יצחק קה)"ויגר ּגר(תהלים חם","ויעקב מז)ּבארץ ּבאנּו(בראשית ּבארץ רמב"ן.""לגּור ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

(ãé)eàöé ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬¥«§−
:ìBãb Lëøa¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע לרּבֹות ‡�ÈÎ.וגם, Ôc∑ּבעׂשר ¿«∆«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ»»…ƒְֶֶ
ÏB„b.מּכֹות LÎ¯a∑,ּגדֹול ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו מצרים"(שמות את רמב"ן."וינּצלּו ַƒ¿À»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

‡�‡יד ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡�È�˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּכבר מצרים, ּגלּות ׁשהיא ּתחּלה, ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיעלּו

י'): י"ב (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבֹו ְְֱֲִֵֵֶֶַַַנענׁש

EÚ¯Ê.(יג) ‰È‰È ¯‚ Èk,מסרס מקרא זה ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִֶָָֹ

להם לא ּבארץ זרע יהיה גר ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹוׁשעּורֹו

ולא אֹותם, ועּנּו ועבדּום ׁשנה מאֹות ְְְֲִֵַַַָָָָֹארּבע

והעּנּוי: העבּדּות ימי ּכּמה ְְְִֵֵַַַָָָּפרׁש

‰a¯‰Â:וכן ּבּכתּוב, יׁש מסרסֹות מקראֹות ¿«¿≈ְְְִֵֵַָָָֹ

הבאת אׁשר העברי העבד אלי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבא

וכל וכן: י"ז), ל"ט (להּלן ּבי לצחק ְְְְִֵֶַַָָָּלנּו

מ"א (ׁשם יֹוסף אל לׁשּבר מצרימה ּבאּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹהארץ

הּנפׁש ונכרתה חמץ אכל ּכל ּכי וכן: ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹנ"ז),

הּׁשבעי יֹום עד הראׁשן מּיֹום מּיׂשראל ְְִִִִִִִֵַַַָָֹההיא

יׁשלי ההּוא ּבּיֹום וכן: ט"ו), י"ב ְְְִֵַַַ(ׁשמֹות

אׁשר זהבֹו אלילי ואת כסּפֹו אלילי את ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהאדם

ולעטּלפים ּפרֹות לחּפר להׁשּתחֹות לֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹעׂשּו

ּכל ואסּפרה ׁשמעּו לכּו וכן: כ'), ב' ְְְְְְֲִֵַַַָָָ(יׁשעיה

ס"ו (ּתהּלים לנפׁשי עׂשה אׁשר אלהים ְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָֹיראי

יׂשראל ידענּו אלהי יזעקּו לי וכן: ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָֹט"ז),

צבאֹות ה' אמר לי והיּו וכן: ב'), ח' ְְְִֵֵַַָָָ(הֹוׁשע

עליהם וחמלּתי סגּלה עׂשה אני אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻלּיֹום

ּכן: ורּבים י"ז), ג' ְְִִֵַַָ(מלאכי

ÔÈ�ÚÂלזרע ל אֹומר ׁשאני ּפי על אף הּכתּוב, ¿ƒ¿«ְְְֲֲִִֵֶַַַַָ

ּכי ּתדע ידֹוע הּזאת, הארץ את ִִֵֶֶַַַַָָָָֹנתּתי

לא ּבארץ ּגרים יהיּו להם אֹותּה ּתּתי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹטרם

אֹותם: ועּנּו יעבדּום וגם ׁשנה מאֹות ארּבע ְְְְִֵֶַַַַַָָָָלהם

Èa¯Âיהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע אמר, אברהם ¿«ƒְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

מאֹות ארּבע קץ עד ועּנּוי ּבעבּדּות ְְְְְֲִֵֵַַַַַזרע

הּגאּלה קץ הֹודיעֹו ּכן ואם הּזה. הּיֹום מן ְְִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשנה

הּוא: נכֹון ּגם הּגלּות. ימי ּכּמה הֹודיעֹו ְְִֵַַַָָָֹולא

Ì‚Â(יד) .e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Âלרּבֹות ¿«∆«¬∆«¬…¿«ְַ

לׁשֹון יׂשראל, את ׁשּׁשעּבדּו על ּגליֹות ְְְְִִֵֶֶַָָֻד'

ּדנּתי ּכאׁשר יאמר, הּפׁשט ּדר ועל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹרּׁש"י.

הּגֹוי את ּגם עֹון, על ועּנּוי ּבּגלּות ּבני ְִֶֶֶַַַַָָָאת

יעבדּו להם:אׁשר יעׂשּו אׁשר החמס על אדין ֲֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ÔBÎp‰Âׁשאני ּפי על אף וגם, טעם ּכי ּבעיני, ¿«»ְְֲִִִֵֶַַַַַַ

ּבארץ ּגרים להיֹות זרע על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָּגזרּתי

כן ּפי על אף אֹותם, ועּנּו ועבדּום להם ְֲִִֵֶַַַָָָֹלא

יעׂשּו אׁשר על יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹאׁשּפט

ּגזרתי: ׁשעׂשּו ּבעבּור יּפטרּו ולא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹלהם,

ÌÚh‰Â(י"ד א' (זכריה הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו ¿«««ְְְֶַַַָָָ

ּגדֹולה קנאה ּולציֹון לירּוׁשלם ְְְְִִִִִֵַָָָוקּנאתי

אׁשר הּׁשאנּנים הּגֹוים על קצף אני ּגדֹול ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹוקצף

ואֹומר לרעה, עזרּו והּמה מעט קצפּתי ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָאני

נחלתי חּללּתי עּמי על קצפּתי ו') מ"ז ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָ(יׁשעיה

ּכי להרע ׁשהֹוסיפּו ּבמצרים היה וכן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָוגֹו'.

חּייהם את וּימררּו ליאֹור, ּבניהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָהׁשליכּו

אנכי, ּדן טעם וזה ׁשמם, את למחֹות ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹוחׁשבּו

עליהם ּכּנגזר עׂשּו אם ּבמׁשּפט, אֹותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאביא

יתרֹו ּׁשאמר מה וזהּו להם. להרע הֹוסיפּו ְְְִִֶֶֶַַַָָָאֹו

י"א), י"ח (ׁשמֹות עליהם זדּו אׁשר בּדבר ְֲֲִֵֶֶַָָָּכי

הּגדֹול הענׁש עליהם ׁשהביא ההּוא הּזדֹון ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

הזידּו ּכי ידעּת ּכי וכן העֹולם. מן ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשאּבדם

י'): ט' (נחמיה ְְֲֵֶֶָעליהם

·¯‰Âּתׁשּובה (הלכֹות הּמּדע ּבספר טעם נתן ¿»«ְְְִֵֶַַַַַָָָ

וכל ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא לפי ה') ְְִִֶַַַָָָֹו'

אחד ּכל רצה לא אּלּו ליׂשראל המרעים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹאֹותם

איׁש על נגזר ׁשּלא לפי ּבידֹו, הרׁשּות ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמהם

ּגזר ׁשאפּלּו אצלי, ּדבריו נתּכנּו ולא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹידּוע.

וקדם ,וכ ּבכ להם ירע האּמֹות מּכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשאחד

זכה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּגזרתֹו ועׂשה ְְֵֶֶַָָָָָָָזה

ּכאׁשר ּבדבריו, ּטעם ּומה מצוה, יצּוהּבדבר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ

מן מעׂשה ּפלֹונית מדינה ּבני ׁשּיעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהּמל

האחרים על הּדבר ּומּטיל הּמתרּׁשל ְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמעׂשים,

מּמּנּו, רצֹון יפיק והעֹוׂשה נפׁשֹו, וחֹוטא ְְְִִֵֵֶֶַָָָחֹומס

אׁשר הּגֹוי את וגם אמר ׁשהּכתּוב ׁשּכן ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָוכל

מעצמם הלכּו והם ּכלֹו, הּגֹוי ׁשּיעבדּו ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָֹֻיעבדּו,

ּכתבּתי: ּכאׁשר הּטעם אבל ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָלמצרים.

¯·Îeּבואּלה אמרּו הּזה, הענין רּבֹותינּו הזּכירּו ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשאמר לאדֹון מׁשל ט"ו) (ל' רּבה ְְֶַַָָָָָׁשמֹות

הל יצערּנּו", ולא ּפלֹוני עם "יעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹלבנֹו

הּניח לא חּנם עּמֹו ׁשעׂשה ּפי על אף ְִִִִִֶַַַָָָָָֹועׂשה,

ּגזר לבנֹו האדֹון ּכׁשּנתרּצה מצערֹו. היה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּגזר ּכ הריגה. מצעריו ְֲֲִַַַַָָָָָָעל

עליהם עמדּו ּבמצרים, מׁשעּבדין יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשּיהיּו

היה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבחזק. ְְְְִֶַַָָָָָֹוׁשעּבדּום

אני צרכיכם, ויעׂשּו ּכעבדים ּבם לנהג ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלכם

א' (זכריה לרעה עזרּו והּמה מעט ְְְְְְְִֵַַָָָָָָָקצפּתי

לׁשֹונם: ּכאן עד ְַָָט"ו).

¯·„Âליאֹור ּבניהם הׁשלכת ּכי הּוא ּברּור ¿»»ְְְִֵֶַַַָָ

אבל אתם, ועּנּו ועבדּום ּבכלל ְְֲֲִִֵַַָָָָֹאינּה

ּתחּלה ּׁשאמרּו מה וכן לגמרי, עקירתם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהיא

י'), א' (ׁשמֹות ירּבה ּפן לֹו נתחּכמה ְְְְִִֶֶַָָָהבה

ּׁשהֹוסיפּו מה מּלבד ועּנּוי, עבּדּות ּבכלל ְְְְִִִִֵֶַַַַאינֹו

קׁשה ּבעבֹודה חּייהם את וימררּו עצמֹו, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבעּנּוי

ז') כ"ו (ּדברים הּכתּוב ּׁשאמר מה והּוא ְְְִֶַַַָָָוגֹו'.

לחצנּו: ואת עמלנּו ואת ענינּו את ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָוּירא

Ú„Âּבראׁש ונחּתם ׁשּנכּתב האיׁש ּכי והבן ¿«ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

ההֹורג הּלסטים יּנקה לא להריגה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּׁשנה

רׁשע הּוא עליו, ּׁשּנגזר מה ׁשעׂשה ּבעבּור ְֲִֶֶַַַָָָָָָאֹותֹו

אבל יבּקׁש. הרֹוצח מּיד ודמֹו ימּות ְְֲֲִֵַַַָָָָָֻּבעֹונֹו

ה ּתצא ּבעֹוׂשהּכאׁשר יׁש נביא, ּפי על ּגזרה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לעׂשֹות ורצה אֹותּה ׁשמע אם ּכי ּדינים, ְֲִִִִַַָָָָָאֹותּה

לֹו יׁש אבל חטא עליו אין ּכּנגזר ּבֹוראֹו ְְְְֲִֵֵֵַָָָָרצֹון

יען ל') י' (מ"ב ּביהּוא אמר ּכאׁשר ּבֹו, ְְֲֵֶַַַַָזכּות

אׁשר ּככל ּבעיני הּיׁשר לעׂשֹות הטיבת ְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹאׁשר

יׁשבּו רבעים ּבני אחאב לבית עׂשית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּבלבבי

הּמצוה ׁשמע אם אבל יׂשראל. ּכּסא על ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָל

עליו יׁש אֹותֹו, לׁשלל אֹו לׂשנאה אֹותֹו ְְְְִִֵַָָָָֹוהרג

לֹו: הּוא ועברה נתּכּון, לחטא הּוא ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹהענׁש

ÔÎÂ('ה'ֿז י' (יׁשעיה ּבסנחריב אֹומר הּכתּוב ¿≈ְְְְִֵֶַַַָָ

חנף ּבגֹוי וגֹו' אּפי ׁשבט אּׁשּור ְְִֵֵֶַַָהֹוי

הּכתּוב ואמר אצּוּנּו. עברתי עם ועל ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָאׁשּלחּנּו

ּכי יחׁשב כן לא ּולבבֹו ידּמה כן לא ְְְְִֵֵֶַַָֹֹֹוהּוא

ּכמֹו ּבּסֹוף, העניׁשֹו ּכן ועל ּבלבבֹו, ְְְְְֱִִִֵֶַַַָלהׁשמיד

את ה' יבּצע ּכי והיה י"ב) י' (ׁשם ְְֱִֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

מל לבב ּגדל ּפרי על אפקד מעׂשהּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכל

ּבֹו ואמר וגֹו'. עיניו רּום ּתפארת ועל ְְְְִֵֶֶַַַָָאּׁשּור

אכלֹו הראׁשֹון הּדיחּו אריֹות יׂשראל פזּורה ְְֲֲִִִִֵֶָָָָָׂשה

נבּוכדראּצר עּצמֹו האחרֹון וזה אּׁשּור ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָמל

אל פקד הנני ה' אמר ּכה לכן ּבבל, ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמל

מל על ּפקדּתי ּכאׁשר ארצֹו ואל ּבבל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמל

ראיה זֹו והּנה י"זֿי"ח). נ' (ירמיה ְְְְִִֵַָָָאּׁשּור

ליׂשראל: ׁשעׂשה הרעה על אּׁשּור מל ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנענׁש

‰p‰Âאחד ּפה הּנביאים ּכי ׁשמע נבּוכדראצר ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

והּוא ירּוׁשלים, להחריב אֹותֹו ְְְְֲִִִַַָקֹוראים

ּכמֹו הּנביא, מּפי ּכ על נצטּוּו עּמֹו ְְְִִִִַַַַָָָוכל

ולקחּתי ל ׁשלח הנני ט') כ"ה (ירמיה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹׁשּכתּוב

נבּוכדראּצר ואל ה' נאם צפֹון מׁשּפחֹות ּכל ְְְְְְִֶֶֶַַָָֻאת

הּזאת הארץ על והבאתים עבּדי ּבבל ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמל

ל"ב (ׁשם ּוכתיב והחרמּתים, יׁשביה ְְְְְֲִִֶַַַָָועל

ּביד הּזאת העיר את נתן הנני ְְִִִֵֶַַָֹֹכ"חֿכ"ט)

נבּוכ ּוביד והּציתּוהּכׂשּדים ּבבל מל דראּצר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ

עצמֹו הּמקּדׁש ּבית על ואף ּבאׁש, העיר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָאת

הּזה הּבית את ונתּתי ו') כ"ו (ׁשם ְִִֶֶַַַַַָָָאמר

ּכמֹו היא, ה' מצות ּכי יֹודעים והם ְְְְְִִִִִֵַֹּכׁשלה.

ה' ב'ֿג') מ' (ׁשם לירמיהּו נבּוזראדן ְְְְְִֶַַָָָָׁשאמר

הּזה הּמקֹום אל הּזאת הרעה את ּדּבר ֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהי

לה', חּטאתם ּכי ּדּבר ּכאׁשר ה' וּיעׂש ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוּיבא

ּבּסֹוף: ּכּלם הּכׂשּדים נענׁשּו כן ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַָֻואל

‰È‰Âהּוא ׁשּגם האחד טעמים, ׁשני מּפני זה ¿»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

להגּדיל הארץ ּכל להׁשמיד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָנתּכּון

י"א) י"ג (יׁשעיה ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֶֶַַָָממׁשלּתֹו,
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i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלהולא Ï‡∑לּמד אליו? ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתׁשּובה ּתרח BË·‰.ׁשעׂשה ‰·ÈNa ¯·wz∑רעה לתרּבּות עׂשו יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ְֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מרד ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' מת ,ּולפיכ רמב"ן.עׂשוּבימיו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ּכנען ׁשּבארץ לפי הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ׁשלׁשה ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
"לתת ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר צאהיה למצרים, ירד יעקב היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון, ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: ‰‡È¯BÓ.היהוחׁשב ÔÂÚ ÌÏL ‡Ï Èk∑להיֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹƒ…»≈¬…»¡ƒְִ
ׁשּנאמר סאתּה, ׁשּתתמּלא עד מאּמה נפרע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין זמן, אֹותֹו עד מארצֹו כז)מׁשּתּלח "ּבסאּסאה(ישעיה : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּתריבּנה ."ּבׁשּלחּה ְְְִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al 'nr zegiy ihewl)

הּנה עד האמרי עֹון ׁשלם לא טז)ּכי ּכּלּה,(טו, ּכנען ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, יׁש ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

מפרׁש רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר זמןהּכֹוללת אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח ׁשּכּונתֹולהיֹות לפרׁש ויׁש , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻ

סיחֹון היה: אכן וכְך האּמֹות. ׁשאר ׁשל עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי עֹון רק נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהיא

יהֹוׁשע. ידי על מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ידי על נכּבׁש האמֹורי רמב"ןמלְך ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻֻ

(æé)ãétìå ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨¨−¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ§©¦´
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו ׂשּקיהם",(בראשית מריקים הם יג)"ויהי ב ּכלֹומר(מלכים איׁש", קֹוברים הם "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַ
זה' ּדבר a‡‰.'ויהי LÓM‰∑ׁשקעה.‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו רמז ְִֶַָָ«∆∆»»ְָָ«¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿ְְִֶַַַָֻ

ּבגיהּנם. גילּולים היהעֹובדי ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ואם ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו "ּבאה" ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", הּׁשמׁש "ויהי ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ׁשֹוקעת, ּכׁשהיא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר
ּכׁשהּטעם ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר נמצא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיתה,

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון כט)למעלה, ּבאה",(לקמן לז)"ורחל אלּמתי",(לקמן א)"קמה יבמּת",(רות ׁשבה "הּנה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ

z˙˜·¯טו ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

˙ep¯יז ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô�˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשּפיל, עריצים וגאות זדים ּגאֹון ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַוהׁשּבּתי

בלבב אמרּת ואּתה י"ג) י"ד (ׁשם ְְְְְִִַַָָָָָּוכתיב

ּבמתי על אעלה וכתּוב וגֹו', אעלה ְְֱֱֳִֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשמים

מ"ז (ׁשם ּבאּמתֹו ּוכתיב לעליֹון, אּדּמה ְְְְִֶֶֶַָָָֻעב

ואמר עֹוד. ואפסי אני ּבלבבּה האמרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹח')

רע ּבצע ּבצע הֹוי ט') ב' (חבּקּוק חבּקּוק ֲֲֵֶַַַַָֹּבֹו

ּכענׁשֹו זה והּנה וגֹו', קּנֹו ּבּמרֹום לׂשּום ְְְְְִִֵֵֶַָָָלביתֹו

נ' (ירמיה הּכתּוב אמר ּולכ סנחריב, ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשל

מל אל פקד הנני ה' אמר ּכה לכן ְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹי"ח)

אּׁשּור: מל על ּפקדּתי ּכאׁשר ארצֹו ואל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָּבבל

Ï·‡על ׁשהֹוסיף אחר ענׁש ּבבל ּבמל היה ¬»ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכמֹו מאד, יֹותר ליׂשראל והרע ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹהּגזרה

עּמי על קצפּתי ו') מ"ז (יׁשעיה ּבֹו ְְְִִֶַַַַַָָָׁשאמר

להם ׂשמּת לא ּביד ואּתנם נחלתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחּללּתי

ּבא ּכן ועל מאד, עּל הכּבדּת זקן על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻרחמים

לגמרי, זרעֹו ׁשּנׁשמד ּומכּפל ּכפּול ענׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻעליהם

(יׁשעיה ונכד נין ּוׁשאר ׁשם לבבל יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹולא

ׁשּנאמר לעֹולמים, עירֹו ונׁשמדה כ"ב), ְְְְֱִִִֶֶַָָי"ד

ּתפארת ממלכֹות צבי ּבבל והיתה י"ט) י"ג ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ(ׁשם

ואת סדם את אלהים ּכמהּפכת ּכׂשּדים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַֹֹּגאֹון

ודֹור ּדֹור עד תׁשּכן ולא לנצח תׁשב לא ְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹעמרה

ּבֹו ואמר ׁשם, ירּקדּו ּוׂשעירים צּיים ׁשם ְְְְְִִִִִַַָָָָורבצּו

נקמת היא ה' נקמת ּכי י"א) נ"א (ירמיה ְְְְִִִִִַַַָָהּכתּוב

(ׁשם ּוכתיב ּוׁשאריהיכלֹו, חמסי ל"הֿל"ו) נ"א ְְֲִִִֵֵָָָ

יׁשבי אל ודמי צּיֹון יׁשבת ּתאמר ּבבל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹעל

הנני ה' אמר ּכה לכן ירּוׁשלים, ּתאמר ְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹכׂשּדים

רּבים ּופסּוקים .נקמת את ונּקמּתי ריב את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָרב

ֵֶָּכאּלה:

ÌBÏLa.(טו) EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Âולא ¿«»»∆¬…∆¿»ְֹ

נכֹון ואינֹו רּׁש"י. לׁשֹון אּלה, ּכל ְְְִִֵֵֶֶַָָתראה

זרע יהיה גר ּכי י"ג) (ּבפסּוק ׁשאמר ּפרּוׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכפי

ויגר ּבֹו נאמר יצחק ּומּׁשּנֹולד זרע, ל ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשּיהיה

וּיגר ל"ד), כ"א (להּלן ּפלׁשּתים ּבארץ ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָאברהם

אבל הּגזרה. ּבכלל הּוא ּגם ּכן אם ּבגרר, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיצחק

ׁשּלא ּבׁשלֹום, אבתי אל ּתבֹוא ואּתה ְְֲֲֶֶֶַַָָָֹֹטעמֹו

ׁשאני ּפי על אף מאּתי ּדבר ענׁש ׁשּום ֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹיּגיע

ועּנּוי: ּבעבּדּות ענׁשים ּבני על ְְְֳִִֵֶַַָָּגֹוזר

‰p‰.(טז) e·eLÈ ÈÚÈ·¯ ¯B„Âׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒ»≈»ְְִֶַַ

היה, וכן ּדֹורֹות, ׁשלׁשה יהיּו ְְְְְִִִֵַָָָלמצרים

ּפרץ יהּודה ּדֹורֹותיו, וחׁשב צא ּגֹולה, ְֲֲֵֶֶֶַַָָֹֹיעקב

היה, הארץ מּבאי חצרֹון ּבן וכלב ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָחצרֹון,

ּכלל: נכֹון ואינּנּו רּׁש"י. ְְְִֵֶַָָלׁשֹון

ÔBÎp‰Âהּמׁשלים לאמֹורי רביעי ּדֹור ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְֱִִִִִֵַַַָ

ּכי לֹו, הארי הּגזרה מּיֹום ּכי ְֱֲִִִִֵֶַָעֹונֹו,

ּכי רּבעים, ועל ׁשּלׁשים על עֹון ּפֹוקד ְִִִִִֵֵֵַַָהּוא

עֹובד למס יהיּו אבל יחרימם לא יׁשּובּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹאם

להם: יפנּו ְִֶָאֹו

ÔBÚ.È¯Ó‡‰ּכגבּה אׁשר ׁשּבהם הּתּקיף הזּכיר ¬»¡…ƒְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

ׁשּתתמלא עד לֹו יּוכלּו ולא ּגבהֹו, ְְְְֲִִֵֶַַָָֹארזים

הּנלּכד הּוא ּכי ועֹוד, ילּכדּונּו. ועֹונֹותיו ְְְְְֲִִִַַַָָסאתֹו

ּבתחּלה: הֹוריׁשּו אׁשר ְֲִִִֶֶָָלהם



מט jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàå:äáBè äáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלהולא Ï‡∑לּמד אליו? ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתׁשּובה ּתרח BË·‰.ׁשעׂשה ‰·ÈNa ¯·wz∑רעה לתרּבּות עׂשו יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ְֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מרד ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' מת ,ּולפיכ רמב"ן.עׂשוּבימיו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ּכנען ׁשּבארץ לפי הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ׁשלׁשה ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
"לתת ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר צאהיה למצרים, ירד יעקב היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון, ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: ‰‡È¯BÓ.היהוחׁשב ÔÂÚ ÌÏL ‡Ï Èk∑להיֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹƒ…»≈¬…»¡ƒְִ
ׁשּנאמר סאתּה, ׁשּתתמּלא עד מאּמה נפרע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין זמן, אֹותֹו עד מארצֹו כז)מׁשּתּלח "ּבסאּסאה(ישעיה : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּתריבּנה ."ּבׁשּלחּה ְְְִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al 'nr zegiy ihewl)

הּנה עד האמרי עֹון ׁשלם לא טז)ּכי ּכּלּה,(טו, ּכנען ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, יׁש ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

מפרׁש רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר זמןהּכֹוללת אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח ׁשּכּונתֹולהיֹות לפרׁש ויׁש , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻ

סיחֹון היה: אכן וכְך האּמֹות. ׁשאר ׁשל עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי עֹון רק נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהיא

יהֹוׁשע. ידי על מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ידי על נכּבׁש האמֹורי רמב"ןמלְך ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻֻ

(æé)ãétìå ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨¨−¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ§©¦´
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו ׂשּקיהם",(בראשית מריקים הם יג)"ויהי ב ּכלֹומר(מלכים איׁש", קֹוברים הם "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַ
זה' ּדבר a‡‰.'ויהי LÓM‰∑ׁשקעה.‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו רמז ְִֶַָָ«∆∆»»ְָָ«¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿ְְִֶַַַָֻ

ּבגיהּנם. גילּולים היהעֹובדי ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ואם ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו "ּבאה" ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", הּׁשמׁש "ויהי ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ׁשֹוקעת, ּכׁשהיא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר
ּכׁשהּטעם ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר נמצא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיתה,

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון כט)למעלה, ּבאה",(לקמן לז)"ורחל אלּמתי",(לקמן א)"קמה יבמּת",(רות ׁשבה "הּנה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ

z˙˜·¯טו ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

˙ep¯יז ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô�˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשּפיל, עריצים וגאות זדים ּגאֹון ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַוהׁשּבּתי

בלבב אמרּת ואּתה י"ג) י"ד (ׁשם ְְְְְִִַַָָָָָּוכתיב

ּבמתי על אעלה וכתּוב וגֹו', אעלה ְְֱֱֳִֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשמים

מ"ז (ׁשם ּבאּמתֹו ּוכתיב לעליֹון, אּדּמה ְְְְִֶֶֶַָָָֻעב

ואמר עֹוד. ואפסי אני ּבלבבּה האמרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹח')

רע ּבצע ּבצע הֹוי ט') ב' (חבּקּוק חבּקּוק ֲֲֵֶַַַַָֹּבֹו

ּכענׁשֹו זה והּנה וגֹו', קּנֹו ּבּמרֹום לׂשּום ְְְְְִִֵֵֶַָָָלביתֹו

נ' (ירמיה הּכתּוב אמר ּולכ סנחריב, ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשל

מל אל פקד הנני ה' אמר ּכה לכן ְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹי"ח)

אּׁשּור: מל על ּפקדּתי ּכאׁשר ארצֹו ואל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָּבבל

Ï·‡על ׁשהֹוסיף אחר ענׁש ּבבל ּבמל היה ¬»ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכמֹו מאד, יֹותר ליׂשראל והרע ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹהּגזרה

עּמי על קצפּתי ו') מ"ז (יׁשעיה ּבֹו ְְְִִֶַַַַַָָָׁשאמר

להם ׂשמּת לא ּביד ואּתנם נחלתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחּללּתי

ּבא ּכן ועל מאד, עּל הכּבדּת זקן על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻרחמים

לגמרי, זרעֹו ׁשּנׁשמד ּומכּפל ּכפּול ענׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻעליהם

(יׁשעיה ונכד נין ּוׁשאר ׁשם לבבל יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹולא

ׁשּנאמר לעֹולמים, עירֹו ונׁשמדה כ"ב), ְְְְֱִִִֶֶַָָי"ד

ּתפארת ממלכֹות צבי ּבבל והיתה י"ט) י"ג ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ(ׁשם

ואת סדם את אלהים ּכמהּפכת ּכׂשּדים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַֹֹּגאֹון

ודֹור ּדֹור עד תׁשּכן ולא לנצח תׁשב לא ְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹעמרה

ּבֹו ואמר ׁשם, ירּקדּו ּוׂשעירים צּיים ׁשם ְְְְְִִִִִַַָָָָורבצּו

נקמת היא ה' נקמת ּכי י"א) נ"א (ירמיה ְְְְִִִִִַַַָָהּכתּוב

(ׁשם ּוכתיב ּוׁשאריהיכלֹו, חמסי ל"הֿל"ו) נ"א ְְֲִִִֵֵָָָ

יׁשבי אל ודמי צּיֹון יׁשבת ּתאמר ּבבל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹעל

הנני ה' אמר ּכה לכן ירּוׁשלים, ּתאמר ְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹכׂשּדים

רּבים ּופסּוקים .נקמת את ונּקמּתי ריב את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָרב

ֵֶָּכאּלה:

ÌBÏLa.(טו) EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Âולא ¿«»»∆¬…∆¿»ְֹ

נכֹון ואינֹו רּׁש"י. לׁשֹון אּלה, ּכל ְְְִִֵֵֶֶַָָתראה

זרע יהיה גר ּכי י"ג) (ּבפסּוק ׁשאמר ּפרּוׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכפי

ויגר ּבֹו נאמר יצחק ּומּׁשּנֹולד זרע, ל ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשּיהיה

וּיגר ל"ד), כ"א (להּלן ּפלׁשּתים ּבארץ ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָאברהם

אבל הּגזרה. ּבכלל הּוא ּגם ּכן אם ּבגרר, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיצחק

ׁשּלא ּבׁשלֹום, אבתי אל ּתבֹוא ואּתה ְְֲֲֶֶֶַַָָָֹֹטעמֹו

ׁשאני ּפי על אף מאּתי ּדבר ענׁש ׁשּום ֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹיּגיע

ועּנּוי: ּבעבּדּות ענׁשים ּבני על ְְְֳִִֵֶַַָָּגֹוזר

‰p‰.(טז) e·eLÈ ÈÚÈ·¯ ¯B„Âׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒ»≈»ְְִֶַַ

היה, וכן ּדֹורֹות, ׁשלׁשה יהיּו ְְְְְִִִֵַָָָלמצרים

ּפרץ יהּודה ּדֹורֹותיו, וחׁשב צא ּגֹולה, ְֲֲֵֶֶֶַַָָֹֹיעקב

היה, הארץ מּבאי חצרֹון ּבן וכלב ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָחצרֹון,

ּכלל: נכֹון ואינּנּו רּׁש"י. ְְְִֵֶַָָלׁשֹון

ÔBÎp‰Âהּמׁשלים לאמֹורי רביעי ּדֹור ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְֱִִִִִֵַַַָ

ּכי לֹו, הארי הּגזרה מּיֹום ּכי ְֱֲִִִִֵֶַָעֹונֹו,

ּכי רּבעים, ועל ׁשּלׁשים על עֹון ּפֹוקד ְִִִִִֵֵֵַַָהּוא

עֹובד למס יהיּו אבל יחרימם לא יׁשּובּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹאם

להם: יפנּו ְִֶָאֹו

ÔBÚ.È¯Ó‡‰ּכגבּה אׁשר ׁשּבהם הּתּקיף הזּכיר ¬»¡…ƒְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

ׁשּתתמלא עד לֹו יּוכלּו ולא ּגבהֹו, ְְְְֲִִֵֶַַָָֹארזים

הּנלּכד הּוא ּכי ועֹוד, ילּכדּונּו. ועֹונֹותיו ְְְְְֲִִִַַַָָסאתֹו

ּבתחּלה: הֹוריׁשּו אׁשר ְֲִִִֶֶָָלהם



jlנ jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

ּכמֹו: ,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא למּטה כט)ּוכׁשהּטעם הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה היא(אסתר "ּבערב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשבה היא ּובּבקר רמב"ן."באה ִֶַָָָָֹ

(çé)Eòøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
ìãbä øäpä-ãò íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬©¨−Ÿ

:úøt-øäð§©§¨«
i"yx£Èz˙� EÚ¯ÊÏ∑עׂשּויה היא ּכאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל �‰¯tŒ¯˙.(ב"ר)אמירתֹו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑לפי ¿«¿¬»«ƒְֲֲִִִֶַָָָָ««»»«»…¿«¿»ְִ

יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשּנאמר:ׁשהּוא מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא ּפי על אף ּגדֹול, (לעילקֹוראהּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
לב) ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל – מל עבד הדיֹוט: מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי רמב"ן."והּנהר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£È�Èw‰Œ˙‡∑(ב"ר)והם ועּמֹון, ּומֹואב אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא להם נתן ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: לעתיד, ירּׁשה להיֹות עתידים וקדמֹוני קנּזי יא)קיני, מׁשמעּתם(ישעיה עּמֹון ּובני ידם מׁשלֹוח ּומֹואב .""אדֹום ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ רפאים(דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë):éñeáéä-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤©§¦«

æè(à)úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−
:øâä dîLe§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑זה ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבת ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה .ולא ְְְִִֵַַָֹ

(á)úãlî ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ¦¤½¤
íøáà òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àaŸ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬©§¨−

:éøN ìB÷ì§¬¨¨«

˜ÌÈיח Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰� ‡a¯ ‡¯‰� „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰�«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡�BÓ:יט ˙ÈÂ È‡f�˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡�Ú�k ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב È�Ú�Ó ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈ�a˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡L.(יז) „ÈtÏÂ ÔLÚ ¯ep˙ ‰p‰Âּכאּלּו ראה ¿ƒ≈«»»¿«ƒ≈ְִָָ

ּבֹוערה, אׁש לּפיד ּובתֹוכֹו ּכּלֹו עׁשן ְֲִֵַַָָָֻּתּנּור

א' (יחזקאל מתלּקחת ואׁש ּגדֹול עׁשן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכענין

ּבמּתן הּנזּכר והערפל הענן הּוא והעׁשן ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָד'),

ּבתֹוכֹו האׁש ולּפיד י"א), ד' (דברים ְְְִִֵַָָָּתֹורה

ׁשמעּת ּודבריו ל"ו) (ד' ׁשם האמּור האׁש ְְֵַָָָָָָָָהּוא

י"ז) כ"ד (ׁשמֹות וכתּוב האׁש, ּומראהמּתֹו ְְְִֵֵַָָ

עברה הּׁשכינה והּנה וגֹו'. אכלת ּכאׁש ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּכבֹוד

אּתֹו היתה אׁשר הּברית והּוא הּבתרים. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּבין

ּברית, אברם את ה' ּכרת טעם וזה ְְְִֵֶֶַַַַָָָמעֹולם.

ּברית העביר ּבעצמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֶַַָָּכי

יבין: והּמׂשּכיל הּבתרים. ְְְִִִֵַַַָָּבין

È¯a˙(יח) Ì¯·‡ ˙‡ '‰ ˙¯k ‡e‰‰ ÌBia««»«∆«¿»¿ƒ
.¯Ó‡Ïאת הבטיח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה ≈…ְִִִֵֶַַָָ

לצר וכּלם רּבים, ּפעמים הארץ ּבמּתנת ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻאברהם

אּתן לזרע לֹו אמר מּתחּלה ּבארץ ּבבֹואֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָענין.

מּתנתֹו, ּבאר ולא ז'), י"ב (לעיל הּזאת הארץ ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאת

מקֹום עד ּבארץ ׁשהל ּבּמה רק ּבמׁשמע אין ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכי

זכּיֹותיו ּכׁשרבּו כן ואחרי מֹורה. אילֹון עד ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשכם

צפֹונה ּוראה עיני נא ׂשא לֹו הֹוסיף ְִֵֵֶֶָָָָָָּבארץ

לֹו יּתן ּכי י"ד), י"ג (לעיל ויּמה וקדמה ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָונגּבה

אּתה אׁשר הּטעם ואין ּבכללן. ההן הארצֹות ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

רק למרחק, אינּנּו האדם ראּות ּכי ,ּבעיני ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָרֹואה

ׁשהראהּו אֹו הרּוחֹות. עיניו מראה לכל לֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּתן

והֹוסיף רּבנּו. ּבמׁשה היה ּכאׁשר יׂשראל ארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

עֹולם, עד ּולזרע עֹוד: הּזאת הּׁשנית ּבּברכה ְְְֲִֵַַַַַָָָֹלֹו

הארץ: ּכעפר זרעֹו ְְְֲִֶֶֶַַַָָוׁשּירּבה

ÌÚt·e,הארץ ּתחּומי לֹו ּבאר הּׁשליׁשית «««ְְִִֵֵֶַַָָ

אּמֹות, עׂשרה העּמים ּכל לֹו ְְֲִִִַָָָָֻוהזּכיר

יגרם ׁשּלא עליהן ּברית לֹו לכרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֹֹֹוהֹוסיף

לֹו: אמר הּמילה על צּוהּו וכאׁשר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָהחטא,

יגלּו ׁשאם לאמר ח'), י"ז (להּלן עֹולם ְְֲִִֵֶַַַָָֹֻלאחּזת

והייתי והֹוסיף: וינחלּוה. יׁשּובּו עֹוד ְְְְֲִִִִִֶָָָמּמּנּו

ולא אֹותם ינהיג ּבכבֹודֹו ׁשהּוא לאלהים, ְְְִִִֵֶֶַָָֹֹלהם

מעלה, מּׂשרי ׂשר אֹו ּומּזל ּכֹוכב ּבממׁשלת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָיהיּו

כ"ה): י"ח (וּיקרא ּבּתֹורה עֹוד יתּבאר ְְֲִִֵֶַַַָָָּכאׁשר

¯Ó‡Â,אּתן לזרע הראׁשֹונה: ּבּפעם הּכתּוב ¿»«ְְֲִֵֶַַַַַָָָ

הּנה עד ּכי ּבּׁשנית, וכן עתיד, ְְִִִִֵֵֵַַָָּבלׁשֹון

אּתנּנה, לֹו אמר ּולפיכ ּכּלּה, אליו נתנּה ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻלא

לזרע אמר: הּברית ּבׁשעת ּבּׁשליׁשית ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָאבל

הּמּתנה על ּברית לֹו ׁשּיכרת לאמר ְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹנתּתי,

ּכׁשאמר הּמילה ּבעת וכן לֹו. נתן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכבר

ּבעתיד. "ל "ונתּתי לֹו אמר עֹולם" ְְֲִִֶַַַַָָָָֻ"לאחּזת

ּכמֹו הּגבֹוּה אמירת נתּתי, לזרע ּכתב: ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָורּׁש"י

הּזה: ּבּמקֹום צר ואין עׂשּויה. ְֲִֵֶֶֶַַָָֹׁשהיא

jl jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰pnÓ ‰�a‡ ÈÏe‡∑הרּוס אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ׁשאין מי על pnÓ‰.לּמד ‰�a‡∑ּבזכּות «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ
לתֹו צרתי È¯N.ּביתיׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר)הּקדׁש רמב"ן.ׁשּבּהלרּוח ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

(â)dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈
ì íéðL øNò õwîdúà ïzzå ïòðk õøàa íøáà úáL ¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì Bì dLéà íøáàì§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ּכזה'לקחּתּה קדֹוׁש ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית (ב"ר)'אׁשרי.ÌÈ�L ¯NÚ ıwÓ∑הּקבּוע מֹועד «ƒ«»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָƒ≈∆∆»ƒֵַַָ

ליּׂשא חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה סד)אחרתלאּׁשה B‚Â'.(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ∑יׁשיבת ׁשאין מּגיד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ¿∆∆«¿»¿ְִִֵֶַַ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה לארץ יב)חּוצה יׂשראל(לעיל לארץ ׁשיבא עד ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" רמב"ן.: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(ã)dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¨−©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈
:äéðéòa§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונהמּביאה.‰È�ÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑מראה ּכגּלּויּה, סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «»…∆»»«««ִִִָָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְְְִִֵַַָָָָָָ
ראׁשֹונה מּביאה נתעּברּתי ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו .(ב"ר)עצמּה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéúçôL ézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦¦§¨¦Æ
éðéa ýåýé ètLé äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬

éðéáe:E ¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי הּוא:חמס ּברּו להּקדֹוׁש ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, מּטילה טו)אני (לעיל ¬»ƒ»∆ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

נפקדת אני והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי
ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .(ב"ר)וׁשֹותקעּמ.È�Èa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙� ÈÎ�‡ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ

EÈ�È·e∑ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה חסר, ׁשּבּמקרא ּבינ לנקבה)ּכל נֹוכח ׁשהכניס(ר"ל ׁשל, ּבעּבּורּה הרע עין ה ≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר והלא הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהגר,

הראׁשֹון הריֹון ׁשהּפילה מלּמד .אּלא ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

(å)dì-éNò Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈
éðéòa áBhä:äéðtî çøázå éøN äpòzå C ©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת רמב"ן.(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)ïéòä-ìò øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaרמב"ן §¤¬¤«

È¯ˆÓ˙‡ג ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈ�L ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚ�Îc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez�‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰�ÈÚa dz�a¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡�‡ה CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:C�È·e È�Èa ÈÈ ÔÈ„È d‰�ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

CÈ„Èaו CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙È�ÚÂ ÈÎÈ�ÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז ‡�ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡�ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È¯N.(ב) ÏB˜Ï Ì¯·‡ ÚÓLiÂהּכתּוב אמר לא «ƒ¿««¿»¿»»ַַָָֹ

ׂשרי, לקֹול ׁשמע ּכי אמר אבל כן", ְֲִֵַַַַַַָָָָ"וּיעׂש

לבנים מאד מתאּוה ׁשאברם ּפי על אף ּכי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹירמז

לא עּתה וגם ׂשרי, רׁשּות ּבלא כן עׂשה ְְְֵַַַָָָָֹֹֹלא

מּמּנּה, זרעֹו ויהיה מהגר הּוא ׁשּיּבנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנתּכּון

ׁשּתּבנה ׂשרה רצֹון לעׂשֹות ּכּונתֹו ּכל ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָאבל

אֹו ׁשפחתּה, ּבבני רּוח נחת לּה ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּה,

ּכדברי ּכן ּבעבּור לבנים היא ׁשּתזּכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָזכּות

ז'): ע"א ב', מ"ב (ב"ר ֵַרּבֹותינּו

¯Ó‡Âמהר ׁשּלא להֹודיע ׂשרי. וּתּקח עֹוד ¿»«ְִִִֵֶַַַַָֹ

ונתנה ׂשרה ׁשּלקחה עד לדּבר ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאברם

והזּכיר אברם,ּבחיקֹו. אׁשת ׂשרי הּכתּוב ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

נתיאׁשה לא ׂשרה ּכי לרמז איׁשּה, ְְְְֲִִִִַָָָָָָֹֹלאברם

היא ּכי מאצלֹו, עצמּה הרחיקה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמאברם

ּגם ׁשּתהיה רצתה אבל איׁשּה, והּוא ְְְְֲִִִֶֶַָָָָאׁשּתֹו

ּתהיה ׁשּלא לאּׁשה, לֹו אמר ּולכ אׁשּתֹו. ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹהגר

מּוסר זה וכל לֹו. נׂשּואה ּכאּׁשה רק ְְְְִִֶֶֶַַָָָּכפּלגׁש

ּבבעלּה: נֹוהגת ׁשהיא והּכבֹוד ְְֲִֶֶֶַַָָָָׂשרה

ÌÈ�L.(ג) ¯NÚ ıwÓלאּׁשה הּקבּוע מֹועד ƒ≈∆∆»ƒְִֵַַָָ

ילדה ולא ׁשנים י' ּבעלּה עם ְְֲֲִִֶַָָָָָָֹׁשּׁשהתה

ּכנען, ּבארץ אברם לׁשבת אחרת. לּׂשא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב

מן לֹו עֹולה לארץ חּוצה יׁשיבת ׁשאין ְִִִֵֶֶַַָָָָמּגיד

ּגדֹול לגֹוי ואעׂש לֹו נאמר ׁשּלא לפי ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָֹהּמנין,

רּׁש"י. לׁשֹון יׂשראל, לארץ ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַָָעד

ÌÚh‰Âלארץ חּוצה ׁשּיׁשיבת יפה אינּנּו הּזה ¿«««ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּום עֹולה ׁשאינּה היא ּפסּוקה ְְֲִֵֶָָָָָהלכה

ס"ד.) (יבמֹות ּבּה ׁשּׁשנינּו ּומׁשנה ּבעֹולם, ְְִִֶָָָָָָָָאדם

הּזֹו ההבטחה מּפני היה ואם היא. אדם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּבכל

האנׁשים: לׁשאר עֹולה היתה ְְְְֲִִַָָָָָָָלאברם

¯·Îeטעּות המפרׁשים מן ּכן ּגם ּבּה טעּו ¿»ְְִִֵַַָָָָ

ּבחּוצה הּיֹוׁשב ּדין ׁשאין ׁשאמרּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָאחרת,

ׁשנים עׂשר עּמֹו ׁשּׁשהתה האּׁשה להֹוציא ְֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָלארץ

ּכן, הענין ואין אחרת. ׁשּיּׂשא ולא ילדה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹולא

אׁשּתֹו עם אדם היה ׁשאם לֹומר הּכּונה ְֲִִִֶַַַָָָָָָָאבל

לארץ ּובאּו ׁשנים עׂשר אֹו חמׁש לארץ ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבחּוצה

מעת ׁשנים עׂשר זמן להם ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָיׂשראל,

וכן יּבנּו. הארץ ּבזכּות אּולי לארץ ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּביאתם

ׁשם: ּבֹואם מעת מנּו וׂשרה, אברהם ְְֵֵַָָָָָָָָעׂשּו

È�tÓ‰.(ו) Á¯·zÂ È¯N ‰pÚzÂאּמנּו חטאה «¿«∆»»««ƒ¿«ƒ»∆»ְִֵָָ



ני jl jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰pnÓ ‰�a‡ ÈÏe‡∑הרּוס אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ׁשאין מי על pnÓ‰.לּמד ‰�a‡∑ּבזכּות «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ
לתֹו צרתי È¯N.ּביתיׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר)הּקדׁש רמב"ן.ׁשּבּהלרּוח ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

(â)dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈
ì íéðL øNò õwîdúà ïzzå ïòðk õøàa íøáà úáL ¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì Bì dLéà íøáàì§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ּכזה'לקחּתּה קדֹוׁש ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית (ב"ר)'אׁשרי.ÌÈ�L ¯NÚ ıwÓ∑הּקבּוע מֹועד «ƒ«»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָƒ≈∆∆»ƒֵַַָ

ליּׂשא חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה סד)אחרתלאּׁשה B‚Â'.(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ∑יׁשיבת ׁשאין מּגיד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ¿∆∆«¿»¿ְִִֵֶַַ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה לארץ יב)חּוצה יׂשראל(לעיל לארץ ׁשיבא עד ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" רמב"ן.: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(ã)dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¨−©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈
:äéðéòa§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונהמּביאה.‰È�ÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑מראה ּכגּלּויּה, סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «»…∆»»«««ִִִָָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְְְִִֵַַָָָָָָ
ראׁשֹונה מּביאה נתעּברּתי ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו .(ב"ר)עצמּה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéúçôL ézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦¦§¨¦Æ
éðéa ýåýé ètLé äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬

éðéáe:E ¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי הּוא:חמס ּברּו להּקדֹוׁש ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, מּטילה טו)אני (לעיל ¬»ƒ»∆ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

נפקדת אני והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי
ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .(ב"ר)וׁשֹותקעּמ.È�Èa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙� ÈÎ�‡ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ

EÈ�È·e∑ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה חסר, ׁשּבּמקרא ּבינ לנקבה)ּכל נֹוכח ׁשהכניס(ר"ל ׁשל, ּבעּבּורּה הרע עין ה ≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר והלא הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהגר,

הראׁשֹון הריֹון ׁשהּפילה מלּמד .אּלא ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

(å)dì-éNò Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈
éðéòa áBhä:äéðtî çøázå éøN äpòzå C ©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת רמב"ן.(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)ïéòä-ìò øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaרמב"ן §¤¬¤«

È¯ˆÓ˙‡ג ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈ�L ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚ�Îc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez�‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰�ÈÚa dz�a¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡�‡ה CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:C�È·e È�Èa ÈÈ ÔÈ„È d‰�ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

CÈ„Èaו CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙È�ÚÂ ÈÎÈ�ÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז ‡�ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡�ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È¯N.(ב) ÏB˜Ï Ì¯·‡ ÚÓLiÂהּכתּוב אמר לא «ƒ¿««¿»¿»»ַַָָֹ

ׂשרי, לקֹול ׁשמע ּכי אמר אבל כן", ְֲִֵַַַַַַָָָָ"וּיעׂש

לבנים מאד מתאּוה ׁשאברם ּפי על אף ּכי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹירמז

לא עּתה וגם ׂשרי, רׁשּות ּבלא כן עׂשה ְְְֵַַַָָָָֹֹֹלא

מּמּנּה, זרעֹו ויהיה מהגר הּוא ׁשּיּבנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנתּכּון

ׁשּתּבנה ׂשרה רצֹון לעׂשֹות ּכּונתֹו ּכל ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָאבל

אֹו ׁשפחתּה, ּבבני רּוח נחת לּה ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּה,

ּכדברי ּכן ּבעבּור לבנים היא ׁשּתזּכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָזכּות

ז'): ע"א ב', מ"ב (ב"ר ֵַרּבֹותינּו

¯Ó‡Âמהר ׁשּלא להֹודיע ׂשרי. וּתּקח עֹוד ¿»«ְִִִֵֶַַַַָֹ

ונתנה ׂשרה ׁשּלקחה עד לדּבר ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאברם

והזּכיר אברם,ּבחיקֹו. אׁשת ׂשרי הּכתּוב ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

נתיאׁשה לא ׂשרה ּכי לרמז איׁשּה, ְְְְֲִִִִַָָָָָָֹֹלאברם

היא ּכי מאצלֹו, עצמּה הרחיקה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמאברם

ּגם ׁשּתהיה רצתה אבל איׁשּה, והּוא ְְְְֲִִִֶֶַָָָָאׁשּתֹו

ּתהיה ׁשּלא לאּׁשה, לֹו אמר ּולכ אׁשּתֹו. ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹהגר

מּוסר זה וכל לֹו. נׂשּואה ּכאּׁשה רק ְְְְִִֶֶֶַַָָָּכפּלגׁש

ּבבעלּה: נֹוהגת ׁשהיא והּכבֹוד ְְֲִֶֶֶַַָָָָׂשרה

ÌÈ�L.(ג) ¯NÚ ıwÓלאּׁשה הּקבּוע מֹועד ƒ≈∆∆»ƒְִֵַַָָ

ילדה ולא ׁשנים י' ּבעלּה עם ְְֲֲִִֶַָָָָָָֹׁשּׁשהתה

ּכנען, ּבארץ אברם לׁשבת אחרת. לּׂשא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב

מן לֹו עֹולה לארץ חּוצה יׁשיבת ׁשאין ְִִִֵֶֶַַָָָָמּגיד

ּגדֹול לגֹוי ואעׂש לֹו נאמר ׁשּלא לפי ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָֹהּמנין,

רּׁש"י. לׁשֹון יׂשראל, לארץ ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַָָעד

ÌÚh‰Âלארץ חּוצה ׁשּיׁשיבת יפה אינּנּו הּזה ¿«««ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּום עֹולה ׁשאינּה היא ּפסּוקה ְְֲִֵֶָָָָָהלכה

ס"ד.) (יבמֹות ּבּה ׁשּׁשנינּו ּומׁשנה ּבעֹולם, ְְִִֶָָָָָָָָאדם

הּזֹו ההבטחה מּפני היה ואם היא. אדם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּבכל

האנׁשים: לׁשאר עֹולה היתה ְְְְֲִִַָָָָָָָלאברם

¯·Îeטעּות המפרׁשים מן ּכן ּגם ּבּה טעּו ¿»ְְִִֵַַָָָָ

ּבחּוצה הּיֹוׁשב ּדין ׁשאין ׁשאמרּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָאחרת,

ׁשנים עׂשר עּמֹו ׁשּׁשהתה האּׁשה להֹוציא ְֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָלארץ

ּכן, הענין ואין אחרת. ׁשּיּׂשא ולא ילדה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹולא

אׁשּתֹו עם אדם היה ׁשאם לֹומר הּכּונה ְֲִִִֶַַַָָָָָָָאבל

לארץ ּובאּו ׁשנים עׂשר אֹו חמׁש לארץ ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבחּוצה

מעת ׁשנים עׂשר זמן להם ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָיׂשראל,

וכן יּבנּו. הארץ ּבזכּות אּולי לארץ ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּביאתם

ׁשם: ּבֹואם מעת מנּו וׂשרה, אברהם ְְֵֵַָָָָָָָָעׂשּו

È�tÓ‰.(ו) Á¯·zÂ È¯N ‰pÚzÂאּמנּו חטאה «¿«∆»»««ƒ¿«ƒ»∆»ְִֵָָ



jlנב jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(ç)éëìú äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬¨−§¨´¨¥¥®¦
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑אּיה "איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
'מּזה עליו: ׁשּתאמר ּבא'הּמקֹום .אני ֲִִֶֶַַָָָָֹ

(è)úçz épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©
:äéãé̈¤«¨

i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
רמב"ן.ואמירה ֲִַָ

(é)àìå Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ
:áøî øôqé¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåúàø÷å ïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨¨−§Ÿ©§́§¥®§¨¨³
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL:C §Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ּכמֹו ּתהרי, יג)ּכׁשּתׁשּובי מנֹוח(שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ".Ôa z„ÏÈÂ∑:לֹו ודֹומה וילדּת, (ירמיהּכמֹו ƒ»»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ
ּבארזים"כב) מקּננּת ּבּלבנֹון BÓL."יׁשבּת ˙‡¯˜Â∑יצחק ׁשמֹו את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו הּוא, רמב"ן."צּוּוי ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»¿ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

(áé)éðt-ìòå Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®§©§¥¬
:ïkLé åéçà-ìë̈¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑:ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות כא)אֹוהב קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר Ïka."וּיׁשב B„È∑ ∆∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ»«…
Ba.לסטים Ïk „ÈÂ∑ּבֹו ּומתּגרין אֹותֹו ׂשֹונאין ÔkLÈ.הּכל ÂÈÁ‡ŒÏÎ È�tŒÏÚÂ∑ּגדֹול זרעֹו רמב"ן.(ב"ר)ׁשּיהיה ְִִ¿«…ְְִִִַָֹ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַָ

(âé)ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà̈«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה הראּיה אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף אחרים,(נקּוד ספרים «»≈√ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אֹותֹו רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ‰ÌÏ.)ּדבר Ì‚‰∑הלֹום ׁשאף הייתי סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¬«¬…ְְְֲִִִֵֶַַָָ
ותדע מלאכים? לראֹות רגילה הייתי ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּמדּברֹות

ו אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה אחרׁשהיתה זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", "מֹות אמר ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
חרדה ולא .זה ְְֶָָֹ

(ãé)ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬
:ãøä«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

‡˙È‡ח z‡ Ô�Ó È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èz�a¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú Ú¯˜˙):נ"י‡�‡ ¬»»»»¬»«

¯Cz�Baט ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ Ôe�ÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈ�a¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆ¯CÈיב ‡‰È ‡e‰ ‡L�‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L�‡ È�·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

‡Ó¯˙יג dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡�‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכן, לעׂשֹות ּבהּניחֹו אברהם וגם הּזה, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּבעּנּוי

ּפרא ׁשּיהא ּבן לּה ונתן עניּה אל ה' ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשמע

העּנּוי: מיני ּבכל וׂשרה אברהם זרע לעּנֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָאדם

È„È‰.(ט) ˙Áz ÈpÚ˙‰Â Cz¯·b Ï‡ È·eLƒ∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ««»∆»
ממׁשלת עליה ּולקּבל לׁשּוב אֹותה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָצּוה

ּכי מּמּנּה, לחפׁשי ּתצא לא ּכי רמז ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּגברּתּה.

לעֹולם: ּבזרעּה ימׁשלּו ׂשרה ְְְְְְִֵַָָָָּבני

Ï‡ÚÓLÈ.(יא) BÓL ˙‡¯˜Âהּמלא הֹודיע ¿»»¿ƒ¿»≈ְִַַַָ

בן הּנה ּכדר יׁשמעאל, ׁשמֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלהגר

ב'). י"ג (מ"א ׁשמֹו יאׁשּיהּו ּדוד לבית ְְִִֵָָָֹנֹולד

ׁשמע ּכי ותזּכר ּכן ּתקראּנּו ׁשהיא לּה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹואמר

ׁשמֹו קרא מעצמֹו ואברהם עניּה. אל ְְְְְֱִֵֶַַָָָָָָֹאלהים

רּוח עליו ׁשּׁשרתה אֹו ויענּנּו, אל ׁשּיׁשמע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכן

יׁשמעאל אֹותֹו וקרא רּׁש"י, ּכדברי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהּקדׁש,

:הּמלא ּכדבר אּמֹו עני אל אלהים ׁשמע ְְֱֳִִִִִֶַַַַָָֹּכי

ÔBÎp‰Âׁשּתקראּנה להגר צּוה הּמלא ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לקרא ּפּלגׁש היֹותּה ּבעבּור יראה והיא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹּכן,

קּים ואברם הענין לֹו וגּלתה אדֹוניה, לבן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשם

ּבזה: להארי הּכתּוב הצר לא אבל ה', ְְְֲֲִֶַַַַָָָֹֻּדבר

‡„Ì.(יב) ‡¯tמדּברֹות אֹוהב רּׁש"י, לׁשֹון ∆∆»»ְְִִֵַָ

כ"א (להּלן ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיֹות, ְְֶַַָָָלצּוד

וּי בּכל,כ') ידֹו קּׁשת. רבה ויהי ּבּמדּבר ׁשב ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

אֹותֹו ׂשֹונאין הּכל ּבֹו, ּכל ויד ְְְִִִַַֹֹלסטים.

,סמּו אדם ּפרא ּכי והּנכֹון ּבֹו. ְְִִִֶֶַָָָָָּומתּגרין

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§¨−¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨¨−¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑ׁשרתה יׁשמעאל", ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
עליו הּקדׁש יׁשמעאלרּוח .ּוקראֹו ְְִֵֶַַָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰�L ÌÈ�ÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ּכׁשּנּמֹוללׁשבחֹו ׁשנה ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב .ולא ְִֵֹ

æé(à)àøiå íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧
éðôì Cläúä écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−

:íéîú äéäå¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ�‡∑.ּולפטרֹון לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הענין לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל È�ÙÏ.וכן Cl‰˙‰∑הּדבק קדמי', 'ּפלח ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹƒ¿«≈¿»«ְְְֳִֵַַַָָ
˙ÌÈÓ.ּבעבֹודתי ‰È‰Â∑.נסיֹונֹותי ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי זה ּבמצותאף לפני", התהּל" מדרׁשֹו: ּולפי ֲִַָ∆¿≈»ƒְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

עכׁשו תמים", "והיה אחר: ּדבר לפני. מּום ּבעל אּתה ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ּתהיה הּזה ּובּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמילה,
רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ל אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ה' חסר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּתה

רמב"ן.איבריּכמנין ְְִֵֶַָ

ÌeLטו Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז „k ÔÈ�L zLÂ Ô�Óz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈ�Lא ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבפעלֹו יצא מדּבר, למּוד ּפרא איׁש ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשּיהיה

יטרפּוהּו. והּכל הּכל, ויטרף לטרף, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַֹֹֹמׁשחר

מלחמֹות להם ויהיּו ׁשּיגּדל זרעֹו על ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָוהענין

העּמים: ּכל ִִַָָעם

Èa¯Âמּתחּלה ׁשּינּצח בּכל, ידֹו אמר אברהם ¿«ƒְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּינּצח ּבֹו, ּכל יד ּכן ואחר הּגֹוים, ְְִֵֶַַַַַָֹֻּכל

קטּורה, ּבני ׁשהם אחיו, כל ּפני ועל ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָּבּסֹוף.

מהם: זרעֹו ׁשּיגּדל ְְְִִֵֶֶַַֹיׁשּכן,

ÈcL.(א) Ï‡לעצמֹו ּתאר אחד ּכל ׁשמֹות ׁשני ≈««ְְְֵֵֶַַָָֹ

מֹואב אילי מלׁשֹון ּתּקיף, אל ְִִֵֵֵֵַָּופרּוׁש

ׁשּיׁש רּׁש"י אמר ׁשּדי ּופרּוׁש ט"ו). ט"ו ְִֵֵֶַַַַָ(ׁשמֹות

הּנבֹוכים מֹורה ּובּספר ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדי

צרי ׁשאינֹו ּכלֹומר, הרב ּפרׁש ס"ג) ְִֵֵֵֶַַָָ(א'

מציאּותֹו, ּבקּיּום ולא ּׁשּנמצא, מה ְְְְְִִִִֶַַָֹּבּמציאּות

ּבעצמּה: ּתסּפיק מציאּותֹו אבל ְְְְְֲִִַַָָָלזּולתֹו,

Èa¯Âמּגזרת ז"ל הּנגיד ּבׁשם ּפרׁשֹו אברהם ¿«ƒְְְְִִִֵֵַַַָָָ

מערכֹות ּומׁשֹודד מנּצח ּכלֹומר ְְְְֵֵֵַַַַַׁשֹודד,

הּגבּורה מּדת היא ּכי הּנכֹון, וזהּו ְְִִִִֶַַַַַָָָהּׁשמים.

(ב"ר החכמים ּבּה ׁשּיאמרּו העֹולם ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹמנהגת

מּטה": ׁשל הּדין "מּדת ד') ִִֶַַַָל"ה

ÌÚËÂיעׂשּו ּבֹו ּכי הּׁשם, זה עּתה להזּכיר ¿««ְְִִֵֵֶַַַָָ

להּציל לּצּדיקים, הּנסּתרים ְְִִִִִִִַַַַַָהּנּסים

ולפּדֹותם ּברעב, ּולחּיֹותם נפׁשם, ְְְְִִֶַַָָָָָָָמּמות

ּככל חרב, מּיד הּנעׂשיםּבּמלחמה הּנּסים ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּבפרׁשת ּבּתֹורה הּבאים ּוככל ולאבֹות, ְְְְְִַַַַָָָָָָָָָלאברהם

והיה ּובפרׁשת ג'ֿמ"ו) כ"ו (וּיקרא ּבחּקתי ְְְְִִַַַָָָָָֹֻאם

ּבּברכֹות א'ֿס"ח) כ"ח (ּדברים תבא ְְִִַָָָֹּכי

מן זה אין ּכי הם, נּסים ׁשּכּלם ְִִִִֵֵֶֶַָָֻּובּקללֹות

האלהים, ּבעבדנּו ּבעּתם ּגׁשמים ׁשּיבאּו ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּטבע

ּבּׁשנה נזרע ּכאׁשר ּכּברזל הּׁשמים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹולא

אבל ׁשּבּתֹורה, הּיעּודים ּכל וכן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהּׁשביעית,

הּמּזלֹות, מערכת ּתתנּצח ּובכּלם נּסים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֻֻּכּלם

ּכּנּסים עֹולם ׁשל מּמנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשאין ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

הּמּכֹות ּבעׂשר רּבנּו מׁשה ידי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַהּנעׂשים

ׁשהם וזּולתם, והּבאר והּמן הּים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּובקריעת

ׁשּיעׂשּו והם ּבפרסּום, הּטבע מׁשּנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמֹופתים

עּתה אמר ולכן לֹו. הּגיד אׁשר המיחד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשם

ׁשּיגּבר המנּצח הּתּקיף הּוא ּכי אבינּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָלאברהם

זרעֹו ּובין ּבינֹו ּברית ויהיה ויֹוליד, מּזלֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָעל

ינהיגם, ּוברצֹונֹו עּמֹו, ה' חלק ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָלעֹולם,

ּומּזל: ּכֹוכב ממׁשלת ּתחת יהיּו ְְִֶֶֶַַַָָֹלא

Ú„Âּבדבריו הזּכיר לא אבינּו אברהם ּכי ּוראה ¿«ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

הּכתּוב הּׁשם ּבצרּוף רק ה' יּו"ד ְֵֵֵַַַָׁשם

אל ּבצרּוף אֹו ב') ט"ו (לעיל ּדל"ת ְְְֵֵֵֶֶָָּבאל"ף

ּבעניניו ויזּכיר כ"ב) י"ד (לעיל עּמֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָעליֹון

(להּלן הּׁשמים אלהי ה' יאמר וכן ְְֱֱִִֵֵַַַַָָֹֹֹאלהים.

על י"ד) כ"ב (להּלן יראה ה' ואמר ז'), ְְֵֶַַַָָָכ"ד

ּתמיד הזּכיר ויעקב העתיד. הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹמקֹום

ּומׁשה ג'), מ"ח י"ד, מ"ג (להּלן ׁשּדי" ְֵֶַַַָ"אל

לעֹולם: ּכן יזּכיר לא ְְִֵֵַַָֹרּבנּו

Ì‡Âּבמּסכת ּׁשאמרּו מּמה ּכּלֹו זה ּתבין ּתזּכה ¿ƒְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻ

הּנ ּכל (מ"ט:) נסּתּכלּויבמֹות ביאים ְְְְִִִַַָָ

אמר ּולפיכ מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבאסּפקלריא

ּומׁשה א'), ו' (יׁשעיה ה' את ואראה ְְְְְֶֶֶֶַַָָָיׁשעיה

ּכי אמר ּולפיכ הּמאירה, ּבאסּפקלריא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָנסּתּכל

את ואראה כ'), ל"ג (ׁשמֹות וחי האדם יראני ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹלא

ּבפרׁשת זה אזּכיר ועֹוד ּדל"ת. ּבאל"ף ּכתּוב ְְְְִֶֶֶַַָָָָָה',

ּבעניי: אלהים יראה אם ב') ו' (ׁשמֹות ְְְְֱִִִִֵֶָָָֹוארא

Cl‰˙‰.È�ÙÏ,אֹות אֹורה אׁשר ּבּדר ללכת ƒ¿«≈¿»«ְֲֶֶֶֶֶֶַָ

ואתֹו ּתלכּו אלהיכם ה' אחרי ְְֱֲֵֵֵֵֶַַַֹֹּכטעם

ּדרּכֹו לאחז המצּוה ּכי ה'), י"ג (ּדברים ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹתיראּו

אחרי והּבא לפני, התהּל יאמר ׁשּיֹורּנּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹקדם

והענין ּתלכּו". ה' "אחרי יאמר ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹהּצּואה

לבּדֹו, מּמּנּו לירא הּׁשם, אחרי ללכת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשניהם

ּׁשּיצּוה: מה ְְֲֶֶַַַולעׂשֹות

‰È‰Â.ÌÈÓ˙הּזה ּבענין עֹוד אחרת מצוה ∆¿≈»ƒְְִִֶֶֶַַָָָ

אלהי ה' עם ּתהיה ּתמים ְְֱִִִֶֶַַָֹּכטעם

לא הּׁשם אזהרת אחרי י"ג) י"ח ְְֲִֵֵַַַַָָֹ(ּדברים

ּומכּׁשף ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ב ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹיּמצא

ׁשּיאמין ּבׁשניהם והענין י'), י"ח (ׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָוגֹו'

ּבעל הּוא לבּדֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי ְְִִַַַַָָּבלּבֹו

לעׂשֹות הּיכֹול הּוא ּובּסֹוף, ּבתחּלה ְְֲִִֶַַַַָָֹהיכלת

קֹוסמים ואל מעֹוננים אל יׁשמעּו ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַֹּולבּטל,

ּדבריהם ׁשּיבאּו יאמין ולא ּומכּׁשף, למנחׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאֹו

ּביד ׁשהּכל ּבלּבֹו יגזר אבל ּפנים, ּכל ְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹעל

ׁשּדי, אל והּוא אל ׁשהּוא העליֹונים, ְְְִֵֵֶֶֶַַָעליֹון

רעה ּומביא ּבּמּזל היה ׁשּלא טֹובה ִֵֶֶַַָָָָָָֹעֹוׂשה

האדם ׁשּיתהּל ּכפי ויפה, טֹוב הּמּזל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהיֹות

יהֹולל וקסמים ּבּדים אתֹות מפר ְְְְִִֵֵֵַָָֹֹלפניו,

ק (ׁשּבת ׁשאמרּו וזהּו כ"ה). מ"ד נ"ו.)(יׁשעיה ְְְְֶֶַַָָָ

וכּו': ׁשּל מאצטגנינּות ְְְְִִֵֵֶַצא
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(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§¨−¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨¨−¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑ׁשרתה יׁשמעאל", ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
עליו הּקדׁש יׁשמעאלרּוח .ּוקראֹו ְְִֵֶַַָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰�L ÌÈ�ÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ּכׁשּנּמֹוללׁשבחֹו ׁשנה ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב .ולא ְִֵֹ

æé(à)àøiå íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧
éðôì Cläúä écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−

:íéîú äéäå¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ�‡∑.ּולפטרֹון לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הענין לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל È�ÙÏ.וכן Cl‰˙‰∑הּדבק קדמי', 'ּפלח ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹƒ¿«≈¿»«ְְְֳִֵַַַָָ
˙ÌÈÓ.ּבעבֹודתי ‰È‰Â∑.נסיֹונֹותי ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי זה ּבמצותאף לפני", התהּל" מדרׁשֹו: ּולפי ֲִַָ∆¿≈»ƒְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

עכׁשו תמים", "והיה אחר: ּדבר לפני. מּום ּבעל אּתה ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ּתהיה הּזה ּובּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמילה,
רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ל אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ה' חסר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּתה

רמב"ן.איבריּכמנין ְְִֵֶַָ

ÌeLטו Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז „k ÔÈ�L zLÂ Ô�Óz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈ�Lא ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבפעלֹו יצא מדּבר, למּוד ּפרא איׁש ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשּיהיה

יטרפּוהּו. והּכל הּכל, ויטרף לטרף, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַֹֹֹמׁשחר

מלחמֹות להם ויהיּו ׁשּיגּדל זרעֹו על ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָוהענין

העּמים: ּכל ִִַָָעם

Èa¯Âמּתחּלה ׁשּינּצח בּכל, ידֹו אמר אברהם ¿«ƒְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּינּצח ּבֹו, ּכל יד ּכן ואחר הּגֹוים, ְְִֵֶַַַַַָֹֻּכל

קטּורה, ּבני ׁשהם אחיו, כל ּפני ועל ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָּבּסֹוף.

מהם: זרעֹו ׁשּיגּדל ְְְִִֵֶֶַַֹיׁשּכן,

ÈcL.(א) Ï‡לעצמֹו ּתאר אחד ּכל ׁשמֹות ׁשני ≈««ְְְֵֵֶַַָָֹ

מֹואב אילי מלׁשֹון ּתּקיף, אל ְִִֵֵֵֵַָּופרּוׁש

ׁשּיׁש רּׁש"י אמר ׁשּדי ּופרּוׁש ט"ו). ט"ו ְִֵֵֶַַַַָ(ׁשמֹות

הּנבֹוכים מֹורה ּובּספר ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדי

צרי ׁשאינֹו ּכלֹומר, הרב ּפרׁש ס"ג) ְִֵֵֵֶַַָָ(א'

מציאּותֹו, ּבקּיּום ולא ּׁשּנמצא, מה ְְְְְִִִִֶַַָֹּבּמציאּות

ּבעצמּה: ּתסּפיק מציאּותֹו אבל ְְְְְֲִִַַָָָלזּולתֹו,

Èa¯Âמּגזרת ז"ל הּנגיד ּבׁשם ּפרׁשֹו אברהם ¿«ƒְְְְִִִֵֵַַַָָָ

מערכֹות ּומׁשֹודד מנּצח ּכלֹומר ְְְְֵֵֵַַַַַׁשֹודד,

הּגבּורה מּדת היא ּכי הּנכֹון, וזהּו ְְִִִִֶַַַַַָָָהּׁשמים.

(ב"ר החכמים ּבּה ׁשּיאמרּו העֹולם ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹמנהגת

מּטה": ׁשל הּדין "מּדת ד') ִִֶַַַָל"ה

ÌÚËÂיעׂשּו ּבֹו ּכי הּׁשם, זה עּתה להזּכיר ¿««ְְִִֵֵֶַַַָָ

להּציל לּצּדיקים, הּנסּתרים ְְִִִִִִִַַַַַָהּנּסים

ולפּדֹותם ּברעב, ּולחּיֹותם נפׁשם, ְְְְִִֶַַָָָָָָָמּמות

ּככל חרב, מּיד הּנעׂשיםּבּמלחמה הּנּסים ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּבפרׁשת ּבּתֹורה הּבאים ּוככל ולאבֹות, ְְְְְִַַַַָָָָָָָָָלאברהם

והיה ּובפרׁשת ג'ֿמ"ו) כ"ו (וּיקרא ּבחּקתי ְְְְִִַַַָָָָָֹֻאם

ּבּברכֹות א'ֿס"ח) כ"ח (ּדברים תבא ְְִִַָָָֹּכי

מן זה אין ּכי הם, נּסים ׁשּכּלם ְִִִִֵֵֶֶַָָֻּובּקללֹות

האלהים, ּבעבדנּו ּבעּתם ּגׁשמים ׁשּיבאּו ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּטבע

ּבּׁשנה נזרע ּכאׁשר ּכּברזל הּׁשמים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹולא

אבל ׁשּבּתֹורה, הּיעּודים ּכל וכן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהּׁשביעית,

הּמּזלֹות, מערכת ּתתנּצח ּובכּלם נּסים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֻֻּכּלם

ּכּנּסים עֹולם ׁשל מּמנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשאין ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

הּמּכֹות ּבעׂשר רּבנּו מׁשה ידי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַהּנעׂשים

ׁשהם וזּולתם, והּבאר והּמן הּים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּובקריעת

ׁשּיעׂשּו והם ּבפרסּום, הּטבע מׁשּנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמֹופתים

עּתה אמר ולכן לֹו. הּגיד אׁשר המיחד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשם

ׁשּיגּבר המנּצח הּתּקיף הּוא ּכי אבינּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָלאברהם

זרעֹו ּובין ּבינֹו ּברית ויהיה ויֹוליד, מּזלֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָעל

ינהיגם, ּוברצֹונֹו עּמֹו, ה' חלק ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָלעֹולם,

ּומּזל: ּכֹוכב ממׁשלת ּתחת יהיּו ְְִֶֶֶַַַָָֹלא

Ú„Âּבדבריו הזּכיר לא אבינּו אברהם ּכי ּוראה ¿«ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

הּכתּוב הּׁשם ּבצרּוף רק ה' יּו"ד ְֵֵֵַַַָׁשם

אל ּבצרּוף אֹו ב') ט"ו (לעיל ּדל"ת ְְְֵֵֵֶֶָָּבאל"ף

ּבעניניו ויזּכיר כ"ב) י"ד (לעיל עּמֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָעליֹון

(להּלן הּׁשמים אלהי ה' יאמר וכן ְְֱֱִִֵֵַַַַָָֹֹֹאלהים.

על י"ד) כ"ב (להּלן יראה ה' ואמר ז'), ְְֵֶַַַָָָכ"ד

ּתמיד הזּכיר ויעקב העתיד. הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹמקֹום

ּומׁשה ג'), מ"ח י"ד, מ"ג (להּלן ׁשּדי" ְֵֶַַַָ"אל

לעֹולם: ּכן יזּכיר לא ְְִֵֵַַָֹרּבנּו

Ì‡Âּבמּסכת ּׁשאמרּו מּמה ּכּלֹו זה ּתבין ּתזּכה ¿ƒְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻ

הּנ ּכל (מ"ט:) נסּתּכלּויבמֹות ביאים ְְְְִִִַַָָ

אמר ּולפיכ מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבאסּפקלריא

ּומׁשה א'), ו' (יׁשעיה ה' את ואראה ְְְְְֶֶֶֶַַָָָיׁשעיה

ּכי אמר ּולפיכ הּמאירה, ּבאסּפקלריא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָנסּתּכל

את ואראה כ'), ל"ג (ׁשמֹות וחי האדם יראני ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹלא

ּבפרׁשת זה אזּכיר ועֹוד ּדל"ת. ּבאל"ף ּכתּוב ְְְְִֶֶֶַַָָָָָה',

ּבעניי: אלהים יראה אם ב') ו' (ׁשמֹות ְְְְֱִִִִֵֶָָָֹוארא

Cl‰˙‰.È�ÙÏ,אֹות אֹורה אׁשר ּבּדר ללכת ƒ¿«≈¿»«ְֲֶֶֶֶֶֶַָ

ואתֹו ּתלכּו אלהיכם ה' אחרי ְְֱֲֵֵֵֵֶַַַֹֹּכטעם

ּדרּכֹו לאחז המצּוה ּכי ה'), י"ג (ּדברים ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹתיראּו

אחרי והּבא לפני, התהּל יאמר ׁשּיֹורּנּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹקדם

והענין ּתלכּו". ה' "אחרי יאמר ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹהּצּואה

לבּדֹו, מּמּנּו לירא הּׁשם, אחרי ללכת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשניהם

ּׁשּיצּוה: מה ְְֲֶֶַַַולעׂשֹות

‰È‰Â.ÌÈÓ˙הּזה ּבענין עֹוד אחרת מצוה ∆¿≈»ƒְְִִֶֶֶַַָָָ

אלהי ה' עם ּתהיה ּתמים ְְֱִִִֶֶַַָֹּכטעם

לא הּׁשם אזהרת אחרי י"ג) י"ח ְְֲִֵֵַַַַָָֹ(ּדברים

ּומכּׁשף ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ב ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹיּמצא

ׁשּיאמין ּבׁשניהם והענין י'), י"ח (ׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָוגֹו'

ּבעל הּוא לבּדֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי ְְִִַַַַָָּבלּבֹו

לעׂשֹות הּיכֹול הּוא ּובּסֹוף, ּבתחּלה ְְֲִִֶַַַַָָֹהיכלת

קֹוסמים ואל מעֹוננים אל יׁשמעּו ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַֹּולבּטל,

ּדבריהם ׁשּיבאּו יאמין ולא ּומכּׁשף, למנחׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאֹו

ּביד ׁשהּכל ּבלּבֹו יגזר אבל ּפנים, ּכל ְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹעל

ׁשּדי, אל והּוא אל ׁשהּוא העליֹונים, ְְְִֵֵֶֶֶַַָעליֹון

רעה ּומביא ּבּמּזל היה ׁשּלא טֹובה ִֵֶֶַַָָָָָָֹעֹוׂשה

האדם ׁשּיתהּל ּכפי ויפה, טֹוב הּמּזל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהיֹות

יהֹולל וקסמים ּבּדים אתֹות מפר ְְְְִִֵֵֵַָָֹֹלפניו,

ק (ׁשּבת ׁשאמרּו וזהּו כ"ה). מ"ד נ"ו.)(יׁשעיה ְְְְֶֶַַָָָ

וכּו': ׁשּל מאצטגנינּות ְְְְִִֵֵֶַצא
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(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàå:ãàî ãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ

i"yx£È˙È¯· ‰�z‡Â∑זֹו מצוה ידי על ל להֹוריׁשּה הארץ, ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§¨−©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ
i"yx£ÂÈ�tŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑היה לא מל, ׁשּלא ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח עינים"ּבֹו ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ּכן(עליו, מצאתי אליעזר דרּבי רמב"ן.)ּבבריתא ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðàרמב"ן £¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«

(ä)íäøáà EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ©§¨½̈
ézúð íéBb ïBîä-áà ék:E ¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑ׁשהּוא לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
נתרעמה ׂשרי ׁשל יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ׁשהיתה רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמקֹומֹו,

ׁשּנאמר: ליהֹוׁשע, ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, יב)על יהֹוׁשע(במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻ

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåEnî íéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−¦§¬
:eàöé¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙�e∑עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, רמב"ן.יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn 'g ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
éøçà Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì:E §«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«

i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑לאלהים ל להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל(וׁשם אלֹוּה)ּבר לֹו ׁשאין ּכמי לארץ ּבחּוצה .הּדר «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

C˙Èב ÈbÒ‡Â C�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

ÈÈג dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙ�e¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד ‡‰ ‡�‡¯Ê‚איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

CÓLה È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈL�ÎÏו Cp�z‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈ�aז ÔÈ·e C�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ�·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙�ÒÁ‡Ï ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È"M¯Âּבכל ׁשלם היה תמים, והיה ּפרׁש ¿«ƒְְֱִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשּלא אמר אברהם ורּבי ְְְִִֶַַַַָָָֹהּנסיֹונֹות.

לּבי יהי ּכטעם והּוא לּמה. הּמילה על ְְְְִִִִִַַַַַָָָיׁשאל

קי"ט (ּתהּלים אבֹוׁש לא למען ּבחּקי ְְְִִִֵֶַַָֹֻתמים

ּׁשּפרׁשּתי: מה והּנכֹון ְְִֵֶַַַָפ').

וטעם ÂÈ�t.(ג) ÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂּדעּתֹו לכּון ְַַ«ƒ…«¿»«»»ְְֵַַ

הּמצוה נבּואת לֹו הׁשלים וכאׁשר ְְְְְֲִִִִֶַַַָָלנבּואה.

הּדּבּור אליו ּובא ועמד, אברהם קם ְְִִֵַַַַָָָָָָָּבּמילה

וגֹו', אׁשּת ׂשרי לֹו ואמר הּׁשמים מן ְְְְִִִִֵַַַַָָָׁשנית

על והתּפּלל ּדעּתֹו לכּון ּפניו על ונפל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר

אל וּיאמרּו ּפניהם על וּיּפלּו ּכדר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹיׁשמעאל,

ואכּלה וכן כ"ב), ט"ז (ּבּמדּבר וגֹו' הרּוחת ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹֹאלהי

י'): י"ז (ׁשם ּפניהם על וּיּפלּו ּכרגע ְְְִֵֶַַַָָָֹאתם

‰ÔBÓ(ד) ·‡Ï ˙ÈÈ‰Â Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ƒ≈¿ƒƒƒ»¿»ƒ»¿«¬
.ÌÈBb:יפרׁש ּכאׁשר הּמילה ּברית הּוא ƒְְֲִִֵֶַַָָ

לאב ּתהיה הּברית ואחרי הּברית, אֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹזאת

נתּכנּו לבּדֹו לֹו אׁשר הּׁשם ּוברּו ּגֹוים, ְְְֲֲִִֵֶַַָהמֹון

לבא אברהם את וצּוה ׁשהקּדים ְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹעלילֹות

זרעֹו להיֹות ׂשרה, ׁשּתהר קדם להּמֹול ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּבבריתֹו

ה'): ּפסּוק (ראב"ע, ָָקדֹוׁש

ÌÈB‚Ï.(ו) EÈz˙�e,ואדֹום יׂשראל רּׁש"י, לׁשֹון ¿«ƒ¿ƒְְֱִִֵֶַָ

מבּׂשר היה ולא לֹו היה ּכבר יׁשמעל ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשהרי

ּברית ּבעת ׁשּיבּׂשרּנּו ּבעיני נכֹון ואינּנּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָעליו.

הּמילה מקּים אינֹו והּוא עׂשו, על ,הּמילה ְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבסנהדרין ׁשּדרׁשּו ּכמֹו עליה, נצטּוה לא ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹוגם

יׂשראל אבל יצחק. ּכל ולא ביצחק ּכי ְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹ(נ"ט:)

עּמים חבב אף וכן ועּמים, ּגֹוים יּקראּו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹלבּדם

ּפסּוק (ׁשם יקראּו הר עּמים ג'), ל"ג ְְִִִַַָָָָ(ּדברים

ה' (ׁשֹופטים ּבעממי בנימין אחרי ְְֲֲִִִֶֶַַָָי"ט),

אמר: ּכּלם הּׁשבטים הּלדת אחרי ּגם ְֲִֵֶֶַַַַָָָֻֻי"ד).
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(è)øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©¨−¤§¦¦´¦§®Ÿ
éøçà Eòøæå äzà:íúøãì E ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑?ׁשמירתּה היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי רמב"ן.""זאת ְְְְֲִִִִֶֶָֹ

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ�È·e È�Èa∑עכׁשו ׁשל ‡EÈ¯Á.אֹותם EÚ¯Ê ÔÈ·e∑אחרי להּולד להּמֹול,∑‰ÏBn.העתידין ּכמֹו ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈«¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְְִ
לעׂשֹות ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה .ּכמֹו ְְֲֲֵֶַַָ

(àé)éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−
:íëéðéáe¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓ�e∑ּונמלּתם נֹוׂשא, ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יאכל יעׂשה, ּכמֹו: יּפעל לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, אינו)ּכמֹו ישן .(ברש"י ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

(áé)ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨¨−§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´
:àeä Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéä½¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−«

i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד∑eÛÒkŒ˙�˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

(âé)ìBnä|éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²
:íìBò úéøáì íëøNáa¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ס"א(ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבת)לאחד ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה .(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(ãé)ìøòå|äúøëðå Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²
øa-úà äénòî àåää Lôpä:øôä éúé ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבהּכאן ¯L‡∑מׁשּיּגיע ¿»≈»»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ¬∆…ƒִִֶַַ
ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ענּוׁש אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: ‰LÙp.לכלל ‰˙¯Î�Â∑ּומת ערירי הֹול ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ¿ƒ¿¿»«∆∆ֲִִֵֵ

זמּנֹו קד)קדם רמב"ן.(שבת ְֶַֹ

‡zט ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ�·e¿»«¿»¿»≈

ÔBÎÈ�È·eי È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈ�a ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

(�"Èיא È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב (¯Ê‚È È"�) ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡È�Óz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
È�È·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ C�aÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»

ÈÏÈ„יג (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È"�) Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:È�L‡«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

י"א), ל"ה (להּלן מּמּך יהיה ּגֹוים ּוקהל ְְְִִִֶֶַַָָּגֹוי

ד'): מ"ח (להּלן עּמים לקהל ְְְִִִַַַַָּונתּתי

˙ÓL¯.(טֿי) È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Âרּׁש"י ּכתב ¿«»∆¿ƒƒƒ¿…ִַַָ

ּבריתי הּנה אני ראׁשֹון, ענין על מֹוסיף ְְֲִִִִִִִֵַָו'

ּׁשמירתֹו, ּומה לׁשמרֹו, זהיר הוי ואּתה ְְְְֱִִִֵַַָָָָָאּת

ּובין עכׁשיו ׁשל אּתם ּתׁשמרּו, אׁשר ּבריתי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹזאת

הרב וצדק להּולד. העתידים אחרי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָזרע

ׁשּׂשם הּמילה, ּבטעם (הרד"ק) ואמרּו ְְְְִִֶַַַַַָָָָּבפׁשּוטֹו.

לבל והחטא הּמהּומה רב הּתאוה ּבאיבר ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָזּכרֹון

ּובּמּתר. ּבּמצוה רק ּבֹו ְְְִִַַַַָָֻיׁשּתּמׁשּו

ÏÚÂלעיל) אּת בריתי הּנה טעם האמת ּדר ¿«ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

(להּלן "עּמ אנכי "הּנה ּכטעם ד') ְְִִִֵַַַָָָָֹּפסּוק

ג' (ׁשמֹות "עּמ אהיה ּכי וּיאמר ט"ו), ְְִִֶֶֶַָֹכ"ח

נ"ז). ח' (מ"א עּמנּו" אלהינּו ה' "יהי ְֱִִֵָֹי"ב),

וירּבה. יפרה ולכן עּמֹו יהיה הּברית ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹיאמר

הּזאת, הּברית אברהם ׁשּיׁשמר צּוה ּכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

הּזה האֹות והּנה ּברית, לאֹות הּמילה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָותהיה

ידחה ולכן י"ז), ל"א (ׁשמֹות ּכׁשּבת ְְְְִֵֶַָָאֹות

פ"ט.): ל ל זהר (עּין זה והבן ְְֵֵֶֶַַָֹאֹותֹו.

ÎÊ¯.(יד) Ï¯ÚÂהיא ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִִֶֶַָָ

לנקבה. זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ְְִִֵֵֶָָָָָּבאֹותֹו

מ"ו (ב"ר רּבֹותינּו הזּכירּו וכן רּׁש"י. ְְְִִִֵֵַַלׁשֹון

אמר אברהם ורּבי אחרים. טעמים ּגם ְְְֲִִִֵַַַַָָָָד')

ּבערוה, הּוא ּכי ידּועה, ערלתֹו ג') י"ב ְְְְִִֶַָָָָָָ(וּיקרא

וׂשפה כ"ה) ט' (ירמיה לב ערלת ּכן ְְְְְִֵֵֵַָָָָואין

ּכּלם ּכי י') ו' (ירמיה ואזן י"ב) ו' ְְְְִִֶָָֹֻ(ׁשמֹות

ְִסמּוכים:



נה jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(è)øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©¨−¤§¦¦´¦§®Ÿ
éøçà Eòøæå äzà:íúøãì E ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑?ׁשמירתּה היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי רמב"ן.""זאת ְְְְֲִִִִֶֶָֹ

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ�È·e È�Èa∑עכׁשו ׁשל ‡EÈ¯Á.אֹותם EÚ¯Ê ÔÈ·e∑אחרי להּולד להּמֹול,∑‰ÏBn.העתידין ּכמֹו ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈«¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְְִ
לעׂשֹות ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה .ּכמֹו ְְֲֲֵֶַַָ

(àé)éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−
:íëéðéáe¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓ�e∑ּונמלּתם נֹוׂשא, ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יאכל יעׂשה, ּכמֹו: יּפעל לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, אינו)ּכמֹו ישן .(ברש"י ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

(áé)ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨¨−§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´
:àeä Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéä½¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−«

i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד∑eÛÒkŒ˙�˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

(âé)ìBnä|éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²
:íìBò úéøáì íëøNáa¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ס"א(ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבת)לאחד ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה .(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(ãé)ìøòå|äúøëðå Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²
øa-úà äénòî àåää Lôpä:øôä éúé ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבהּכאן ¯L‡∑מׁשּיּגיע ¿»≈»»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ¬∆…ƒִִֶַַ
ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ענּוׁש אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: ‰LÙp.לכלל ‰˙¯Î�Â∑ּומת ערירי הֹול ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ¿ƒ¿¿»«∆∆ֲִִֵֵ

זמּנֹו קד)קדם רמב"ן.(שבת ְֶַֹ

‡zט ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ�·e¿»«¿»¿»≈

ÔBÎÈ�È·eי È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈ�a ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

(�"Èיא È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב (¯Ê‚È È"�) ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡È�Óz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
È�È·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ C�aÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»

ÈÏÈ„יג (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È"�) Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:È�L‡«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

י"א), ל"ה (להּלן מּמּך יהיה ּגֹוים ּוקהל ְְְִִִֶֶַַָָּגֹוי

ד'): מ"ח (להּלן עּמים לקהל ְְְִִִַַַַָּונתּתי

˙ÓL¯.(טֿי) È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Âרּׁש"י ּכתב ¿«»∆¿ƒƒƒ¿…ִַַָ

ּבריתי הּנה אני ראׁשֹון, ענין על מֹוסיף ְְֲִִִִִִִֵַָו'

ּׁשמירתֹו, ּומה לׁשמרֹו, זהיר הוי ואּתה ְְְְֱִִִֵַַָָָָָאּת

ּובין עכׁשיו ׁשל אּתם ּתׁשמרּו, אׁשר ּבריתי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹזאת

הרב וצדק להּולד. העתידים אחרי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָזרע

ׁשּׂשם הּמילה, ּבטעם (הרד"ק) ואמרּו ְְְְִִֶַַַַַָָָָּבפׁשּוטֹו.

לבל והחטא הּמהּומה רב הּתאוה ּבאיבר ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָזּכרֹון

ּובּמּתר. ּבּמצוה רק ּבֹו ְְְִִַַַַָָֻיׁשּתּמׁשּו

ÏÚÂלעיל) אּת בריתי הּנה טעם האמת ּדר ¿«ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

(להּלן "עּמ אנכי "הּנה ּכטעם ד') ְְִִִֵַַַָָָָֹּפסּוק

ג' (ׁשמֹות "עּמ אהיה ּכי וּיאמר ט"ו), ְְִִֶֶֶַָֹכ"ח

נ"ז). ח' (מ"א עּמנּו" אלהינּו ה' "יהי ְֱִִֵָֹי"ב),

וירּבה. יפרה ולכן עּמֹו יהיה הּברית ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹיאמר

הּזאת, הּברית אברהם ׁשּיׁשמר צּוה ּכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

הּזה האֹות והּנה ּברית, לאֹות הּמילה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָותהיה

ידחה ולכן י"ז), ל"א (ׁשמֹות ּכׁשּבת ְְְְִֵֶַָָאֹות

פ"ט.): ל ל זהר (עּין זה והבן ְְֵֵֶֶַַָֹאֹותֹו.

ÎÊ¯.(יד) Ï¯ÚÂהיא ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִִֶֶַָָ

לנקבה. זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ְְִִֵֵֶָָָָָּבאֹותֹו

מ"ו (ב"ר רּבֹותינּו הזּכירּו וכן רּׁש"י. ְְְִִִֵֵַַלׁשֹון

אמר אברהם ורּבי אחרים. טעמים ּגם ְְְֲִִִֵַַַַָָָָד')

ּבערוה, הּוא ּכי ידּועה, ערלתֹו ג') י"ב ְְְְִִֶַָָָָָָ(וּיקרא

וׂשפה כ"ה) ט' (ירמיה לב ערלת ּכן ְְְְְִֵֵֵַָָָָואין

ּכּלם ּכי י') ו' (ירמיה ואזן י"ב) ו' ְְְְִִֶָָֹֻ(ׁשמֹות

ְִסמּוכים:
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(åè)àø÷ú-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ¦§¨¬
:dîL äøN ék éøN dîL-úà¤§−̈¨¨®¦¬¨¨−§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ּכל על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
יג) .(ברכות

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ׁשח הּברכה? היא לנערּותּה,ּומה יח)ׁשּנאמר:זרה עדנה"(לקמן לי ּבהנקת∑ÈzÎ¯·e‰."היתה ≈«¿ƒ…»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ≈«¿ƒ»ֲַַָ
'ּבננּו ואֹומרים: הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ּכׁשּנצרכה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשדים,

ׁשּנאמר: הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה עּמּה, ּבנּה אחת ּכל והביאה כא)הּוא'. בנים(לקמן "הניקה ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ּבמקצת רמזֹו רּבה ּבראׁשית .ׂשרה", ְְְְִִֵַָָָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨¨−©¦§¨®©Ÿ́¤§¦À©§¤³
:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈ�tŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑למדּת ,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
הקּפיד ולא ׂשרה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה וׂשמח, האמין ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאברהם

אברהם ּכמֹו:∑‰Ô·l.על קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות ב)יׁש א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב אּתה"?;(שמואל "הרֹואה ְַַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
קּימת, היא זֹו לי'?אף עֹוׂשה הּוא ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ּבלּבֹו: אמר וכ.‰¯NŒÌ‡Â ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ¿ƒ»»
‰�L ÌÈÚLzŒ˙·‰∑ּבימי ׁשנה, ת"ק ּבני מֹולידין היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ּפי על ואף לילד, ּכדאי היתה ¬«ƒ¿ƒ»»ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכח ּתׁשּות ּובא ּכבר, הּׁשנים נתמעטּו ׁשּמהרּוּבאברהם אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות מעׂשרה ּולמד וצא עֹולם, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ע' ּובני ס' ּבני רמב"ן.ּתֹולדֹותיהן ְְְֵֵֵֶ

˙˜¯Èטו ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈL�ÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

daÏaיז ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙ�e¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈ�L ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈ�L ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÙÏeאמר לא ּכי ּבּכתּוב, מפרׁש הּדבר ּדעּתי ¿ƒְְִִַַַַָָָָָֹֹ

הּדבר ׁשּיהיה ערלתכם" את ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָ"ונּמלּתם

ּכמֹו ּבׂשרכם" "ערלת אמר לא וכן ְְְְְְֵֵֶַַַָָָֹּבספק,

וערלת ט"ז) י' (ּדברים לבבכם ערלת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיאמר

ּבׂשר אמר אבל י"ב). ו' ׁשמֹות (עּין ְְְְֲֵֶַַַַָָׂשפתכם

ּבכם, ערלה ׁשהּוא הּבׂשר ׁשּתכרתּו ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָערלתכם,

ּבׂשר ּבּגּוף ואין ּבכם, האֹוטם הּבׂשר ְְֵֵֶַַַָָָָָָּכלֹומר

ההּוא הּבׂשר ׁשּיּכרת איבר וכֹוסה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוטם

את החֹופה ּבׂשר זּולתי ערלה ּבלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹויּׁשאר

ו"ערל קל"ז.). (ׁשּבת חכמים ׁשהזּכירּו ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָהעטרה

ּגדלי ּכמֹו ּכּנּוי, ט') מ"ד (יחזקאל ְְְְִִֵֵֶָָּבׂשר"

ט"ו (וּיקרא מּבׂשרֹו זב כ"ו), ט"ז (ׁשם ְְִִַָָָָָָבׂשר

ב'):

הּדבר,ÁˆiÂ˜.(יז) וכן "וחדי". אנקלּוס ּתרּגם «ƒ¿»ְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

ּופעם ללעג יאמר ּפעם הּצחֹוק ְְִַַַַַַַַֹּכי

(מׁשלי ארצֹו ּבתבל מׂשחקת ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָלׂשמחה,

ה'). ו' (ש"ב ה' לפני מׂשחקים ל"א), ְְֲִִֵַח'

ׁשהּכּונה ּדעּתי רֹואהּולפי ּכל ּכי הּזה, ּבּלׁשֹון ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

יּמלא עד יׂשמח לֹו לטֹוב ּבאדם נפלא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָענין

(להּלן ׂשרה ּׁשאמרה מה והּוא ּפיו, ְְְְִֶַַָָָָָׂשחֹוק

הּׁשמע ּכל אלהים לי עׂשה צחק ו') ְֱִִֵַַָָָֹֹֹכ"א

ּולׁשֹוננּו ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא אז ּכענין לי. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָיצחק

אברהם עׂשה וכן ב'). קכ"ו (ּתהּלים ְְְִִִֵַָָָָָרּנה

ּפיו, ׂשחֹוק ּומּלא ׂשמח זה לֹו נאמר ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָּכאׁשר

ענין הּוא ּכי לׂשחֹוק זה ראּוי ּבלּבֹו ְְְִִִִֶֶַָָֹוּיאמר

ׂשרה ואם יּולד ׁשנה מאה הּלבן מאד, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנפלא

לׂשחֹוק זה יהיה ולא ּתלד, ּתׁשעים ְְְְִִִִֵֵֶֶַֹּבת

היא ּכי ּבּתמיהה הּכתּוב ויקּצר ְְְִִִִִֵַַַָָָּולׂשמחה,

וּיצחק: ּׁשאמר ּבּמה ְְִִֶֶֶֶַַַָָנקׁשרת

ÔÎÂנקׁשר י"ג) ט"ז (לעיל ראיתי הלֹום הגם ¿≈ְְֲֲִִִֵַָָ

ראיתי הלֹום הגם אמרה ּכי הּפסּוק, ְְֲֲִִִַַָָָָֹּבראׁש

אקראּנּו ולא ּבעניי ראה ּכי לי ׁשּנגלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּׁשם

אבי ּבית אל נגליתי הנגלה וכן: ראי. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָֹֹאל

ּבזבחי תבעטּו "לּמה עם קׁשּור כ"ז) ב' ְְְֲִִִִָָָ(ש"א

ׁשּתבעטּו ּבכם ּבחרּתי האם יאמר, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחתי".

כן: תעׂשּו ולּמה ּומנחתי ְְְְֲִִִִֵַָָָּבזבחי

B‡לדבר ּבׁשאלה ׁשנה מאה הּלבן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה

את התׁשּפט ּכמֹו נמנע, ּכדבר לא ְְְְֲִִֶֶֶָָָֹֹּפלא,

התרצה ענינֹו ב'), כ"ב (יחזקאל הּדמים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָעיר

ּתֹועבֹותיה, ּכל את ּולהֹודיעּה אֹותּה ְְֲִִֶֶָָָָֹלׁשּפט

ה'). כ"ג (מׁשלי ואינּנּו ּבֹו עיני התעיף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָוכן

אכל לבלּתי צּויתי אׁשר העץ המן ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶָָוכן

האם ּכלֹומר, י"א). ג' (לעיל אכלּת ְְְִִֵֶַַָָָמּמּנּו

וכן העץ. מן לאכל הּלב על ּבדעּת ְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹעלה

ׁשנה מאה ׁשּלבן הּלב על יעלה האם ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,

ואחר ּתלד, ׁשנה ּתׁשעים ּבת ׂשרה ְְִִִֵֵַַַָָָָיֹוליד,

חּיי עם הּזה הּנס ׁשּיהיה לֹו אמר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכן

ְִֵָיׁשמעאל:

Ô·l‰.„ÏeÈ ‰�L ‰‡Óמאה ּבבן הּפלא אין «¿∆≈»»»ƒ»≈ְֵֵֶֶֶַָ

ּכל יֹולידּו האנׁשים ּכי ׁשּיֹוליד, ֲִִִִֶָָָָָׁשנה

מאה ּובני ּתׁשעים ּבני הּלחה ּבהם היֹות ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָימי

ׁשּלא אברהם ּבימי ּכי אף האּלה, ּבּדֹורֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגם

ארּבעים זה אחרי והּנה הּׁשנים. ּפי מּימיו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעברּו

מּקטּורה: רּבים ּבנים הֹוליד ְִִִִַָָָָׁשנה

Ï·‡הֹוליד ׁשּלא ׁשנה מאה הּלבן אמר ¬»ְִֵֶֶַַָָָָֹ

מּמּנּה יֹוליד הּזאת האּׁשה מן ְֲִִִִֶַַָָָֹּבבחרּותֹו

ׁשּפסק ּתׁשעים ואחרי מאה אחרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָעּתה

לא ּולכ ּכן. ידע ּכי נׁשים, ארח ְִִִֵֶַַָָָָֹֹמּמּנּה

י"ז (לעיל לֹו ּכׁשּנאמר מּתחּלה ּכן ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָאמר

ּכי אליו אמרֹו עד לגֹוים" ּונתּתי" ְְְִִִֵַַָָו')

ׁשמֹו את וקראת אֹותֹו וצּוה יֹוליד. ְְְִִִֶָָָָָָמּׂשרה

וזה אברהם, ׁשעׂשה הּצחֹוק ּבעבּור ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָיצחק,

ואחרי ּולׂשמחה. לאמּונה היה ּכי ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָלאֹות

ה' צּוה ּכאׁשר ּכן אברהם אֹותֹו ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּקרא

ּכי יצחק ׁשמֹו קרא הכי ׂשרה אמרה ְְְֲִִִָָָָָָָאֹותֹו,

אלהים: לי עׂשה ְֱִִָָֹצחֹוק
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:È‰B¯˙· È‰B�·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÈÎ¯a˙כ ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dp�z‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z�¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡�ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ È�È·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL�‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈ�ÙÏ.(יח) ‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏּפרּוׁש ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»∆ֵ

"אם", ּכטעם מקֹום ּבכל הּזאת ְְִִַַַַָָָֹהּמּלה

מ"ב), ל"א (להּלן "לּולי" ּבמּלת ְְְְְִֵַַָָֻוהרּכבה

ּבאל"ף לפעמים ונכּתבה לא", "אם ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹוטעמּה

ויאמרּו עֹוד ירּכיבּוה וכן י'). מ"ג ְְְְְִֵַַָָֹ(להּלן

ז' (אסּתר ולׁשפחֹות לעבדים ואּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָ"אּלּו"

(קהלת ּפעמים ׁשנים אלף חיה ואּלּו ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹד'),

ּכמֹו וטעמּה לּו", "אם הּמּלה וענין ו'). ְְְְֲִִִַַַָָו'

א הרק ּכמֹו לחּזּוק, הּכפל ּובא אם", ְְֲִִִֶֶַַַָ"אם

קברים אין המּבלי ב'), י"ב (ּבּמדּבר ְְְְֲִִִִֵֶַָָּבמׁשה

י"א), י"ד ודֹומיהם:(ׁשמֹות ְְֵֶ

¯Ó‡Âארצה לפני יחיה יׁשמעאל אם אברהם, ¿»«ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׂשרה, ּבזרע ּברכּתני אׁשר הּזאת ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּברכה

הּוא מּמעי יצא אׁשר מּתחּלה הבטיחֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָּכי

אֹותֹו הּיֹורׁש והּנה ד'), ט"ו (לעיל ְְִִֵֵֵֶַָיירׁש

ועּתה יׁשמעאל, ׁשהּוא חֹוׁשב והיה ְְְִִֵֵֶַָָָָָיחיד,

ּכי והבין יֹוליד, מּׂשרה ּכי לֹו נאמר ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָּכאׁשר

ולכן יׁשמעאל, ימּות ּפן ּפחד הּיֹורׁש, ְְִֵֵֵֶַַָָָָהּוא

יחיה רּׁש"י ּפרׁש .לפני יחיה זה. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָאמר

א'), י"ז (לעיל לפני התהּל ּכמֹו ,ְְְְְְְִִֵֵַַָָּביראת

ׁשאמר ּבעבּור נכֹון, ואינּנּו קדמי. ְְֲֳֵֶֶַַַָָָָּפלח

ויתקּים יחיה ּפרּוׁשֹו אבל ,ׁשמעּתי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּוליׁשמעאל

עֹולם: ימי ּכל ְְֵַָָזרעֹו

‡EzL.(יט) ‰¯N Ï·‡אין ּבן אבל ּכמֹו ¬»»»ƒ¿¿ְֲֵֵָ

רק אמר, רק, ּכטעם י"ד), ד' (מ"ב ְַַַַַָָלּה

ּתלד אׁשּת ׂשרה עליו מבּׂשר אני אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ּובזרעֹו לעֹולם ּבריתי מקים אני ּובֹו ְְְְֲִִִִֵַָאֹותֹו

א זרעֹו, להרּבֹות אבר ויׁשמעאל ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָאחריו,

מּבריתי: ְִִִֹלא

‡·¯‰Ì.(כב) ÏÚÓ ÌÈ‰Ï‡ ÏÚiÂּכבֹוד לׁשֹון «««¡…ƒ≈««¿»»ְָ
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˜ÁˆÈ∑ׁשל ׁשנה וק' ׁשּנּמֹול ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ׁשם על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק, ׁשם על ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

יׁשמעאל(אברהם. ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ׁשאֹומר: לפי אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" "ואת אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אחרים עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל קטּורה לּמד)ּובני אּלא נאמר? לּמה יצחק" את אקים "ואתּֿבריתי . ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּברכּתי "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן וחמר קל למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. קדֹוׁש ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשהיה

אתֿיצחק" אקים "ואתּֿבריתי וחמר וקל יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי ּברית∑‡˙È˙È¯aŒ.אתֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ∆¿ƒƒְִ
יצחק ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא רמב"ן.הּמילה ְְְְְִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|Búà éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²
ãéìBé íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½

ðe:ìBãb éBâì åézú §©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN� ¯NÚŒÌÈ�L∑:ּכמֹו יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)äøN Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³¨¨Æ
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום(ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו רמב"ן.ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)Búéá éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³¥Æ
ìîiå íäøáà úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´©§¨¨®©¹̈¨
Bzà øac øLàk äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½©«£¤²¦¤¬¦−

:íéýìû¡Ÿ¦«

Ï‡ÚÓLÈיח ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B�·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÈÎ¯a˙כ ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dp�z‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z�¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡�ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ È�È·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL�‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈ�ÙÏ.(יח) ‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏּפרּוׁש ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»∆ֵ

"אם", ּכטעם מקֹום ּבכל הּזאת ְְִִַַַַָָָֹהּמּלה

מ"ב), ל"א (להּלן "לּולי" ּבמּלת ְְְְְִֵַַָָֻוהרּכבה

ּבאל"ף לפעמים ונכּתבה לא", "אם ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹוטעמּה

ויאמרּו עֹוד ירּכיבּוה וכן י'). מ"ג ְְְְְִֵַַָָֹ(להּלן

ז' (אסּתר ולׁשפחֹות לעבדים ואּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָ"אּלּו"

(קהלת ּפעמים ׁשנים אלף חיה ואּלּו ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹד'),

ּכמֹו וטעמּה לּו", "אם הּמּלה וענין ו'). ְְְְֲִִִַַַָָו'

א הרק ּכמֹו לחּזּוק, הּכפל ּובא אם", ְְֲִִִֶֶַַַָ"אם

קברים אין המּבלי ב'), י"ב (ּבּמדּבר ְְְְֲִִִִֵֶַָָּבמׁשה

י"א), י"ד ודֹומיהם:(ׁשמֹות ְְֵֶ

¯Ó‡Âארצה לפני יחיה יׁשמעאל אם אברהם, ¿»«ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׂשרה, ּבזרע ּברכּתני אׁשר הּזאת ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּברכה

הּוא מּמעי יצא אׁשר מּתחּלה הבטיחֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָּכי

אֹותֹו הּיֹורׁש והּנה ד'), ט"ו (לעיל ְְִִֵֵֵֶַָיירׁש

ועּתה יׁשמעאל, ׁשהּוא חֹוׁשב והיה ְְְִִֵֵֶַָָָָָיחיד,

ּכי והבין יֹוליד, מּׂשרה ּכי לֹו נאמר ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָּכאׁשר

ולכן יׁשמעאל, ימּות ּפן ּפחד הּיֹורׁש, ְְִֵֵֵֶַַָָָָהּוא

יחיה רּׁש"י ּפרׁש .לפני יחיה זה. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָאמר

א'), י"ז (לעיל לפני התהּל ּכמֹו ,ְְְְְְְִִֵֵַַָָּביראת

ׁשאמר ּבעבּור נכֹון, ואינּנּו קדמי. ְְֲֳֵֶֶַַַָָָָּפלח

ויתקּים יחיה ּפרּוׁשֹו אבל ,ׁשמעּתי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּוליׁשמעאל

עֹולם: ימי ּכל ְְֵַָָזרעֹו

‡EzL.(יט) ‰¯N Ï·‡אין ּבן אבל ּכמֹו ¬»»»ƒ¿¿ְֲֵֵָ

רק אמר, רק, ּכטעם י"ד), ד' (מ"ב ְַַַַַָָלּה

ּתלד אׁשּת ׂשרה עליו מבּׂשר אני אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ּובזרעֹו לעֹולם ּבריתי מקים אני ּובֹו ְְְְֲִִִִֵַָאֹותֹו

א זרעֹו, להרּבֹות אבר ויׁשמעאל ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָאחריו,

מּבריתי: ְִִִֹלא

‡·¯‰Ì.(כב) ÏÚÓ ÌÈ‰Ï‡ ÏÚiÂּכבֹוד לׁשֹון «««¡…ƒ≈««¿»»ְָ
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i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑יהיּו וׁשּלא הּלצנים, מן ולא הּגֹויים מן לא נתירא לא ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ
מקֹום'אֹויביו ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ראינּוהּו, 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו וּיפעל∑ÏÓiÂ.ּובני .לׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»»ְְִַַ

(ãë):Búìøò øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«
i"yx£BÏn‰a∑:ּכמֹו ב)ּבהּפעלֹו, עׂשה(∑BÏn‰a."ּבהּבראם"(לעיל מה זקן. ׁשהיה מתירא, והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן רׁש"י רּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּוא? ּברּו .)הּקדֹוׁש ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåøNa úà Bìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑נתמע ׁשּכבר ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
י ּבֹועל נאמר לכ הּמילה, ולפרע ערלה לחת הזקק ילד, ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. רבה)"את"די .(בראשית ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ׁשנה צ"ט לאברהם ּבנֹוׁשּמלאּו ויׁשמעאל אברהם נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש .ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהם נּמֹול הּזה הּיֹום כו)ּבעצם אברהם(יז, נּמֹול הּכּפּורים פכ"ט)ּביֹום אליעזר דרבי אינּה(פרקי ּבזמּנּה ׁשּלא מילה הרי וקׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, על ׁשּנצטּוה ּדמּכיון לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים אבינּו ואברהם טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּדֹוחה

מל א)ׁשּציּוהּו יא, השנה ראש - אּלא ּבזמּנּה.(תוד"ה מילה זֹו הרי רמב"ן, ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

(æë)øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®
:Bzà eìnð¦−Ÿ¦«

סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו לךפפפ לך פרשת חסלת

Êb¯כד „k ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה ÔÈ�L È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈

È�È·Êeכז ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL�‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎנ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

åð÷ 'îòá ñôãð êì êì úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מרּכבּתֹו ׁשהּצּדיקים ולמדנּו הּמקֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּכלּפי

אבל רּׁש"י. לׁשֹון הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִֶַַָָָׁשל

הן האבֹות ח') (מ"ז רּבה ּבבראׁשית ְְִִֵֵַָָָָלׁשֹונם

ז' (מיכה ּׁשּכתּוב למה ירמז הּמרּכבה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהן

ּופחד לאברהם, חסד ליעקב אמת ּתּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָֹכ')

והּמׂשּכיל מ"ב). ל"א (להּלן לי היה ְְְְִִִַַַָָָָיצחק

ִָיבין:

‰f‰.(כו) ÌBi‰ ÌˆÚaּבעצם רּׁש"י ּכתב ¿∆∆««∆ְִֶֶַַָ

ׁשנה צ"ט לאברהם ׁשּמלאּו הּזה ְְְֶֶַַַָָָָָהּיֹום

לה ּטעם ּומה נּמֹולּו. י"ג זּכירּוליׁשמעאל ְְְְִִִֵַַַַָ

לדברי י':) (ר"ה הסּכימּו ׁשּכבר ועֹוד ְְְְְִִִֵֶֶָזה,

ּובתׁשרי העֹולם נברא ׁשּבתׁשרי אליעזר ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָרּבי

והּכתּוב יצחק, נֹולד ּובפסח אבֹות ְְְְִֶַַַָָָנֹולדּו

ּכתב והּוא האחרת, ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד ְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמר

היתה הּבׂשֹורה ּכי י') (י"ח וּירא ְְְִֵֵֶַַָָָָּבסדר

ּבעצם אבל יצחק. נֹולד הּבא ּולפסח ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָּבפסח,

הּוא נּמֹול הּזאת ּבּמצוה ׁשּנצטּוה הּזה ְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּיֹום

וכל מאֹות ּוׁשלׁש עׂשר ׁשמנה ּביתֹו ְְְִִֵֵֵֶָָָֹוילידי

ה', ּביראת מעלתֹו הּכתּוב סּפר ּכסּפֹו. ְְְְֲִִִֵַַַַַָָמקנת

מקּדימין זריזים ׁשּכּלם ּביתֹו ּבני ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻּומעלת

ְְִלמצֹות:

ÔÈ‡Â,ּבתחּלה הּוא ׁשּנּמֹול אברהם, נּמֹול טעם ¿≈ְְִִִִֶַַַָָָ

ּבני וכל מּתחּלה נּמֹול ּבנֹו יׁשמעאל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָאבל

וּיּקח כ"ג) ּפסּוק (לעיל ּכתּוב כן ּכי ְִִֵֵֵַַָָּביתֹו,

ילידי ּכל ואת ּבנֹו יׁשמעאל את ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאברהם

ותׁשע ּתׁשעים ּבן ואברהם כן ואחרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָביתֹו,

נזּדרז אברהם ּכי והּטעם, ּבהּמלֹו. ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹׁשנה

אֹותם ּומל ּתחּלה ׁשּלהם הּמילה ְְְִִִֶֶַַָָָָָּבמצות

הרּבה מֹוהלים להם ׁשּזּמן אֹו ּבעצמֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָהּוא

עצמֹו, את מל ּכ ואחר עליהם, עֹומד ְְְֲֵֵֶֶַַַָָוהּוא

מסּכן אֹו חֹולה היה מילתֹו הקּדים ְְִִִִֶֶָָָָֻׁשאּלּו

להׁשּתּדל יכֹול היה ולא זקנתֹו, מּפני ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹּבּה

ְִָָּבמילתם:



נט

לשבת פרשת לך לך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ב' מרחשון
מפרק י  

עד סוף פרק יז 

יום רביעי - ה' מרחשון
מפרק כט 

עד סוף פרק לד

יום שני - ג' מרחשון
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' מרחשון
מפרק לה 

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' מרחשון
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' מרחשון
מפרק לט 

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' מרחשון
פרק כ 

מפרק מד עד סוף פרק מח

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 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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סי oeygxn 'b ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון ג' שני יום
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ly epeyl z` `le okezd z` wx azk ycewd oeyla zexezd `ian

ji` ote`d xe`iz ly oekpd iehiaa drh `ede ,aeh my lrad

,iebd jeza zelba dpikyd

,"äLaìúð" øîBì äöøå- §¨¨©¦§©§¨
dzernyny "dzxy" `l

m` ik ,dpiky ielib ly oipr
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oeygxnסב 'c iyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון ד' שלישי יום
אגרתכו ,anw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àùð 'ô î"øá åë,284 'nr cr:î"øá ë"ò

.BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéàL ,"'ä íàð ,àìî éðà õøàä- ¨¨¤£¦¨¥§ª¤¥¦§¨¥¦¥§
mbe minya mb `vnpe `ln `ed jexa yecwdymipipra mb ,ux`a

,miinybd mipipra mbe miipgexdäèeLt äðeîà àéä íâåzlaewn - §©¦¡¨§¨
,ìàøNé úeììk ízña¦§©§¨¦§¨¥
íäéúBáàî íãéa äøeñîe§¨§¨¨¥£¥¤
eëìäL íéLBãwä©§¦¤¨§

úeîéîúadpen`a - ¦§¦
,dninzø÷çì éìa ,'ä íò¦§¦©£Ÿ

éLBðà ìëNaoiadl -ïéðò §¥¤¡¦¦§©
äìòîì àeä øLà úe÷ìàä̈¡Ÿ£¤§©§¨
òãéì ,õ÷ ïéà ãò ìëOäî¥©¥¤©¥¥¥©

,lkya -éààìî" àeä C ¥§Ÿ
íéLãçL ÷ø ."õøàä ìë̈¨¨¤©¤£¨¦

ø÷çì eàa áBøwî,lkya - ¦¨¨©£Ÿ
,Bæ äøé÷çazewl` ji` - ©£¦¨

,mlerd lk z` `lnéàå§¦
ìà íäì áø÷ì øLôà¤§¨§¨¥¨¤¤
ét ìò à÷åc àlà ìëOä©¥¤¤¨©§¨©¦
éáúkî úBçe÷ì úBîc÷ä©§¨§¦¦§¥
úBèLôî ,ì"æ é"øàä̈£¦©ª§¨
ézòîML éôëe ,ïúeiîLbî¦©§¦¨§¦¤¨©§¦
.ïãò íúîLð éúBaøî- ¥©©¦§¨¨¥¤

axdn ,aeh my lradn

,mdicinlze cibndéà Cà©¦
áèéä äæ øàáì øLôà¤§¨§¨¥¤¥¥

øLà íéãéøOìå älâñ éãéçéì ,úòîBL ïæàì ätî íà ék ,ázëîa§¦§¨¦¦¦¤§Ÿ¤©©¦¦¥§ª¨§©§¦¦£¤
àøB÷ 'ä48:áéúëãk ,aezky enk -49,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe" : ¥§¦§¦§©§¥£©¨¦Ÿ

'eë òîBL äzà ïä ììkîe50.'d z` miyxec mpi`y dl`y ,e`l - ¦§©¥©¨¥©
miyxecy dl` wx mileki dl` mipipr oiadl oky ,oiadl mileki mpi`

d`ae llka dxezd zeinipta dzlbzpy zewl` oiadl ,'d z`

ly ote`a dbyda

"oeqpxtzi"51zxeza

.zeciqgd

íúéàø ízà ,äpä- ¦¥©¤§¦¤
icbpnl owfd epax azek

,zeciqgd zxezLeøt¥
íéøôqî ãçà øîàî©£¨¤¨¦§¨¦

,íéòeãéäzxez ly - ©§¦
,zeciqgd,úBàìe àîâeãì§§¨§

íéøîànä ìk íb ék¦©¨©©£¨¦
íéäeîzämiywnye - ©§¦

,zeiyew mdilríäì Lé¥¨¤
éòãBéì áèéä øeàáe Leøt¥¥¥¥§§¥

.ïç-gdnkpzxez) dxzq ¥
.(dlawdee÷é àì Cà©Ÿ§©
íúìòîowfd epax dpet - ©£¨¨

,ceaka mdil`øàáì éìà¥©§¨¥
ék ,ázëîa ìkä íäì̈¤©Ÿ§¦§¨¦
äãák äëàìî àéä¦§¨¨§¥¨
íeLa øLôà éàå ,äaøîe§ª¨§¦¤§¨§
eçlL eöøz íà ÷ø ,ïôàŸ¤©¦¦§¦§
ãçéîe ãçà íkî¦¤¤¨§ª¨
íò äéäé 'äå ,'ä äöøé íà Ba øaãà ät ìà äôe ,äãòaL¤¨¥¨¤¤¤£©¥¦¦§¤§¦§¤¦

:"éô éøîà ïBöøì eéäé"å ,éôéhäa ét¦§©¦¦§¦§§¨¦§¥¦

owfd epax azk ("ycewd zxb`"n) ycewd zexb`y zexnly ,oiivn iaxd

"ycewd zxb`"a eipa oze` exciqe evaiw ,ezewlzqd ixg`e ,mipey mipnfa

,oky) ozaizk xcq itl `ly zexb`d z` exciq mde ,(dncwda `aend itk)

azkp j"f oniqe ,b"rwz zpya ,zewlzqdd iptl dazkp 'k oniq ycewd zxb`

rlrcprn iax zewlzqd ixg`

(jxra h"nwz zpya ,wecexedn

`evnl milekiyk ,z`f lka -

zg` zxb` oia zekiiy

ynyl xacd leki ,dzncewl
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øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
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ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, ע"פ34.מנחות כאן וניתוסף שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא

התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, ˘ËÈÏ"‡:35.הגהת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מ"ב פ"ב היד.36."חגיגה ספר בהקדמת רמב"ם

ב'.37. פרק מ"ט שער



oeygxnסח 'f iyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

BìëBàä,xzend xacd z` -,'äì äðeëaick df xac lke`y - ¨§§©¨¨©
,'d z` cearl gek el didiyíúña íâåeze` lke` `edyk - §©¦§¨

,'d z` cearl ick dpeek ,dyrn zrya ,el didzy ilan mzqìk̈
,'äì ìltúîe ãîBì àéää äìéëàä çëaL 'ä ãáBòä íãà̈¨¨¥¤§Ÿ©¨£¦¨©¦¥¦§©¥©

úBiúBà äNòpL àöîðå§¦§¨¤©£¨¦
ôzäå äøBzääìBòä äl ©¨§©§¦¨¨¨

øøápä çkî 'äì©¦Ÿ©©¦§¨
,àeää ìëànäî,lk`y - ¥©©£¨©

`id lk`nay zeigd

dler `ide ,''dbep'' ztilwn

,'dl,ìça eäæåon f`y - §¤§Ÿ
dxezl wwcfdl gxkdd

zeigdy ick dlitze

,'dl dlrz lk`n eze`ay

äiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨
íò dîöòa dâð útì÷ì¦§¦©Ÿ©§©§¨¦
ìëaL úeiðBöéçä©¦¦¤§¨

,úBîìBòäf` `idy - ¨¨
`id zay oky ,dilra

zenlerd ziilr38,ïëì̈¥
íéâeðòz ìk ìëàì äåöî¦§¨¤¡Ÿ¨©£¦

úaLa-dnvr dlik`d §©¨
wx `l ,devn `id zaya

`idd dlik`d gekay dn

,lltzne cnel `eda úBaøäìezlik` -å øNáziizya -,ïéé §©§§¨¨§©¦
ìçaL óà,oii zezyle xya lek`l ytgn `edyk -ììBæ" àø÷ð ©¤§Ÿ¦§¨¥
,"àáBñå.devn ef ,zay bper myl lke` `edyk ,zaya eli`e - §¥

xeyw epi`y ''xzid'' ly xaca `ed xen`d lk ,mipt lk lr

wlgay 'f wxta xaqeny itke ,zelrl zlekid ea yie dtilwa

.''`ipz''d xtq ly oey`xdøeqà øáãa ïk ïéàM äîxeq`y - ©¤¥¥¦§©¦
,eze` lek`lúBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àìàìå ¤¥¨©£Ÿ§©¨§Ÿ

,àeää çka ãîBìå ìltúnLk íb ìçaepi` xeqi` xac ,xnelk - §Ÿ©§¤¦§©¥§¥©Ÿ©©
,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrl lekiìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©

Lôð çewôì,eytp zlvdl -[øeîb] øzä äNòðå ì"æø eøézäL39. §¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥¨
zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà,äøäèå äàîè ø`l - £¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨§¨¢¨

dmixac,zekldd zepc mzece` ,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr

zece` micnely dxezd zekld m` ik ,''rxe aeh miigd ur'' mdy

,dl`mixac,íé÷ñBôe àøîâaL úBúéøáe úBéðLnä íäLmiwqetd- ¤¥©¦§¨§©§¤¦§¨¨§¦
,dyrnl dkldíäéøác íéøøáîe íéøàáîädpynd ixac - ©§¨£¦§¨§¦¦§¥¤

,zeziixadeéôeb ïä ïä ,äNòîì äëìäìxwir -,ät-ìòaL äøBz ©£¨¨§©£¤¥¥¥¨¤§©¤
àéäL`id ,dt lraydxez - ¤¦

,úeìéöàc úeëìî úøéôñ§¦©©§©£¦
àúéàãk`aenk -øäfa ¦§¦¨©Ÿ©

ïéà úBîB÷îa LBãwä©¨¦§¥
:íéðewz Léøáe ,øtñî- ¦§¨§¥¦¦

''xdef ipewiz'' zligza40

:aezkúeëìî"zpiga `id - ©§
ïðéø÷ ät ìòaL äøBz ,ät¤¨¤§©¤¨¦¨

,"dì,dl mi`xew ep` - ¨
eäéà úeìéöàáexe` ,`ed - ©£¦¦

,seq oi`éäBîøâemilkd - §¨¦
mi`xwpd) ely zecnde

,(''idenxb''ïBäa ãç41,md - ©§
,mda cg` xac-øBàL eðéäc§©§¤

ãçéúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¦§©¥
,ãeçiä úéìëúa úeìéöàa©£¦§©§¦©¦
Búîëçå BðBöøe àeäL¤§§¨§¨
àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä©§ª¨¦§¦¤¦§¨
:ãçà ìkä ¯ "úeëìî"- ©§©Ÿ¤¨

jiiy `l myy ixd ,cg` xac

,zewl` ly cegid zilkzdf `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel

ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn dt lray dxez ly zekldd jk

`le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a od ,"zeliv`c zekln" zpiga

itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr melye qg xnel jiiy

itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr cvn xacd jk ,oldl xiaqiy

cvne ,"zeliv`"a `idymvrzpigaa ody dxezd zekld ly oiprd

`ly ixd ,zeyalzda okn xg`l `a dfy itk j` ,"zeliv`c zekln"

zeidl leki mda ,zenlera zeyalzda e`a dxez ly zekldd wx

d`a `idy itk "zeliv`c zekln" mb m` ik ,xzqde mlrd odilr

zeyalzdd cvn ,"rxe aeh zrcd ur" z`xwp `id mb - zeyalzda

z` xxal) mixexia xxal ick - z`fe ,rxe aehndlelkd "dbep"ztilwa

.(rxd on aehd
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ùã÷ä úøâà
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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oeygxn 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון ח' קודש שבת
אגרתכו ,cnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,288 'nr cr.òøã àøèñî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîeeli`e - ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
c zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep`zeliv`?"äöBø¤

,úeìéöàc úeëìî da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì- ©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨©§©£¦
my - "dxivic zekln"a zeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk

mleray zeipynd oipr `ed

,"dxivi"däøéöéc úeëìîe©§¦¦¨
"äçôL" àø÷ðzynynd - ¦§¨¦§¨

miyaelnd dl`l dlthe

dfy ,daúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcuxzn df xac - ©£¦

lirl `iad owfd epaxy dn

ly oey`x wxt ,inlyexidn

oerny iaxy ,zekxa zkqn

z`ixwl mby ,xaeq i`gei oa

m` ik miwiqtn `l rny

`idy dpynn `le `xwnn

ixde ,`xwnn dlrnl

iaxy dnn jkl dxizq

xne` envr i`gei oa oerny

dpyny "`pnidn `irx"a

?`kln - `xwne dgty `id

oi` ,o`k xn`pd itk ,`l`

dn oky ,dxizq mey jka

`id dpyny xne` `edy

`idy itk df ixd - dgty

d`azeyalzda- mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a

`edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a `id

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oial mvraúeëìîe©§
."äîà" àø÷ð äàéøác,"dgty"n dlrnly -,òãúådi`x - ¦§¦¨¦§¨¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcad miiwyänî¦©
,äiNòa àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨©£¦¨
àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥¦§¨¤¦

zxitq -"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz,zecn -?úeìéöàcixd - ¦§¤¤¤§¥©§¦©£¦
`edy mixne` ,`eti` ,cvik ,"zeliv`c zekln"n dlrnl mb `edy

?"diyr"aàlà`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`yk - ¤¨
àéãäa àeä ïëå .äiNòa úLaìúnL,yxetna -,úBðekä øôña ¤¦§©¤¤©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨

àø÷nL àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe àø÷nL¤¦§¨¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨¤¦§¨
,äiNò ãò Laìúî`ed xwird - azkay dxez - `xwna ,oky - ¦§©¥©£¦¨

lr eica zeazkp ,"'iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr

,slwdäðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãòly oiprd `id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld

oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `ed dxivid mlery ,"dxivi"a

,"dxiviaãeîìúå,yalzn -.äàéøáainrh `ed "cenlz" ,oky - §©§¦§¦¨
mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd ef ixd - zekldd

mlera - "'iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n ea dbydd

d`ixad42.

cvny cr zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl

:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd,äpäå§¦¥
úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
xaqen zeciqgae dlawa -

zxiay oipr hexhexta

zevevipd zlitpe milkd

,dxiayd oipr cvníb éæà£©©
àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨
áBè úòcä õò" íLa§¥¥©©©

éaâì "òøåd`eeydae - ¨¨§©¥
Îl"ïétðà øéòæ"§¥©§¦

ãøBé BðéàL ,úeìéöàc©£¦¤¥¥
å ,íL"`"f" -àø÷ð ¨§¦§¨

päå ."íéiç õò",ä ¥©¦§¦¥
úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§
ãBñ àeä dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©
øLà" ¯ äðéëMä úeìb̈©§¦¨£¤

íãàä èìL,dtilw ly -íãàa,dyecw ly -."'eë- ¨©¨¨¨§¨¨
lr "mileblbd xtq"n d"k oniq ycewd zxb`a ,lirl `aenk

ivevip z`lrdl ,"el rxl" dfy ,zelbd onfa dtilwd zhily

dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw ly lrila mc`n dyecwd

onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d ixac lr dywdy

icinlz miqpxtzn ,hley "rxe aeh zrcd ur"y,minkg

mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd

jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn md okl xy`e mdl

zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg icinlzy dnn l`y

did ok it lr s`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn minxke

,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd xwir

,zelbd onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay ,`id dpeekdy

zivnzdne ,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk

minkg icinlz ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala

z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed

`ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad

mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr

.xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn

:owfd epax oeylae:àðîéäî àéòøa áeúkL eäæåzyxtn - §¤¤¨§©§¨§¥§¨
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ùã÷ä úøâà
ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä

úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå
äðäå .äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
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סט oeygxn 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון ח' קודש שבת
אגרתכו ,cnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,288 'nr cr.òøã àøèñî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîeeli`e - ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
c zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep`zeliv`?"äöBø¤

,úeìéöàc úeëìî da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì- ©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨©§©£¦
my - "dxivic zekln"a zeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk

mleray zeipynd oipr `ed

,"dxivi"däøéöéc úeëìîe©§¦¦¨
"äçôL" àø÷ðzynynd - ¦§¨¦§¨

miyaelnd dl`l dlthe

dfy ,daúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcuxzn df xac - ©£¦

lirl `iad owfd epaxy dn

ly oey`x wxt ,inlyexidn

oerny iaxy ,zekxa zkqn

z`ixwl mby ,xaeq i`gei oa

m` ik miwiqtn `l rny

`idy dpynn `le `xwnn

ixde ,`xwnn dlrnl

iaxy dnn jkl dxizq

xne` envr i`gei oa oerny

dpyny "`pnidn `irx"a

?`kln - `xwne dgty `id

oi` ,o`k xn`pd itk ,`l`

dn oky ,dxizq mey jka

`id dpyny xne` `edy

`idy itk df ixd - dgty

d`azeyalzda- mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a

`edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a `id

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oial mvraúeëìîe©§
."äîà" àø÷ð äàéøác,"dgty"n dlrnly -,òãúådi`x - ¦§¦¨¦§¨¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcad miiwyänî¦©
,äiNòa àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨©£¦¨
àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥¦§¨¤¦

zxitq -"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz,zecn -?úeìéöàcixd - ¦§¤¤¤§¥©§¦©£¦
`edy mixne` ,`eti` ,cvik ,"zeliv`c zekln"n dlrnl mb `edy

?"diyr"aàlà`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`yk - ¤¨
àéãäa àeä ïëå .äiNòa úLaìúnL,yxetna -,úBðekä øôña ¤¦§©¤¤©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨

àø÷nL àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe àø÷nL¤¦§¨¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨¤¦§¨
,äiNò ãò Laìúî`ed xwird - azkay dxez - `xwna ,oky - ¦§©¥©£¦¨

lr eica zeazkp ,"'iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr

,slwdäðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãòly oiprd `id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld

oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `ed dxivid mlery ,"dxivi"a

,"dxiviaãeîìúå,yalzn -.äàéøáainrh `ed "cenlz" ,oky - §©§¦§¦¨
mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd ef ixd - zekldd

mlera - "'iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n ea dbydd

d`ixad42.

cvny cr zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl

:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd,äpäå§¦¥
úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
xaqen zeciqgae dlawa -

zxiay oipr hexhexta

zevevipd zlitpe milkd

,dxiayd oipr cvníb éæà£©©
àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨
áBè úòcä õò" íLa§¥¥©©©

éaâì "òøåd`eeydae - ¨¨§©¥
Îl"ïétðà øéòæ"§¥©§¦

ãøBé BðéàL ,úeìéöàc©£¦¤¥¥
å ,íL"`"f" -àø÷ð ¨§¦§¨

päå ."íéiç õò",ä ¥©¦§¦¥
úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§
ãBñ àeä dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©
øLà" ¯ äðéëMä úeìb̈©§¦¨£¤

íãàä èìL,dtilw ly -íãàa,dyecw ly -."'eë- ¨©¨¨¨§¨¨
lr "mileblbd xtq"n d"k oniq ycewd zxb`a ,lirl `aenk

ivevip z`lrdl ,"el rxl" dfy ,zelbd onfa dtilwd zhily

dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw ly lrila mc`n dyecwd

onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d ixac lr dywdy

icinlz miqpxtzn ,hley "rxe aeh zrcd ur"y,minkg

mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd

jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn md okl xy`e mdl

zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg icinlzy dnn l`y

did ok it lr s`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn minxke

,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd xwir

,zelbd onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay ,`id dpeekdy

zivnzdne ,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk

minkg icinlz ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala

z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed

`ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad

mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr

.xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn

:owfd epax oeylae:àðîéäî àéòøa áeúkL eäæåzyxtn - §¤¤¨§©§¨§¥§¨
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ùã÷ä úøâà
ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä

úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå
äðäå .äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
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oeygxnע 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,lirl xen`k ,`yp'eë àèìL òøå áBèc àðìéàc àðîæáe"§¦§¨§¦¨¨§¨¨¨§¨
,"'eë ïeðéàyi ,'ek hley "rxe aeh zrcd ur"y onfae - ¦

dnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd ,minkg icinlzl

,mdl mipzep ux`d inryL äðéëMä úeìb ïîæa eðéäc- §©§¦§©¨©§¦¨¤
,dpikydúòtLn©§©©

útì÷a íäL íéðBöéçì©¦¦¤¥¦§¦©
íé÷ðBé áø áøòäL ,dâðŸ©¤¨¥¤©§¦
ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî¦¨¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwò¦©£©
÷ñò øwòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany

ìetìôe ïeiò éãé ìò©§¥¦¦§
äðéa äîëça äëìä£¨¨§¨§¨¦¨

,úòãåzegek zylya - ¨©©
z` mixidand lkyd

,dklddàúéøBà"c òãBpk©©§©§¨
"ú÷ôð äîëçî43, ¥¨§¨¨§¨

à÷éc äîëçáe§¨§¨©§¨
eøéøaúà44,,recik - ¦§¨¦

lre ,dnkgn d`a dxezy

mixxazn `wec dnkg ici

xexiay myke ,zevevipd

dkld didzy ,dkldd

ici lr `a ,dxidae dxexa

d xexia mb jk ,lkye dnkgzevevip,dnkgd oipr ici lr `ed

eðéäåzevevipd xexiay ,"exixaz` dnkg"ay mixne`y dn - §©§
Îl dpeekd ,dnkg ici lr `edäàlò äîëç,dpeilr - ¨§¨¦¨¨

äøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¤¤§©§©£¦¨
úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé àaà" ãBña) ät-ìòaL¤§©¤§©¨§©§©¨©§ª¤¤§©§

,úBúéøáe úBéðLnä [ãBñ] (ãBñå) ,äøéöécúBLaìîä ¦¦¨§©¦§¨§©§©§ª¨
dâð útì÷a,xedhe `nh ,xzene xeq` mdy mixaca -ãâðkL ¦§¦©Ÿ©¤§¤¤

ìéçúî íML ,äøéöéä íìBò,"rxe aeh zrcd ur" oipr -úðéça ¨©§¦¨¤¨©§¦§¦©
] úòcä:xg` gQpdâðaL [òøäztilw ,"dxivi"d mleray - ©©©ª¨©¥¨©¤§Ÿ©

,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn lr dvgn `id "dbep"]:xg` gQpª¨©¥

,äiNòä íìBò ãâðkL dâð útì÷a úBLaìîä ,úBúéøaäå§©§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©¤§¤¤¨¨£¦¨
òøä úðéça ìéçúî íML¤¨©§¦§¦©¨©

,[dâðaLmleray - ¤§Ÿ©
"dbep" ztilw ,"diyr"d

`iddaex,aeh dherine rx

òãBpk,recik -.ì"æéøàäî ©©¥¨£¦©
àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤
äNòp äî ,ãàî äfî ìBãb̈¦¤§Ÿ©©£¨
ïeiò éãé ìò ìònî íéîMa©¨©¦¦©©©§¥¦
ïî ä÷eñt äëìä øeøáe¥£¨¨§¨¦
íé÷ñBôe àøîbä45 ©§¨¨§¦
äî ,íéðBøçàå íéðBLàø¦¦§©£¦©
íã÷ øác íìòäa äéäM¤¨¨§¤§¥¨¨Ÿ¤

,ælä ïeiòäwnrzdy iptl - ¨¦©¨
dzid ,`xnbd cenila

zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ éãé ìò ék- ¦©§¥¤
dfa ezewnrzd ici lr

,dkldd z` exexiaeäìòî©£¤
eéäL úBtìwäî Bæ äëìä£¨¨¥©§¦¤¨
,dúBà íéqëîe íéîéìòî©£¦¦§©¦¨

,dkldd z` -äúéä àlL¤Ÿ¨§¨
äúéä àlL Bà ,ììk äòeãé§¨§¨¤Ÿ¨§¨

dîòèa áèéä úðáeî46,- ¤¤¥¥§©£¨
dkldd mrh ahid epiad `l

exexiae epeir ici lre -

,mrhd z` zrk mipian

íòhäL47ãBñ àeä ¤©©©
,äàlò äîëç äøéôqä- ©§¦¨¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkgäpnî eìôpL¤¨§¦¤¨
úøéáLa úBtìwa ïéöBöéð¦¦©§¦¦§¦©

íäå ,íéìkä,mrhd - dnkg ly zevevipd -,úeìb úðéçáa íL ©¥¦§¥¨¦§¦©¨
íéðBéìòî äøBzä úîëç íéîéìòîe íäéìò íéèìBL úBtìwäL¤©§¦§¦£¥¤©£¦¦¨§©©¨¥¤§¦

.íéðBzçúåzenyp enk mipeilrd zenleray mi`xapdn - §©§¦
hnl o`k mc`d ipane ,mik`lne.d,àðîéäî àéòøa áeúkL eäæå- §¤¤¨§©§¨§¥§¨

,zxb`d zligza lirl xkfpk ,`yp zyxtnàéLewäLdywnd - ¤©§¨
,dxeza oipr zpadl.òøc àøèqî àéäody zetilwn ,rxd cvn - ¦¦¦§¨§©

.dxezd ly dnkgd lr zexizqn ode rx
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ùã÷ä úøâà
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á

.ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáùàìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä
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עי היום יום . . . 

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות הָאט 
דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין ברודער 
מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף לעבען מיט 
דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט נָאר לערנען די 

פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  נֹות ְנׂשִ ׁשְ ּבִ ת ֹקֶדׁש ֶלְך ְלָך תרנ"א:  ּבַ "ּב[ מֹוָצֵאי ׁשַ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר ַרּבֵ
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ בּוַע. ֹלא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך לעבט 
מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף מפרסם 
זיין גטליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו איבערגעגעבען 

בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשָׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאֹלקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ל ְימֹות ַהּשָׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ַנְפׁשֹות  ם ּבְ י ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. ֹלא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ֵני ּבֵ ּבְ

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם ֹלא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ
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היום יום . . . עב
ם  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשָׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ֶאת ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא 

ישמעו, מען זעהט ניט קיין גטליכקייט און מען הערט ניט קיין גטליכקייט. 

ּלֹא  ֶזה, ׁשֶ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ירּות, ָאַמר ׁשֶ ֲעׁשִ ִלֶער ּבַ ֵקן ְלָבֵרְך ֶאת ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעּפְ נּו ַהּזָ ָרָצה ַרּבֵ ׁשֶ ּכְ
ֲאִריכּות ָיִמים ָאַמר:  ָרָצה ְלָבְרכֹו ּבַ ֲעבֹוָדה. ּוְכׁשֶ קּות ּבָ ּמּוד ַהֲחִסידּות ְוִהְתַעּסְ ירּות ִמּלִ ְטִרידֹו ָהֲעׁשִ ּתַ
ָמעּו", ֹלא רֹוִאים ֱאֹלקּות ְוֹלא  "ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו, ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיׁשְ ר ׁשֶ י ִאּכָ ַחּיֵ ַאְך ֹלא ּבְ

ׁשֹוְמִעים ֱאֹלקּות.

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבּור  ּדִ ה  ַמֲעׂשֶ  – ב  ַהּלֵ ׁשֹון,  ַהּלָ ַהּגּוף,  ָעְרַלת  ֲהָסַרת  הּוא:  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ְלַאַחר  ֶדר  ַהּסֵ
ְרֵסם  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ֱאֹלקּותֹו, – ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי,  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור ֵאין סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶזה ַמה ּשֶׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם,  ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ֶזהּו ׂשְ
ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו  ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ִבּטּול ּדְ ּבְ
ֵעיָניו  ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ י ּכְ ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ּבְ
ָבר  ּדָ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה  ה ָלִאיׁש ַהּפָ ְיַצּוֶ ר ֶהָחָכם  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל. ְוָהָיה  ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ר ׁשֶ ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ׁשֶ
ר  יׁש ְמִציאּותֹו ֲאׁשֶ ְרּגִ ּמַ ׁשּוט, ֵהן ְלַעְצמֹו ׁשֶ ל ָהִאיׁש ַהּפָ ִצּוּוי ֶזה נֹוָלד ְמִציאּותֹו ׁשֶ ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ּבִ
ב ִלְמִציאּות  ֵעיֵני ֶהָחָכם ֶנְחׁשָ ָבר, ְוֵהן ּבְ ה ֶהָחָכם ַלֲעׂשֹות ּדָ ם ִמְצַות ֶהָחָכם ְולֹו ִצּוָ הּוא ָיכֹול ְלַקּיֵ
ׁשּוט  ה, ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ ר ִויַצּוֶ ר ֵאָליו ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ּבְ
דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ

ָקָטן ּוָפׁשּוט.
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ה'תשע"ב מרחשון ב' ראשון יום הזב מדרס

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áfä©¨

ìò óà ...ãçà íãàa èéîäì äìBëéä äpè÷ äðéôña eáLiL øBähäå§©¨¤¨§¦§¦¨§©¨©§¨§¨¦§¨¨¤¨©©

,ñøãî íéàîè øBähä éãâa éøä ¯ äæa äæ ïéòâBð ïäéãâa ïéàL ét¦¤¥¦§¥¤§¦¤¨¤£¥¦§¥©¨§¥¦¦§¨

.ïäéìò áfä ñøã ànL ,÷ôña ïúàîèå§ª§¨¨§¨¥¤¨¨©©¨£¥¤

במשנה זו הלכה מ"א)מקור פ"ג והרע"ב(זבים הר"ש ופירשו

להכריע הטהור יכול כך, כל יציבה שאינה קטנה שבספינה

על ונשען שוכב הזב וכאשר מעלה, כלפי הזב את ולהעלות

מדרס. טומאת הבגדים נטמאים הטהור, בגדי

הזב, למשכב הראויים הטהור בבגדי אלא אינה זו [וטומאה

נעשה אינו עצמו האדם אבל הטומאה), (אב מדרס טמאים ולכן

אב הוא הרי הטהור על נישא שהזב זמן כל אלא לזב, מדרס

אלא אינו הזב מן שפירש לאחר אבל בגדים, ומטמא הטומאה

לטומאה] ראשון

רק מדרס" טמאין הטהור ש"בגדי מפרש הרמב"ם אבל

לחשוש יש קטנה בספינה כי עליהם", הזב דרס "שמא מספק

זה. על זה שידרכו

משום היא הבגדים שטומאת הרמב"ם פירש לא ומדוע

על כשוכב נחשב שמעליו והזב הזב, את מכריע שהטהור

הבגדים?

והביאור:

עליהם נישא גופו רוב כאשר רק ומושב משכב מטמא הזב

ה"ג) פ"ז רגליה(לעיל כפות ארבע ותחת בהמה על הרוכב זב ולכן, .

כיון טומאה, מקבלים הבגדים אין בגדים, ארבעה מונחים

"ונמצאת בלבד רגלים שלש על לעמוד יכולה שהבהמה

ממש" בו אין ומסייע מסייעת ה"ו)הרביעית מרגלי(שם אחת וכל ,

מטמאת. ואינה רביעית כרגל נידונית הבהמה

טמאים הטהור שבגדי הרמב"ם פירש לא מדוע מובן זה לפי

הטהור והכרעת היות כי הזב, את להכריע יכול שהטהור משום

הנושא הוא שהאדם נמצא בגדיו, בלא להיות יכולה הזב את

ממש, בו שאין כמסייע אלא אינם ובגדיו הזב, של רובו את

מדרס. טומאת מקבלים ואינם

(`"n b"t miaf ,dpexg` dpyn)

ה'תשע"ב מרחשון ג' שני יום המפתח במסירת הבית בעל כוונת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰øñBnä©¥

àlà Bì øñî àlL ,øBäè úéaaL ìk ¯ õøàä íòì Búéa çzôî©§¥©¥§©¨¨¤Ÿ¤©©¦¨¤Ÿ¨©¤¨

.çzônä úøéîL§¦©©©§¥©

אסורות מאכלות ה"ב)בהלכות שישראל(פי"ג הרמב"ם, כתב

ביד המפתח הניח אם וסגרו, מביתו ויצא ביין ביתו את שמילא

בזמן לו אמר אם ורק וניסך. הגוי נכנס שמא אסור היין – גוי

מותר, היין – שאבוא עד זה מפתח לי "אחוז המפתח מסירת

ובגמרא המפתח". שמירת אלא הבית שמירת לו מסר (ע"זשלא

ב) איןע, שבשניהם ובטהרות, נסך ביין המפתח מסירת את השוו

(לענין הארץ' ה'עם או נסך) יין (לענין הגוי שמא לחשוש

לבית. נכנסו טהרות)

משנה' ה'לחם בסתם(שם)והקשה הרמב"ם כתב בטהרות :

נכנס שמא לחשוש ואין טהורים הבית כלי המפתח שבמסירת

הארץ' וה'עם המפתח", שמירת אלא לו מסר "לא כי בכלים ונגע

כגנב ייתפס שלא לבית להיכנס פ"זמפחד טהרות רע"ב ,מ"א)(ראה

"אחוז לגוי שאמר בתנאי רק מותר שהיין כתב נסך ביין ואילו

הגוי אין זו אמירה שללא משמע שאבוא", עד זה מפתח לי

הבית! שמירת את גם לו שמסר סבור כי לבית להיכנס מפחד

משנה' שם)וה'כסף מאכ"א בבית(הל' מדובר נסך ביין חילק:

לגוי מסר הישראל כאשר ולכן, לישראל. והושכר גוי של שהיה

מאומה, לו אמר ולא המפתח לבית,את להיכנס מפחד הגוי אין

אומר כאשר ורק כגנב. נתפס ואינו לבית שייכות קצת לו יש כי

מסר "שלא משמע שאבוא" עד זה מפתח לי "אחוז במפורש לו

הבית בטהרות ואילו המפתח". שמירת אלא הבית שמירת לו

לו מסר כאשר גם להיכנס מפחד הארץ' וה'עם החבר, של הוא

כלום. לו אמר ולא המפתח את

המשמח' 'יין י"ב)ובספר ס"ק קכט סי' מבאר:(יור"ד

לא לגוי ביתו מפתח שהמוסר כהפוסקים סובר הרמב"ם גם

הבית שמירת את לו שם)מסר כס"מ כדי(ראה לבית נכנס אינו ולכן ,

הרמב"ם שכתב ומה כגנב. ייתפס מאכ"א)שלא מותר(בהל' שהיין

להשמיענו כוונתו שאביא", זה מפתח לי אחוז לו "אמר כאשר

לגוי הודיע היהודי אם גם היהודי לבית להיכנס מפחד הגוי כי

המקום מן ומתרחק מפליג שהוא המפתח מסירת יו"דבעת (ראה

ה') סע' קכ"ט .סי'

זה מפתח לי אחוז לו אמר "ואם הרמב"ם לשון דיוק וזהו

מכאן שהולך מודיע הוא שאבוא" "עד באמירה כי שאבוא", עד

הגוי זאת, בכל כי מותר, היין זה באופן וגם כך. אחר ויחזור

לבית. להיכנס מפחד

(a"ne `"n g"t mirbp h"ei zetqez)

ה'תשע"ב מרחשון ד' שלישי, יום יבשה? או לחה תערובת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰äáøòúpL äìáð§¥¨¤¦§¨§¨

ìkä ïéàå ,äèeçMa äìápä äìèa ¯ äèeçMä ïî áø íà ,äèeçLa¦§¨¦Ÿ¦©§¨¨§¨©§¥¨©§¨§¥©Ÿ

.àîèð ¯ ìkä àOð íà ìáà ;òbîa ànèî§©¥§©¨£¨¦¨¨©Ÿ¦§¨

אחת, בבת החתיכות בכל יגע אם אף במגע כי הדבר, וטעם

עצמה בפני נחשבת נגיעה כל הטומאה, כשיעור בנבלה שנגע כך

החתיכות, בין לחלק אין במשא אבל אחד. שיעור כאן ואין

כאחת. נישאות הן שהרי

דם" חררת ששפעה ב"בהמה מדוע להבין: צריך עדיין אך



עג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב מרחשון ב' ראשון יום הזב מדרס

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áfä©¨

ìò óà ...ãçà íãàa èéîäì äìBëéä äpè÷ äðéôña eáLiL øBähäå§©¨¤¨§¦§¦¨§©¨©§¨§¨¦§¨¨¤¨©©

,ñøãî íéàîè øBähä éãâa éøä ¯ äæa äæ ïéòâBð ïäéãâa ïéàL ét¦¤¥¦§¥¤§¦¤¨¤£¥¦§¥©¨§¥¦¦§¨

.ïäéìò áfä ñøã ànL ,÷ôña ïúàîèå§ª§¨¨§¨¥¤¨¨©©¨£¥¤

במשנה זו הלכה מ"א)מקור פ"ג והרע"ב(זבים הר"ש ופירשו

להכריע הטהור יכול כך, כל יציבה שאינה קטנה שבספינה

על ונשען שוכב הזב וכאשר מעלה, כלפי הזב את ולהעלות

מדרס. טומאת הבגדים נטמאים הטהור, בגדי

הזב, למשכב הראויים הטהור בבגדי אלא אינה זו [וטומאה

נעשה אינו עצמו האדם אבל הטומאה), (אב מדרס טמאים ולכן

אב הוא הרי הטהור על נישא שהזב זמן כל אלא לזב, מדרס

אלא אינו הזב מן שפירש לאחר אבל בגדים, ומטמא הטומאה

לטומאה] ראשון

רק מדרס" טמאין הטהור ש"בגדי מפרש הרמב"ם אבל

לחשוש יש קטנה בספינה כי עליהם", הזב דרס "שמא מספק

זה. על זה שידרכו

משום היא הבגדים שטומאת הרמב"ם פירש לא ומדוע

על כשוכב נחשב שמעליו והזב הזב, את מכריע שהטהור

הבגדים?

והביאור:

עליהם נישא גופו רוב כאשר רק ומושב משכב מטמא הזב

ה"ג) פ"ז רגליה(לעיל כפות ארבע ותחת בהמה על הרוכב זב ולכן, .

כיון טומאה, מקבלים הבגדים אין בגדים, ארבעה מונחים

"ונמצאת בלבד רגלים שלש על לעמוד יכולה שהבהמה

ממש" בו אין ומסייע מסייעת ה"ו)הרביעית מרגלי(שם אחת וכל ,

מטמאת. ואינה רביעית כרגל נידונית הבהמה

טמאים הטהור שבגדי הרמב"ם פירש לא מדוע מובן זה לפי

הטהור והכרעת היות כי הזב, את להכריע יכול שהטהור משום

הנושא הוא שהאדם נמצא בגדיו, בלא להיות יכולה הזב את

ממש, בו שאין כמסייע אלא אינם ובגדיו הזב, של רובו את

מדרס. טומאת מקבלים ואינם

(`"n b"t miaf ,dpexg` dpyn)

ה'תשע"ב מרחשון ג' שני יום המפתח במסירת הבית בעל כוונת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰øñBnä©¥

àlà Bì øñî àlL ,øBäè úéaaL ìk ¯ õøàä íòì Búéa çzôî©§¥©¥§©¨¨¤Ÿ¤©©¦¨¤Ÿ¨©¤¨

.çzônä úøéîL§¦©©©§¥©

אסורות מאכלות ה"ב)בהלכות שישראל(פי"ג הרמב"ם, כתב

ביד המפתח הניח אם וסגרו, מביתו ויצא ביין ביתו את שמילא

בזמן לו אמר אם ורק וניסך. הגוי נכנס שמא אסור היין – גוי

מותר, היין – שאבוא עד זה מפתח לי "אחוז המפתח מסירת

ובגמרא המפתח". שמירת אלא הבית שמירת לו מסר (ע"זשלא

ב) איןע, שבשניהם ובטהרות, נסך ביין המפתח מסירת את השוו

(לענין הארץ' ה'עם או נסך) יין (לענין הגוי שמא לחשוש

לבית. נכנסו טהרות)

משנה' ה'לחם בסתם(שם)והקשה הרמב"ם כתב בטהרות :

נכנס שמא לחשוש ואין טהורים הבית כלי המפתח שבמסירת

הארץ' וה'עם המפתח", שמירת אלא לו מסר "לא כי בכלים ונגע

כגנב ייתפס שלא לבית להיכנס פ"זמפחד טהרות רע"ב ,מ"א)(ראה

"אחוז לגוי שאמר בתנאי רק מותר שהיין כתב נסך ביין ואילו

הגוי אין זו אמירה שללא משמע שאבוא", עד זה מפתח לי

הבית! שמירת את גם לו שמסר סבור כי לבית להיכנס מפחד

משנה' שם)וה'כסף מאכ"א בבית(הל' מדובר נסך ביין חילק:

לגוי מסר הישראל כאשר ולכן, לישראל. והושכר גוי של שהיה

מאומה, לו אמר ולא המפתח לבית,את להיכנס מפחד הגוי אין

אומר כאשר ורק כגנב. נתפס ואינו לבית שייכות קצת לו יש כי

מסר "שלא משמע שאבוא" עד זה מפתח לי "אחוז במפורש לו

הבית בטהרות ואילו המפתח". שמירת אלא הבית שמירת לו

לו מסר כאשר גם להיכנס מפחד הארץ' וה'עם החבר, של הוא

כלום. לו אמר ולא המפתח את

המשמח' 'יין י"ב)ובספר ס"ק קכט סי' מבאר:(יור"ד

לא לגוי ביתו מפתח שהמוסר כהפוסקים סובר הרמב"ם גם

הבית שמירת את לו שם)מסר כס"מ כדי(ראה לבית נכנס אינו ולכן ,

הרמב"ם שכתב ומה כגנב. ייתפס מאכ"א)שלא מותר(בהל' שהיין

להשמיענו כוונתו שאביא", זה מפתח לי אחוז לו "אמר כאשר

לגוי הודיע היהודי אם גם היהודי לבית להיכנס מפחד הגוי כי

המקום מן ומתרחק מפליג שהוא המפתח מסירת יו"דבעת (ראה

ה') סע' קכ"ט .סי'

זה מפתח לי אחוז לו אמר "ואם הרמב"ם לשון דיוק וזהו

מכאן שהולך מודיע הוא שאבוא" "עד באמירה כי שאבוא", עד

הגוי זאת, בכל כי מותר, היין זה באופן וגם כך. אחר ויחזור

לבית. להיכנס מפחד

(a"ne `"n g"t mirbp h"ei zetqez)

ה'תשע"ב מרחשון ד' שלישי, יום יבשה? או לחה תערובת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰äáøòúpL äìáð§¥¨¤¦§¨§¨

ìkä ïéàå ,äèeçMa äìápä äìèa ¯ äèeçMä ïî áø íà ,äèeçLa¦§¨¦Ÿ¦©§¨¨§¨©§¥¨©§¨§¥©Ÿ

.àîèð ¯ ìkä àOð íà ìáà ;òbîa ànèî§©¥§©¨£¨¦¨¨©Ÿ¦§¨

אחת, בבת החתיכות בכל יגע אם אף במגע כי הדבר, וטעם

עצמה בפני נחשבת נגיעה כל הטומאה, כשיעור בנבלה שנגע כך

החתיכות, בין לחלק אין במשא אבל אחד. שיעור כאן ואין

כאחת. נישאות הן שהרי

דם" חררת ששפעה ב"בהמה מדוע להבין: צריך עדיין אך



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הרמב"ם פסק בשר) וחלקי דם עם יחד שנימוק וולד (הפילה

במשא(הט"ז) אף מטמאה ואינה עימה" היוצא ברוב ש"בטלה

למשא? מועיל ברוב הביטול אין כאן ואילו

הוא: והביאור

ונבלל נימוח הבשר כי בלח, לח כתערובת היא הדם' 'חררת

אבל שתטמא. נבלה של מציאות כאן ואין החלקים, ושאר בדם

שהנבילה ואף ביבש, יבש כתערובת היא ושחוטה נבלה תערובת

נמצאת היא הרי ניכרת קורקוס)אינה .(הר"י

אדומה פרה בהלכות הרמב"ם פסק ה"ד)ולמה שאם(פט"ו

אפר הרוב היה "אם (חולין) מקלה באפר פרה אפר נתערב

באפר אפר תערובת והרי חטאת), (כמי במשא" מטמאין מקלה...

ראשונים כמה שלדעת בקמח, קמח כתערובת יור"דהיא ש"ך (ראה

סק"ג)סי' ומדועק"ט לגמרי, שנבללת בלח לח כתערובת דינה

תטמא?

היא בקמח קמח תערובת הרמב"ם שלדעת מכאן אלא

מקלה באפר פרה אפר תערובת ולכן ביבש יבש כתערובת

נמצא הפרה אפר כאילו לכך מתייחסים כי במשא, מטמאת

לפנינו.

(d`xp cer d"c c"id `"t n"enhn jlnl dpyn)

ה'תשע"ב מרחשון ה' רביעי יום אכילה או נגיעה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰øîàpL äæå§¤¤¤¡©

.úéæk àeäL äìéëà øeòLk dúàîèì øeòL úúì ¯ 'ìëàz'Ÿ©¨¥¦§ª§¨¨§¦£¦¨¤§©¦

אחת בבת אוכלו כשאין אף בכזית שיעורם אכילה דיני כל

נבלת טומאת לגבי בגמרא מבואר וכן פרס. אכילת בכדי אלא

הרמב"ם אולם פרס. אכילת בכדי בכזית שמטמאה טהור עוף

אכילת 'כדי דין את ומשמיט כזית, שיעור דין את רק מביא

מדוע? ביאור וצריך פרס'.

האם זו: טומאה בגדר תלוי הדבר כי היאdlik`dונראה

המטמאות הטומאות כיתר היא שבמהותה או לטומאה הגורמת

dribpaהבליעה בית במקום נגיעתה רק הכתוב שמגזירת אלא ,

הגוף. בשאר ולא מטמאה

אכילת בכדי כזית כשאכל אף המטמאת, היא האכילה אם

זוהי אם אך אכילה דיני כשאר אחת, אכילה זו שהרי נטמא פרס

כשאר אחת, בבת שלם בשיעור אלא מטמאת אינה מגע טומאת

מטמא. שלם שיעור שרק הטומאות

מוכח הבליעה, בית בתוך חלה שהטומאה הרמב"ם, ומלשון

הבליעה בבית המאכל הימצאות שכן המטמאת, היא שהנגיעה

אינו אסורות מאכלות והאוכל כאכילה, נחשבת אינה עדיין

הבליעה בבית עודנו המאכל כאשר ב)מתחייב ל, ומוכח(כתובות ,

בית במקום הנבילה נגיעת אלא מטמאת האכילה שאין אפוא

המטמאת. היא הבליעה

'תאכל' שנאמר "וזה הרמב"ם: לשון המשך גם מובן ובזה

כלומר: כזית". שהוא אכילה כשיעור לטומאתה שיעור לתת –

בנגיעה אלא האכילה במעשה אינו הטומאה גדר אם לכאורה,

הרמב"ם מיישב כך על "תאכל"? נאמר מדוע הבליעה, בבית

את בכך מלמדת d`nehdשהתורה xeriyכשיעורי בכזית שהוא

אלא האכילה מפעולת נובעת הטומאה אין עדיין אך אכילה,

מהנגיעה.

מאחר כי פרס', אכילת 'כדי דין את הביא לא ולכן

ואין אחת בבת שלם שיעור נדרש הנגיעה, מצד היא שהטומאה

פרס. אכילת כדי צירוף מועיל

(g"xbd iyecig)

ה'תשע"א מרחשוון ו' חמישי יום עסקניות ידים

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰Cìnä äîìL§ŸŸ©¤¤

òãé àlL ét ìò óàå ,úBiðL eéäiL íéãiä ìk ìò eøæb Bðéc úéáe¥¦¨§©¨©¨©¦¤¦§§¦§©©¦¤Ÿ¨©

.úBið÷ñò íéãiäL éðtî ,eàîèpL éàcåa§©©¤¦§§¦§¥¤©¨©¦©§¨¦

דעות שתי מביא הזקן ב)אדמו"ר קסד, סי' שעשה(או"ח במי

כיוון אחת, לדעה ידיו). את נטל (בה סעודה באמצע צרכיו

שוב ידים ליטול עליו המטונפים, במקומות ונגע צרכיו שעשה

בדעתו הי' כי יברך לא אחרת, דעה ולפי הנטילה. על ולברך

הדעת". "היסח כאן ואין לסעודה ולחזור ידיו את לטהר

לתמוה: ויש

מכך נובעת ללחם ידיים ליטול חכמים תקנת עיקר לכאורה,

ואם הידים. נטמאו שמא לחשוש ויש הן" עסקניות ש"הידים

צרכיו בעושה קלֿוחומר מספק, טומאה חכמים גזרו ידים בסתם

בברכה? ידיים ליטול לחייבו יש שבוודאי הסעודה באמצע

לבאר: ויש

אחד טעם ידיים: נטילת למצוות טעמים שני נתנו הראשונים

ולכן מטונפים, במקומות שנגעו וסביר הן עסקניות ידים סתם –

ידיים ונטילת טומאה עליהן ועוד)(רש"יגזרו א יד, שנישבת טעם .

'שני להיות הידיים על וגזרו בטומאה, נגעו שהידים כיוון –

במגע התרומה את לפסול כדי סי'לטומאה' ריש אדה"ז בשו"ע (הובא

.קנח)

זהו רש"י, לשיטת נחלקו: הן' עסקניות 'ידים של ובמשמעות

זהו הרמב"ם לשיטת אבל לטומאה, וביזיון לכלוך מטעם רק

בה. נגעו שהידים הטומאה מטעם

יברך לא צרכיו שהעושה הדעה את להסביר ניתן זה ולפי

כיוון לכלוך, מצד הוא הנטילה חיוב אם כי הנטילה, על שוב

מתוך ידיו נקיות על ושומר הסעודה מן דעתו מסיח שאינו

בברכה, שוב לחייבו אין הנטילה), (באמצעות וכוונה מודעות

להקל. ברכות וספק

סוף טומאה, גדר מצד הוא הנטילה שחיוב נוקטים אם אמנם,

ידים". נטילת "על לברך חייב ויהיה ידיו נטמאו סוף

(150 'nr ,wicvl rexf xe`)

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב מרחשוון ז' שישי יום הספרים? מטמאים מדוע

‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂËeéä äðBLàøä¦¨¨

äîeøz ìkL ,eøæb Cëéôì ...íéøôqä ãöa äîeøz ìL úBøkk ïéçépî©¦¦¦¨¤§¨§©©§¨¦§¦¨¨§¤¨§¨

eéäL éî àlà ,ãBò àìå ...úàîèð ¯ Lãwä éáúkî ãçàa òbzL¤¦©§¤¨¦¦§¥©Ÿ¤¦§¥§Ÿ¤¨¦¤¨

...úBiðL åéãé eOòð ¯ Lãwä éáúkî ãçàa òâðå úBøBäè åéãé̈¨§§¨©§¤¨¦¦§¥©Ÿ¤©£¨¨§¦

כיסוי? ללא התורה ספר בעמודי לאחוז מותר האם

אברהם' קמ"ז)ה'מגן סי' לאיסור(או"ח הרמב"ם מדברי מוכיח

פסק תורה ספר טומאת לגבי ט)שהרי הלכה רצועות(להלן שאפילו

עצמם. התורה ספר עמודי שכן וכל מטמאים, לספר שתפרן

ביהודה' ה'נודע וכתב בכך. להקל נהוג למעשה (או"חאך

ז)מהדו"ק הרמב"םסי' כי אברהם', ה'מגן ראיית את לדחות שיש

לדין בהמשך זה דין הביא אלא הנזכר הטעם את מביא אינו

עם יחד יניחוהו שלא כדי תורה, הספר ע"י התרומה טומאת

אלא עוד "ולא מוסיף כך ועל העכברים, ידי על ויינזק התרומה

תורה ספר ע"י ידיים טומאת שגם הרי טהורות...". ידיו שהיו מי

המשניות בפירוש גם כתב וכן התרומה. טומאת מדין נובעת

מ"ג). פ"ג (ידיים

כדי מטמא תורה שספר גזרו שחכמים מבואר בגמרא אמנם,

ספר עמודי על אף גזרו כן ואם כיסוי, ללא בו מלאחוז שימנעו

כיסוי. ללא לאחוז אסור בהם אף כי התורה

מלכתחילה כך: הגמרא דברי את מפרש שהרמב"ם ונראה

כיסוי, ללא תורה בספר יאחזו שלא כדי ידיים טומאת על גזרו

אבל ספרים, בשאר ולא תורה ספר לגבי רק שייכת זו וגזירה

לענין ספרים לשאר תורה ספר בין חילוק שיש שראו לאחר

חילוק, יש תרומה טומאת לגבי שגם לחשוב טעו ידיים, טומאת

אחרים. בספרים גם ידים טומאת על וגזרו הוסיפו ולפיכך

אף ספרים, בשאר גם קיים ידיים טומאת דין שלמעשה נמצא

מכך ראיה אין ולכן כיסוי, ללא אחיזה איסור בהם שאין

כיסוי. ללא בהם לאחוז שאסור מטמאים, התורה ספר שעמודי

ה'תשע"ב מרחשוון ח' קודש שבת האלוקית הנפש מצד ישראל אחדות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰óøöî ¯ éìkä©§¦§¨¥

úBøt àìî àeäL éìk ?ãöék .äîeøúì àì ìáà ,Lã÷ì BëBúaM äî©¤§§Ÿ¤£¨Ÿ¦§¨¥©§¦¤¨¥¥

¯ ïäî ãçàa äàîè äòâðå ,úBøâBøâe ïé÷enö ïBâk ,äfî äæ ïéãeøt§¦¤¦¤§¦¦§¨§¨§¨ª§¨§¤¨¥¤

úçà ók :äøBza Bæ äìòîì Lé æîøå ...Lã÷ì éìkaM äî ìk àîèð¦§¨¨©¤©§¦§Ÿ¤§¤¤¥§©£¨©¨©©©

àeä éøä ¯ ókaM äî ìk :íéîëç eøîà .úøè÷ äàìî áäæ äøOò£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤¨§£¨¦¨©¤©©£¥

.ãçà óeâk§¤¨

רבה ז,ח)ובמדרש אמרו:(נשא קטורת" אחת.. "כף הפסוק על

זהב, עשרה הקב"ה... של מידו שנכתבו הלוחות כנגד אחת, "כף

כלולות מצוות שתרי"ג – קטורת מלאה הדברות... עשרת אלו

בהן".

במשמעות עומק עוד ללמוד יש אלו שמדברים הרבי, ומבאר

קודש": נעשה שבכף מה כל אחת... "כף הדרשה

אבל עצמו, בפני עומד מישראל ואחד אחד כל בחיצוניות,

שכתב כמו מתבטלים, ההבדלים כל האלקית הנפש מצד

בתניא הזקן לכולנה,(פל"ב)אדמו"ר אחד ואב מתאימות "שכולן ,

אחד, בה' נפשם שורש מצד ממש אחים ישראל כל נקראו ולכן

בחיצוניות, רק היא שהתחלקות היינו מחולקים". שהגופים רק

הם כולם הנשמה, מצד הפנימיות, מצד ואילו הגופים, מצד

אחת. מציאות

(החיצוניות הגשמיות פעולותיהם שמצד למרות לכך, מעבר

בגפנו, וזה בזיתו זה מזה, זה שונים דברים עושים הם שלהם)

(הפנימיות לכולנו אחת שהיא התורה ולימוד המצוות קיום מצד

במעשה. גם הנקודה אותה אל ומתחברים שווים כולם שלהם),

כפי הבדלים, קיימים והמצוות התורה בענייני גם אמנם,

הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר –(סס"ז)שכותב זה שגילוי "אף ,

הוא והמצוות התורה עסק ידי על – בנשמה ב"ה סוף אין מאור

אחד ומשפט אחת תורה כי כלל, בדרך מישראל נפש לכל שווה

שוות... וכו' הנפשות כל אין פרטי, בדרך כן, פי על אף לכולנו;

קיימים כלומר, טפי". זהיר הוי במאי אבוך רז"ל: וכמאמר

שוות". הנפשות כל ו"אין הפנימיות בהיבט גם הבדלים

כשלעצמם המצוות מצד הם ההבדלים זאת, למרות אך

של (הפנימיות המצוות על שמצווה מי מצד אבל (בחיצוניותם),

השי"ת. של רצונו פשוטה. אחדות אלא כאן אין המצוות)

ש"הכתוב למדו שמזה קטורת", ב"כף... מרומז זה ועניין

כל את עושה ה' שרצון כלומר אחת", שבכף מה לכל עשאו

- אחת" ל"כף שבמצוות השונים וההיבטים השונים הפרטים

פשוטה. אחדות

(eÎ`,e"h zeniyx)
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ה'תשע"ב מרחשוון ז' שישי יום הספרים? מטמאים מדוע
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כיסוי? ללא התורה ספר בעמודי לאחוז מותר האם

אברהם' קמ"ז)ה'מגן סי' לאיסור(או"ח הרמב"ם מדברי מוכיח

פסק תורה ספר טומאת לגבי ט)שהרי הלכה רצועות(להלן שאפילו

עצמם. התורה ספר עמודי שכן וכל מטמאים, לספר שתפרן

ביהודה' ה'נודע וכתב בכך. להקל נהוג למעשה (או"חאך

ז)מהדו"ק הרמב"םסי' כי אברהם', ה'מגן ראיית את לדחות שיש

לדין בהמשך זה דין הביא אלא הנזכר הטעם את מביא אינו

עם יחד יניחוהו שלא כדי תורה, הספר ע"י התרומה טומאת

אלא עוד "ולא מוסיף כך ועל העכברים, ידי על ויינזק התרומה

תורה ספר ע"י ידיים טומאת שגם הרי טהורות...". ידיו שהיו מי

המשניות בפירוש גם כתב וכן התרומה. טומאת מדין נובעת

מ"ג). פ"ג (ידיים

כדי מטמא תורה שספר גזרו שחכמים מבואר בגמרא אמנם,

ספר עמודי על אף גזרו כן ואם כיסוי, ללא בו מלאחוז שימנעו

כיסוי. ללא לאחוז אסור בהם אף כי התורה

מלכתחילה כך: הגמרא דברי את מפרש שהרמב"ם ונראה

כיסוי, ללא תורה בספר יאחזו שלא כדי ידיים טומאת על גזרו

אבל ספרים, בשאר ולא תורה ספר לגבי רק שייכת זו וגזירה

לענין ספרים לשאר תורה ספר בין חילוק שיש שראו לאחר

חילוק, יש תרומה טומאת לגבי שגם לחשוב טעו ידיים, טומאת

אחרים. בספרים גם ידים טומאת על וגזרו הוסיפו ולפיכך

אף ספרים, בשאר גם קיים ידיים טומאת דין שלמעשה נמצא

מכך ראיה אין ולכן כיסוי, ללא אחיזה איסור בהם שאין

כיסוי. ללא בהם לאחוז שאסור מטמאים, התורה ספר שעמודי

ה'תשע"ב מרחשוון ח' קודש שבת האלוקית הנפש מצד ישראל אחדות
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רבה ז,ח)ובמדרש אמרו:(נשא קטורת" אחת.. "כף הפסוק על

זהב, עשרה הקב"ה... של מידו שנכתבו הלוחות כנגד אחת, "כף

כלולות מצוות שתרי"ג – קטורת מלאה הדברות... עשרת אלו

בהן".

במשמעות עומק עוד ללמוד יש אלו שמדברים הרבי, ומבאר

קודש": נעשה שבכף מה כל אחת... "כף הדרשה

אבל עצמו, בפני עומד מישראל ואחד אחד כל בחיצוניות,

שכתב כמו מתבטלים, ההבדלים כל האלקית הנפש מצד

בתניא הזקן לכולנה,(פל"ב)אדמו"ר אחד ואב מתאימות "שכולן ,

אחד, בה' נפשם שורש מצד ממש אחים ישראל כל נקראו ולכן

בחיצוניות, רק היא שהתחלקות היינו מחולקים". שהגופים רק

הם כולם הנשמה, מצד הפנימיות, מצד ואילו הגופים, מצד

אחת. מציאות

(החיצוניות הגשמיות פעולותיהם שמצד למרות לכך, מעבר

בגפנו, וזה בזיתו זה מזה, זה שונים דברים עושים הם שלהם)

(הפנימיות לכולנו אחת שהיא התורה ולימוד המצוות קיום מצד

במעשה. גם הנקודה אותה אל ומתחברים שווים כולם שלהם),

כפי הבדלים, קיימים והמצוות התורה בענייני גם אמנם,

הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר –(סס"ז)שכותב זה שגילוי "אף ,

הוא והמצוות התורה עסק ידי על – בנשמה ב"ה סוף אין מאור

אחד ומשפט אחת תורה כי כלל, בדרך מישראל נפש לכל שווה

שוות... וכו' הנפשות כל אין פרטי, בדרך כן, פי על אף לכולנו;

קיימים כלומר, טפי". זהיר הוי במאי אבוך רז"ל: וכמאמר

שוות". הנפשות כל ו"אין הפנימיות בהיבט גם הבדלים

כשלעצמם המצוות מצד הם ההבדלים זאת, למרות אך

של (הפנימיות המצוות על שמצווה מי מצד אבל (בחיצוניותם),

השי"ת. של רצונו פשוטה. אחדות אלא כאן אין המצוות)

ש"הכתוב למדו שמזה קטורת", ב"כף... מרומז זה ועניין

כל את עושה ה' שרצון כלומר אחת", שבכף מה לכל עשאו

- אחת" ל"כף שבמצוות השונים וההיבטים השונים הפרטים

פשוטה. אחדות

(eÎ`,e"h zeniyx)
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ּבחמׁש2הּזב‡. והּמרּכב והּמֹוׁשב הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ונׁשען נתלה ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, ּכלי3ּדרכים: ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ

ּתחת היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעּׂשּוי
יׁשב אֹו האבן על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן,
ונתנּׂשא הֹואיל ּבּה, נתלה אֹו עליה נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעליה
וכל טמאה. אב ונעּׂשה נטמא - מקֹום מּכל הּזה הּכלי ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻעל

מדרס הּנקרא הּוא אּלּו דרכים מחמּׁשה מקֹום.4אחד ּבכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
והּמרּכב·. הּמׁשּכב ּבׁשבעה5וכן האדם את מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבחמ ּכיצד?דרכים: ּובמּׂשא. ּובמּגע ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּדרס מרּכב אֹו הּנֹוגע6מׁשּכב - ּבמדרסֹו ונטמא הּזב עליו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּׁשֹוכב אֹו העֹומד אֹו עליו הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוּׂשאֹו אֹו ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָּבֹו
ּבין מבּדלת אבן ׁשהיתה ּפי על אף הּנׁשען, אֹו הּנתלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
על והּיׁשב ׁשּנאמר: נטמא. זה הרי - הּמדרס ּובין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּטהֹור
ׁשּמקֹום למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּזב. עליו יׁשב אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכלי

ּומטּמא יֹוׁשב נטמא7ׁשהּזב - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם מה8, . ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מתטּמא הּטהֹור אף האבן, ׁשּתחת ּומֹוׁשב מרּכב מטּמא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּזב
ׁשאין ּפי על אף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמן

ׁשם הּמדרס9הּזב מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמטּמא
רּבֹו‚. ׁשּיּנּׂשא עד הּמׁשּכב את מטּמא הּזב על10אין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב. על אֹו הּמֹוׁשב על אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשּכב
רּבֹו ׁשּיּנּׂשא עד הּמדרס מחמת מתטּמא אינֹו הּזב מדרס ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻעל

מעּוטֹו נּׂשא אם אבל נגע11עליו. ולא הֹואיל זה12, הרי - ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
הּמׁשּכב על טמא מקצת ּכיצד? על13טהֹור. הּטהֹור ּומקצת ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

מׁשּכב עליו14אֹותֹו מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ
הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא הּמרּכב15טהֹורין. אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשּנּׂשא הּטהֹור וכן ּכּלֹו. הּמרּכב אֹו ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא -ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻ
אּלא נּׂשא ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻרּבֹו

הּמֹוׁשב .16מקצת ְִַָָ
לארּכן„. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה -17זב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

מהן אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי מּנחין18טמאים, היּו . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן19לרחּבן אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, ואם20- . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

נתהּפ ׁשּמא טמאים, ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם עליהם21יׁשן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
העּׂשּויים ּכלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻונמצא
על וראׁשֹו ׁשנים, על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹלמׁשּכב,

מׁשּכב מּׁשּום טמא אין - אחד על וגּופֹו ׁשּתחת22אחד, זה אּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני על עמד עליו. רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּגּופֹו,

טמאין ׁשניהן - הּׁשני על ׁשנּיה ורגלֹו אחד .23על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ארּבע‰. ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה ּגּבי על יֹוׁשב ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָהיה

על לעמד יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻרגלי
.24ׁשלׁש ָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שדרס1) זב וכיצד, דברים בשבעה האדם את מטמאים ומושב שמרכב וכיצד, ומושב משכב מרכב מטמא הזב דברים שבה' יבאר
ומושב. משכב למרכב נעשה שלא כלי בנוגע2)על ומרכב. מושב הוסיף ורבינו בלבד, משכב שנינו ושם ד. ב פרק זבים משנה

שגם מפני אלו, דרכים בחמש מטמא מרכב שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב. שדינו א, הלכה ו בפרק למעלה השמיענו למושב
"לטמא המדובר שבה מפני המרכב? את המשנה השמיטה ולמה "יטמא". כך אחר שם כתוב שהרי מיותר, "יטמא" כתוב במרכב
מרכב. גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט רבינו אבל בו. הנוגע בגדי מטמא אינו ומרכב בגדים" לטמא אדם

וישב3) המושב על שכב המושב, על וישב המשכב על ששכב בזמן אלא לי אין שנינו: ז הלכה ב פרק זבים פרשת כהנים בתורת
ריבה. - יטמא" "יטמא לומר תלמוד מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב, אומ4)על המשנה על בפירושו הכוללרבינו והשם ר:

מדרס. הוא: פנים החמשה במשנה.5)לאלה שאינו מרכב, רבינו הוסיף כאן הדרכים6)גם לחמש כולל שם הוא "דרס"
א. בהלכה עליו.7)שנמנו שרכב או ששכב שישב, הכלי אינה8)את שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג פרק שם כהנים תורת

השמועה". "מפי מגדירה ולפיכך היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב כאילו לדונה גמורה לומר,9)דרשה תטעה שלא
שם). כהנים (תורת עליו דורס שהזב זמן כל אלא מטמא גופו.10)שאינו הטהור.11)רוב של או הטמא של הגוף מיעוט

המשכב.12) ובין הטהור בין או המשכב בין הזב בין מפסיקה שאבן כגון נגע לא אם הזב.13)כלומר, לבין בינו מפסיקה שאבן
רובו14) אם אפילו שהרי עליו, נישא הזב שמיעוט עצמו משכב אותו על לומר התכוון ולא הזב. בו נגע שלא שכזה משכב על

טהור. - עליו נישא הטהור במיעוטו.15)של אחרים) (לטמא ממנו ויוצאת לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
על.16) לרוחבן.17)חסר: שוכב גופו.18)והוא רוחב כל תומך ספסל כל לאורכן.19)שהרי שוכב רוחב20)והוא אם

ספסל. כל על מונח מגופו החמישי חלק רק הרי הספסלים, כל של רוחבם את תופס מאבות21)גופו י"ח בפרק שפסק פי על ואף
נמשכת "שמא" והמלה להתהפך ישן של שדרכו מפני כן, אומרים אין כאן מציאתן, כשעת הטומאות שכל י"ד, הלכה הטומאות

אחד". כל על רובו "ונמצא הפיסקא: של גופו22)לסופה שתחת וזה לטומאה ראשון ונעשו הזב מגע משום מיטמאים אבל
הטומאה. אב ונעשה משכב משום טהורים".23)מטמא - מזה זה רחוקין אם אומר, שמעון רבי כיסאות, שני על "עומד שנינו: שם

רחוקים. ובין קרובים בין ומשמע סתם "טמאים" כאן פסק וכן שמעון כרבי הלכה ואין כתב: שם בפירושו ולפיכך24)ורבינו
רחוקים משכבות שני על עומד לדין דומה זה דין שמעון. רבי דעת נגד כחכמים פסק הזב. של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל
ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון רבי דעת נגד והכריע רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה הקודמת. ההלכה שבסוף מזה זה

ayene akyn i`nhn zekld - oeygxn 'a oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּבהמה ּגּבי על רֹוכב ארּבע25היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
על לעמד יכֹולה ׁשהּבהמה מּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻרגליה

אין ּומסּיע מסּיע, הרביעית ונמצאת מּמׁשׁשלׁש, ;26ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
יֹודעים אנּו ואין מסּיע להיֹות ראּויה אחת וכל אי27והֹואיל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

לא הרי - עליה נׁשענת היתה ׁשּלא היא רגל זֹו ואי יד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזֹו
טהֹורֹות ּכּלן ּולפיכ מהן, ּבאחת טמאה לפיכ,28החזקה . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻ

ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה ידי ׁשּתי ּתחת אחד מׁשּכב היה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאם
נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא, זה הרי - ורגלּה ידּה ּתחת אֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָרגליה
ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין זה, מׁשּכב על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּזב

.Êהּבד ּבית קֹורת על הּטמא ׁשּבעקל29יׁשב הּכלים ּכל -30 ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּקֹורה ּתחת רצּוצים הם ׁשהרי על31טמאים, יׁשב אם אבל . ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הּמכּבש32מכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי - ּכֹובס 33ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ
על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטהֹורים,

להכניס34רגליו אדם ירצה ׁשאם ׁשּתחּתיו; הּכלים על לא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּמכּבׁש ּובין הּמכּבׁש ׁשּתחת הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָסּכין

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס, -ְִִֶַַַָ
.Áׁשּדרס אֹו35זב למֹוׁשב אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא ּכלי על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

- ּבֹו נגע ולא הֹואיל למׁשּכב, ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלמרּכב,
מל ונעּׂשה עמד לֹו: אֹומרים ׁשהרי טהֹור; זה ּבכליהרי אכּתנּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

סאה ּכפה ּכיצד? ערבה36זה. ּכפה עליה, עליה,37ויׁשב ויׁשב ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב הרי38אֹו - ּבהן וכּיֹוצא ספינה ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לא ליׁשיבה, המיחד - עליו יׁשב אׁשר ׁשּנאמר: טהֹורים. ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאּלּו
נעּׂשה לא זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאֹומרים
לּה ׁשעֹוּׂשה מלאכּתֹו עם ליׁשיבה מׁשּמׁש הּכלי היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָליׁשיבה.

הרדיד ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמא זה הרי 41והּטּלית40והחלּוק39- ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נעּׂשה43והחמת42והּתרמל לא מהן אחד ׁשּכל ּפי על אף , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

מלאכּתֹו. עם הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי - למׁשּכב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּתחּלה
ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל הּכלים44וכן ּכל אבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹ

ּכלי זה ואי ּבמדרס. מּטּמאין ׁשאין וכלים ּבמדרס ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמּטּמאין
לרכיבה. ראּוי זה ואי לׁשכיבה, ראּוי זה ואי ליׁשיבה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָראּוי

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

את‡. האדם הסיט ׁשאם זה, ספר ּבתחּלת ּבארנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכבר
אבל נֹוּׂשא; מּׁשּום נטמא - ּבמּׂשא מטּמאה ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהּטמאה

נטמא. לא - האדם את הּטמאה הסיטה ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻאם
את·. ּתסיט ׁשאם טמאה, ּכּלן הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻאין

הּזב אּלא אֹותן, ּתטּמא הּטהֹור הּכלי את אֹו הּטהֹור ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם
מצינּו ׁשּלא ּבּזב היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד. חבריו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאֹו
טמאין. - הּטהֹורין את הסיט ׁשאם הּתֹורה, ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמֹותּה

ה אֹוּכיצד? טהֹור ואדם הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה יתה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקצה את הּזב והניד קצתּה, על חרס, ּכלי אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלים,
ּבהן ׁשּנגע ּכמי זה הרי - הּזב מחמת ונתנדנדּו הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשני,
לֹומר, צרי ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ונעּׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻּוטמאין
ואחד ׁשּטּמאן. - הּכלים את אֹו האדם את הּזב נּׂשא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאם
למדּת, הּנה האּלּו. הּדברים ּבכל ויֹולדת נּדה וזבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָזב
זב; נֹוּׂשא מּׁשּום נטמא - הּזב את ׁשהסיט הּטהֹור ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם
ּכלי אפּלּו ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּזב
ּבהן. נגע ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשהנדת מּפני טמאין, - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחרס

הּמּקף‚. חרס ּבכלי נגע ׁשאם מּמּגעֹו: הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻחמר
חרס ּכלי וכן טּמאהּו. - הסיטֹו ואם טהֹור, - ּפתיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָצמיד
אלּפסין ּכמֹו ּפה, לֹו נעּׂשה לא ועדין ּככּדּור נבּוב ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
טהֹורין ׁשהן ּפי על ואף טמאים, - הּזב הסיטן אם ְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאירנּיֹות,
ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד הּמּקף חרס ּככלי הן ׁשהרי הּמת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּבאהל
הּבלּועה וטּבעת העץ ּבתֹו ּבלּועה ׁשהיתה מחט וכן ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָסתּום.
נטמאּו - הּלבנה אֹו העץ את הּזב והסיט הּלבנה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבתֹוכן. הּבלּועים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכלים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. הראב"ד השגת לחמור.25)בזה סוס בין שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס כמסייע.26)בין נידונה רגל וכל
א. צג, שבת במסכת אמרו זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב דומה זה מטהרים27)ואין שאנו משמע מלשונו

עיון. וצריך מסייע. משום ופירשו הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מטמאים28)מפני היינו טומאה הוחזקה אילמלי
אפשר רבינו של [מסגנונו בלבד. מסייע הן שכולן מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן אבל התערובת, מפני או הספק מפני כולם

ממש]. בו שאין מסייע היא רגל שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל נימוקים, שני כאן שיש מעבדה29)להבין,
כבידה. קורה של לחץ ידי על שמנים מגרעינים או מזיתים שמן הזיתים30)לסחיטת בו שמניחים שבכה כעין קלוע נצרים של סל

נפלט הקורה לחיצת ידי ועל שמנם מיטב מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים מפרשים ויש לסחיטה. העומדים
שמן. עליהם.31)קצת נישא קמטיהם.32)והזב את ליישר כדי הבגדים, על הכובס שהכובס33)שנותן מפרש, משנה הכסף

והלוח הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על אלא הלוח על ישב לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על לוח מניח
לבגדים. ביותר מהודק אינו המכבש.34)עצמו והדגשה,35)רגלי ביאור הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא

משכב. משום מטמא אינו כך לשם נעשה לא אם למשכב הראוי דבר וקטניות.36)שאפילו תבואה בו למדוד מיוחד כלי
בצק.37) בה ללוש ובהלכות39)מפרש.38)עשוייה "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו דק. בגד

מלשון אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף של נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג פרק סנהדרין
מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את עם40)נשאו בגד

שלנו.41)שרוולים. מצוה של טליתות שם42)כמו נותן והרועה בסאה) מששה אחד (הקב קבים חמשה מחזיק גדול ילקוט
עליו. שוכב הוא ולפעמים קבים.43)חפציו שבעה מחזיק ואילך.44)ילקוט כב את1)מפרק הטומאה הסיטה אם יבאר

בקמטו הקנה היה אם והסיט, בקמטו אחוז קנה היה ואם חרס, כלי לאויר ידו שהכניס זב ודין ממגעו, הזב בהיסט וחומר האדם
שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור הזב שנייה, בכף ומושב משכב וכלי מאזנים בכף הזב והסיט, טהור של
הטהור על מקצתו שנישא זב איפכא, או זב שהיכה וטהור בחבלים, מפשילים שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין הדלת, שניהם

בהיפך. או
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.Âּבהמה ּגּבי על רֹוכב ארּבע25היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
על לעמד יכֹולה ׁשהּבהמה מּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻרגליה

אין ּומסּיע מסּיע, הרביעית ונמצאת מּמׁשׁשלׁש, ;26ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
יֹודעים אנּו ואין מסּיע להיֹות ראּויה אחת וכל אי27והֹואיל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

לא הרי - עליה נׁשענת היתה ׁשּלא היא רגל זֹו ואי יד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזֹו
טהֹורֹות ּכּלן ּולפיכ מהן, ּבאחת טמאה לפיכ,28החזקה . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻ

ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה ידי ׁשּתי ּתחת אחד מׁשּכב היה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאם
נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא, זה הרי - ורגלּה ידּה ּתחת אֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָרגליה
ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין זה, מׁשּכב על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּזב

.Êהּבד ּבית קֹורת על הּטמא ׁשּבעקל29יׁשב הּכלים ּכל -30 ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּקֹורה ּתחת רצּוצים הם ׁשהרי על31טמאים, יׁשב אם אבל . ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הּמכּבש32מכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי - ּכֹובס 33ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ
על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטהֹורים,

להכניס34רגליו אדם ירצה ׁשאם ׁשּתחּתיו; הּכלים על לא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּמכּבׁש ּובין הּמכּבׁש ׁשּתחת הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָסּכין

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס, -ְִִֶַַַָ
.Áׁשּדרס אֹו35זב למֹוׁשב אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא ּכלי על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

- ּבֹו נגע ולא הֹואיל למׁשּכב, ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלמרּכב,
מל ונעּׂשה עמד לֹו: אֹומרים ׁשהרי טהֹור; זה ּבכליהרי אכּתנּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

סאה ּכפה ּכיצד? ערבה36זה. ּכפה עליה, עליה,37ויׁשב ויׁשב ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב הרי38אֹו - ּבהן וכּיֹוצא ספינה ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לא ליׁשיבה, המיחד - עליו יׁשב אׁשר ׁשּנאמר: טהֹורים. ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאּלּו
נעּׂשה לא זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאֹומרים
לּה ׁשעֹוּׂשה מלאכּתֹו עם ליׁשיבה מׁשּמׁש הּכלי היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָליׁשיבה.

הרדיד ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמא זה הרי 41והּטּלית40והחלּוק39- ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נעּׂשה43והחמת42והּתרמל לא מהן אחד ׁשּכל ּפי על אף , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

מלאכּתֹו. עם הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי - למׁשּכב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּתחּלה
ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל הּכלים44וכן ּכל אבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹ

ּכלי זה ואי ּבמדרס. מּטּמאין ׁשאין וכלים ּבמדרס ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמּטּמאין
לרכיבה. ראּוי זה ואי לׁשכיבה, ראּוי זה ואי ליׁשיבה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָראּוי

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

את‡. האדם הסיט ׁשאם זה, ספר ּבתחּלת ּבארנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכבר
אבל נֹוּׂשא; מּׁשּום נטמא - ּבמּׂשא מטּמאה ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהּטמאה

נטמא. לא - האדם את הּטמאה הסיטה ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻאם
את·. ּתסיט ׁשאם טמאה, ּכּלן הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻאין

הּזב אּלא אֹותן, ּתטּמא הּטהֹור הּכלי את אֹו הּטהֹור ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם
מצינּו ׁשּלא ּבּזב היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד. חבריו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאֹו
טמאין. - הּטהֹורין את הסיט ׁשאם הּתֹורה, ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמֹותּה

ה אֹוּכיצד? טהֹור ואדם הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה יתה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקצה את הּזב והניד קצתּה, על חרס, ּכלי אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלים,
ּבהן ׁשּנגע ּכמי זה הרי - הּזב מחמת ונתנדנדּו הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשני,
לֹומר, צרי ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ונעּׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻּוטמאין
ואחד ׁשּטּמאן. - הּכלים את אֹו האדם את הּזב נּׂשא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאם
למדּת, הּנה האּלּו. הּדברים ּבכל ויֹולדת נּדה וזבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָזב
זב; נֹוּׂשא מּׁשּום נטמא - הּזב את ׁשהסיט הּטהֹור ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם
ּכלי אפּלּו ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּזב
ּבהן. נגע ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשהנדת מּפני טמאין, - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחרס

הּמּקף‚. חרס ּבכלי נגע ׁשאם מּמּגעֹו: הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻחמר
חרס ּכלי וכן טּמאהּו. - הסיטֹו ואם טהֹור, - ּפתיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָצמיד
אלּפסין ּכמֹו ּפה, לֹו נעּׂשה לא ועדין ּככּדּור נבּוב ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
טהֹורין ׁשהן ּפי על ואף טמאים, - הּזב הסיטן אם ְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאירנּיֹות,
ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד הּמּקף חרס ּככלי הן ׁשהרי הּמת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּבאהל
הּבלּועה וטּבעת העץ ּבתֹו ּבלּועה ׁשהיתה מחט וכן ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָסתּום.
נטמאּו - הּלבנה אֹו העץ את הּזב והסיט הּלבנה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבתֹוכן. הּבלּועים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכלים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. הראב"ד השגת לחמור.25)בזה סוס בין שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס כמסייע.26)בין נידונה רגל וכל
א. צג, שבת במסכת אמרו זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב דומה זה מטהרים27)ואין שאנו משמע מלשונו

עיון. וצריך מסייע. משום ופירשו הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מטמאים28)מפני היינו טומאה הוחזקה אילמלי
אפשר רבינו של [מסגנונו בלבד. מסייע הן שכולן מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן אבל התערובת, מפני או הספק מפני כולם

ממש]. בו שאין מסייע היא רגל שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל נימוקים, שני כאן שיש מעבדה29)להבין,
כבידה. קורה של לחץ ידי על שמנים מגרעינים או מזיתים שמן הזיתים30)לסחיטת בו שמניחים שבכה כעין קלוע נצרים של סל

נפלט הקורה לחיצת ידי ועל שמנם מיטב מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים מפרשים ויש לסחיטה. העומדים
שמן. עליהם.31)קצת נישא קמטיהם.32)והזב את ליישר כדי הבגדים, על הכובס שהכובס33)שנותן מפרש, משנה הכסף

והלוח הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על אלא הלוח על ישב לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על לוח מניח
לבגדים. ביותר מהודק אינו המכבש.34)עצמו והדגשה,35)רגלי ביאור הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא

משכב. משום מטמא אינו כך לשם נעשה לא אם למשכב הראוי דבר וקטניות.36)שאפילו תבואה בו למדוד מיוחד כלי
בצק.37) בה ללוש ובהלכות39)מפרש.38)עשוייה "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו דק. בגד

מלשון אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף של נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג פרק סנהדרין
מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את עם40)נשאו בגד

שלנו.41)שרוולים. מצוה של טליתות שם42)כמו נותן והרועה בסאה) מששה אחד (הקב קבים חמשה מחזיק גדול ילקוט
עליו. שוכב הוא ולפעמים קבים.43)חפציו שבעה מחזיק ואילך.44)ילקוט כב את1)מפרק הטומאה הסיטה אם יבאר

בקמטו הקנה היה אם והסיט, בקמטו אחוז קנה היה ואם חרס, כלי לאויר ידו שהכניס זב ודין ממגעו, הזב בהיסט וחומר האדם
שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור הזב שנייה, בכף ומושב משכב וכלי מאזנים בכף הזב והסיט, טהור של
הטהור על מקצתו שנישא זב איפכא, או זב שהיכה וטהור בחבלים, מפשילים שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין הדלת, שניהם

בהיפך. או
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ולא„. הֹואיל חרס, ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב
הּנּדה ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע

לאיברים. מטּמאין ּבּה ְְְְִִֵֵַַָָוכּיֹוצא
ּבקצה‰. והֹוציא והסיט קמטֹו, ּבתֹו אחּוז קנה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻזב

אׁשר וכל ׁשּנאמר: טהֹורין. הן הרי - ּכלי אֹו אדם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקנה
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבּמים. ׁשטף לא וידיו הּזב ּבֹו ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹיּגע
נגיעה ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּכתּוב
הּגלּוי ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו - ּנגיעה מה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָלֹומר:
לא ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף הּנגיעה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאצל
והסיט טהֹור ׁשל ּבקמטֹו הּקנה היה הּסתרים. ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיסיט
אֹותּה, ּכנֹוּׂשא הּטמאה את ׁשהּמסיט טמא; - הּזב את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבֹו
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, - הּסתרים ּבבית ׁשהּנֹוּׂשא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם

טמא. - הּסתרים ּבבית הּמסיט ּכ זה, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָספר
.Âּבכף למרּכב אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּזב

ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ּככלים הן הרי - הּזב ּכרע ּכנגּדֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנּיה
ׁשהרי אב, ונעּׂשּו מׁשּכב מּׁשּום טמאין - הן ּכרעּו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָהסיטן;
הּכלים ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ּוכאּלּו הּזב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנּׂשאּו
הּזב ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין אדם, אֹו ּומׁשקין אכלין ְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן -ְְִָָֻֻ
.Êׁשהן ּבזמן הּנסר על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּזב

ׁשאין האילן והּוא רע, ׁשּכחֹו ּבאילן ׁשעלּו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמחּגירין,
רע, ׁשּכחּה ּבסּכה ׁשעלּו אֹו הּקב, רבע לחק ּכדי עּקרֹו ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻּבעבי
ּבסּלם ׁשעלּו אֹו ּבֹו, ּתזּוז אֹותּה ודֹוחק ּבּה ׁשּנחּבא ְְְְֵֶֶֶָָָָָָֻוהּוא
הּקֹורה ועל הּכבׁש על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמצרי
מּפני טמא, זה הרי - ּבטיט מחּברין ׁשאינן ּבזמן הּדלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻועל
ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב הסיט ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
ּבאדם, להסיט יכֹולה ׁשאינּה גדֹולה ּבספינה יׁשבּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָאבל
ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינם ּבזמן הּספסל על אֹו הּנסר על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאֹו
ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ּובסּכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּבאילן
מּצד עלּו אפּלּו ּבטיט, ׁשּמחּברים ּובדלת ּובקֹורה ּבכבׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻאֹו

טהֹור. זה הרי - ֲֵֶֶָָאחד
.Áאֹו הּדלת את מגיפין ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו וטהֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזב

- ּפֹותח ואחד מגיף אחד היה טהֹור. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפֹותחין
את העלה הּטמא אם הּבֹור: מן זה את זה העלּו ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנטמא.
את העלה הּטהֹור ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשאֹו, נטמא - ְְְְִֵֵֶַַַָָָהּטמא
.Ëמֹוׁש זה היה אם ּבחבלים, מפׁשילין ׁשהיּו וטהֹור ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָזב

ּבין ּבעֹומדין ּבין אֹורגין, היּו נטמא. - איל מֹוׁש וזה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיל
ּבזמן טֹוענין: אֹו החמֹור מן ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִַַּביֹוׁשבין,
טהֹור. - קל מּׂשֹוי היה ואם טמא; זה הרי - ּכבד ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּמּׂשאן

.Èאת ׁשהּכה וזב טהֹור, זה הרי - הּזב את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָטהֹור
נֹופל, הּטמא והרי - הּטהֹור יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; - ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּטהֹור
טמאין. הּטהֹור ּבגדי אף ּולפיכ עליו. נׁשען ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָונמצא

.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב
מן למעלה ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
על אף הּזב, מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח הּטהֹור אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּטהֹור
טמא. זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא קֹורה אֹו אבן ּביניהן ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור על ׁשּנּׂשאּו הּזב חּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
עצמֹו מהם אחד ּכל נּׂשא ּוכאּלּו טמא, זה הרי - הּזב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
והּׂשער הּצּפרנים הּׁשּנים החּבּורים: הם ואּלּו חברֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשל

מּדבריהם. זֹו ׁשּטמאה לי, ויראה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻׁשּלהן.
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היה‡. אם ּבמסמרים: מסּמר אֹו ּבארץ מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻֻּדבר
ּכלי הניד ׁשהּקיׁש ּובעת הּזב, עליו והּקיׁש וחזק, יפה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
אּלּו הרי - ׁשהּפילן אֹו הּכאתֹו מּכח ּומׁשקין אכלין ְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
והּקיׁש מתנדנד, אּלא וחזק יפה ּכחֹו היה לא ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹטהֹורים;
אכלים אֹו ּכלים הּכאתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, ְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹעליו
נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי הסיטן, ּוכאּלּו טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּומׁשקין
- הרעדה מּכח טמא; - הּסטֹו מּכח ׁשּנפל ּכל הּכלל: ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹזה
סּלם על אֹו רע, ׁשּכחן סּכה אֹו אילן על הּקיׁש ּכיצד? ִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻטהֹור.
ׁשאינם וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמצרי
והּמׁשֹוט, הּמנעּול על הּנגר על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻמחּברים
הנידן אפּלּו ּכלים, אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ׁשהּקיׁש ְְֱֲֳִִִִִִִִִֵֶַָָָָּובׁשעה
אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאים. אּלּו הרי - נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָֹולא
על אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן סּכה ְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻעל
הּתּנּור, על אֹו הּמריׁש, על אֹו ּבטיט, המחּברין קֹורה אֹו ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻּדלת
הּפילן אפּלּו ּומׁשקין, אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָּובׁשעה

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵַֹ
ונפל·. הּתּנּור על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּתּנּור

מן חרס היה ואם טהֹור. זה הרי - ּתרּומה היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר,
טמא. זה הרי - חּלין היה אפּלּו ׁשּנפל, ּבּכּכר מדּבק ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור

ּומׁשקין‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאין
ּומׁשקין אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו מהן, למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
אּלּו הרי - ּבהן נגע ולא הֹואיל ניר, אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
האכלים את אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָטהֹורין.

הר - טהֹורין.והּמׁשקין אּלּו י ְְְֲִִֵֵַַ
להמיט„. היכֹולה קטּנה ּבספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּזב

על אף ּבהמה, ּגּבי על ׁשרכבּו אֹו ּבאסּדא, אֹו אחד, ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאדם
טמאים הּטהֹור ּבגדי הרי - ּבזה זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּפי
נּדה וכן עליהן. הּזב דרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמדרס,
מּכּפה חּוץ מדרס, טמאין ּבגדים - ּבמּטה הּטהֹור עם ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּיׁשבה
טהֹורין. ׁשּבּספינה הּנס ׁשּבראׁש הּבגדים וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּבראׁשּה.

וכּיֹוצא‰. זב אֹו ּבתֹוכם ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּברחים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנדחק
ּברחים אמרּו? רחים זה ּבאי מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרעדה,1) מכוח או הסיטו מכח שנפל דבר כל ודין כלי, והניד הזב עליו והקיש במסמרים מסומר או בארץ מחובר שהיה דבר יבאר
בתוכה. שהגוי ברחים הנדחק החמור, על רכבו או בספינה שישבו והטהור הזב ודין בנגיעה, אלא מטמא ומושב מרכב ושאין

ayene akyn i`nhn zekld - oeygxn 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ודֹוחפין ּכאן העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמנדנדין
ׁשּמא ּבספק, זֹו ׁשּטמאה הּוא, ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. ְְְְִֵֶֶָָָָָָֻאֹותֹו

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָנעקר

ה'תשע"ב מרחשון ג' שני יום

עּׂשירי 1ּפרק
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הארץ‡. ּבתֹורה2עם ויׁשנֹו יּׂשראל ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לטהרֹות3ּובמצֹות מדרס ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי -4. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

נגע ואם טמאין. הן הרי - ּומׁשקין ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָואם
מאוירֹו חרס על5ּבכלי הּתרּומה את וּׂשֹורפין טּמאהּו. - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבספק ׁשּטמאתן ּפי על אף על6מּגען, נאמנין ואינן . ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
וטמאֹות.7הּטהרֹות טהרֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

ׁשּיקּבל עד הּטהרֹות על נאמן ואינֹו זֹו ּבחזקה הּוא ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולעֹולם
חברּות ּדברי עליו?8עליו ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבהן יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות נזהר יטּמא9ׁשּיהא ׁשּלא ּובטהרֹות , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
מעם10אֹותם יּקח וׁשּלא ּובטהרתן, ידים ּבנטילת ויּזהר , ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

לח ּדבר אצלֹו11הארץ יתארח ולא אצלֹו12, יארחֹו ולא , ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
.13ּבכסּותֹו ְִ

אין·. - מהן אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא
ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. ּביתֹו14מקּבלין ּבתֹו -15ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֵֶַָ

וטהרה; טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו ְְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻמקּבלין
אֹותֹו מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹואם
לטהרת ּתחּלה אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ְְְְְְְֳִִִַַַַַָָָואחר

לטהרֹות16הּידים אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר אמר:17, ואם . ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ
הּידים לטהרת אּלא מקּבל קּבל18איני אֹותֹו. מקּבלין - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף - לּידים ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹלטהרֹות
לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ׁשּילמד19ּכׁשּמקּבלין עד יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָ

ּדברי מּׁשּיקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות; רגיל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ּפי על ואף החברים, ּכל ּכׁשאר הּטהרֹות, ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָונאמן

חכם. ּתלמיד ְִֵֶַָָׁשאינֹו
ואינן‚. נאמנין טהרה, ּבחזקת הן הרי חכמים ְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

נהגּו הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב אבל חברּות. ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
סלסּול אפּלּו20ּכהנים טהרֹות מֹוסרין יהּו ׁשּלא ּבעצמן, ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָֹֹ

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלתלמידי
ּביׁשיבה21זקן„. קּבל22ויֹוׁשב ׁשּכבר לקּבל, צרי אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשּיׁשב .23ּבׁשעה ְֶַָָָ
חברים.‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי - חברּות ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהמקּבל

ׁשהּוא מּפני ׁשלׁשה, ּבפני לקּבל צריכין אינן ביתֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּובניו
ביתֹו ּובני ּובניו חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמלּמדן
ּובני ּובניו אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר. הן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָועבדיו

ׁשּיחׁשדּו עד חברים ּבחזקת .24ביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ
.Âׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָלחבר
הארץ,25ּכבּתחּלה לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר אׁשת אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר עבּדֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
ּכבּתחּלה .26חברּות ְְֲִֵַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) אחד, מדבר חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד טומאתו היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר
החבר נשאל אם ודין הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל הארץ ועם חבירות דברי לקבל הצריך הוא מי
על שנחשד חבר או אחד לדבר ונחשד חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי או מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על

לדמאי2)הטהרות. בפירושו (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים" עצמם את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
הארץ". "עם להם וקראו שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה ריקים מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק

הארץ.3) עמי עליהן שנחשדו אותן אפילו המצוות כל (שנזהרים4)מקיים לפרושים" מדרס הארץ עם "בגדי שנינו: ב יח, בחגיגה
נידה. אשתו עליהם ישבה שמא נימקו: ב לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו, חולין מתוכו5)מלאכול כלומר,

החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו, לא בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה בידינו6)(ראה וכלל
ה: משנה ד פרק טהרות במסכת הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו או שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין
ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ עם בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה את שורפים ספיקות שישה "על

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא נטמאו.7)מספק, שלא בהם.8)לומר נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים בכל להיזהר
לצורך.9) טמא.10)שלא כשהוא בהן יגע אינו11)שלא מעולם הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל שהוכשר

הארץ לעם ימכור שלא שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו לא אלו שפירות לומר הארץ עם ונאמן טומאה. מקבל
דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין טומאה לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה מפני זה דין השמיט ורבינו ויבש. לח

משנה ו פרק (שם הלל מהלכותבית ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה משנה היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
ט. הלכה אוכלים ויטמאהו.12)טומאת בבגדיו או בו יגע נידה,13)שמא אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. חבירות.14)כאמור לרמות.15)מנהגי שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים אינם החוץ מן שאנשים במקום
התרומה.16) את ופוסלות לטומאה שניות הן ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו טהרותיו17)שיטול כל להחזיק

חברים. של שלם.18)כטהרות דבר השאיר לא הרי נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין אכילת שעיקר מפני
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד דבר שייר שאם למעלה שאמרנו התרגל19)ומה שטרם מפני עליו סומכים אין

כהלכה. יתירה.20)לשמור חכם.21)מעלה תורה.22)תלמיד חכמי קיבל23)בישיבת שלא לישיבה אדם מכניסים שאין
קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו ולפיכך חבירות דברי זהירים24)עליו שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול

לקבל25)בטהרות. צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה" הגירסה ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא
בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, "הרי26)דברי זו: הלכה מסתיימת ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה כאן גם



עט ayene akyn i`nhn zekld - oeygxn 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ודֹוחפין ּכאן העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמנדנדין
ׁשּמא ּבספק, זֹו ׁשּטמאה הּוא, ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. ְְְְִֵֶֶָָָָָָֻאֹותֹו

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָנעקר

ה'תשע"ב מרחשון ג' שני יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הארץ‡. ּבתֹורה2עם ויׁשנֹו יּׂשראל ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לטהרֹות3ּובמצֹות מדרס ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי -4. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

נגע ואם טמאין. הן הרי - ּומׁשקין ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָואם
מאוירֹו חרס על5ּבכלי הּתרּומה את וּׂשֹורפין טּמאהּו. - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבספק ׁשּטמאתן ּפי על אף על6מּגען, נאמנין ואינן . ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
וטמאֹות.7הּטהרֹות טהרֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

ׁשּיקּבל עד הּטהרֹות על נאמן ואינֹו זֹו ּבחזקה הּוא ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולעֹולם
חברּות ּדברי עליו?8עליו ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבהן יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות נזהר יטּמא9ׁשּיהא ׁשּלא ּובטהרֹות , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
מעם10אֹותם יּקח וׁשּלא ּובטהרתן, ידים ּבנטילת ויּזהר , ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

לח ּדבר אצלֹו11הארץ יתארח ולא אצלֹו12, יארחֹו ולא , ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
.13ּבכסּותֹו ְִ

אין·. - מהן אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא
ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. ּביתֹו14מקּבלין ּבתֹו -15ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֵֶַָ

וטהרה; טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו ְְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻמקּבלין
אֹותֹו מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹואם
לטהרת ּתחּלה אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ְְְְְְְֳִִִַַַַַָָָואחר

לטהרֹות16הּידים אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר אמר:17, ואם . ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ
הּידים לטהרת אּלא מקּבל קּבל18איני אֹותֹו. מקּבלין - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף - לּידים ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹלטהרֹות
לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ׁשּילמד19ּכׁשּמקּבלין עד יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָ

ּדברי מּׁשּיקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות; רגיל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ּפי על ואף החברים, ּכל ּכׁשאר הּטהרֹות, ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָונאמן

חכם. ּתלמיד ְִֵֶַָָׁשאינֹו
ואינן‚. נאמנין טהרה, ּבחזקת הן הרי חכמים ְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

נהגּו הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב אבל חברּות. ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
סלסּול אפּלּו20ּכהנים טהרֹות מֹוסרין יהּו ׁשּלא ּבעצמן, ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָֹֹ

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלתלמידי
ּביׁשיבה21זקן„. קּבל22ויֹוׁשב ׁשּכבר לקּבל, צרי אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשּיׁשב .23ּבׁשעה ְֶַָָָ
חברים.‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי - חברּות ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהמקּבל

ׁשהּוא מּפני ׁשלׁשה, ּבפני לקּבל צריכין אינן ביתֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּובניו
ביתֹו ּובני ּובניו חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמלּמדן
ּובני ּובניו אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר. הן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָועבדיו

ׁשּיחׁשדּו עד חברים ּבחזקת .24ביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ
.Âׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָלחבר
הארץ,25ּכבּתחּלה לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר אׁשת אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר עבּדֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
ּכבּתחּלה .26חברּות ְְֲִֵַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) אחד, מדבר חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד טומאתו היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר
החבר נשאל אם ודין הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל הארץ ועם חבירות דברי לקבל הצריך הוא מי
על שנחשד חבר או אחד לדבר ונחשד חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי או מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על

לדמאי2)הטהרות. בפירושו (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים" עצמם את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
הארץ". "עם להם וקראו שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה ריקים מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק

הארץ.3) עמי עליהן שנחשדו אותן אפילו המצוות כל (שנזהרים4)מקיים לפרושים" מדרס הארץ עם "בגדי שנינו: ב יח, בחגיגה
נידה. אשתו עליהם ישבה שמא נימקו: ב לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו, חולין מתוכו5)מלאכול כלומר,

החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו, לא בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה בידינו6)(ראה וכלל
ה: משנה ד פרק טהרות במסכת הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו או שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין
ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ עם בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה את שורפים ספיקות שישה "על

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא נטמאו.7)מספק, שלא בהם.8)לומר נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים בכל להיזהר
לצורך.9) טמא.10)שלא כשהוא בהן יגע אינו11)שלא מעולם הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל שהוכשר

הארץ לעם ימכור שלא שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו לא אלו שפירות לומר הארץ עם ונאמן טומאה. מקבל
דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין טומאה לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה מפני זה דין השמיט ורבינו ויבש. לח

משנה ו פרק (שם הלל מהלכותבית ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה משנה היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
ט. הלכה אוכלים ויטמאהו.12)טומאת בבגדיו או בו יגע נידה,13)שמא אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. חבירות.14)כאמור לרמות.15)מנהגי שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים אינם החוץ מן שאנשים במקום
התרומה.16) את ופוסלות לטומאה שניות הן ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו טהרותיו17)שיטול כל להחזיק

חברים. של שלם.18)כטהרות דבר השאיר לא הרי נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין אכילת שעיקר מפני
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד דבר שייר שאם למעלה שאמרנו התרגל19)ומה שטרם מפני עליו סומכים אין

כהלכה. יתירה.20)לשמור חכם.21)מעלה תורה.22)תלמיד חכמי קיבל23)בישיבת שלא לישיבה אדם מכניסים שאין
קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו ולפיכך חבירות דברי זהירים24)עליו שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול

לקבל25)בטהרות. צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה" הגירסה ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא
בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, "הרי26)דברי זו: הלכה מסתיימת ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה כאן גם
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.Êטהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם
ּבזמן נטמאּו, ׁשּלא וּדאי יֹודע אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה

אחרים ּבהן ּכמּקדם27ׁשּנתעּסקּו אסּורֹות הן הרי ואם28- ; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לֹו מּתרֹות הן הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו ואסּורֹות29הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֻ

אדם טהרה30לכל ּבהן ּומֹורה טהרֹותיו על החבר ונׁשאל . ְְְֳֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין .31לעצמֹו, ְְְְְִֵַָ

.Áגּבאי ׁשּנעּׂשה מֹוכסן32חבר אֹו 33לּמל- ּבהן וכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּככל הּוא הרי - הרעים מּמעּׂשיו ּפרׁש מחברּותֹו. אֹותֹו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָּדֹוחין

ּכבּתחּלה חברּות ּדברי לקּבל וצרי .34אדם, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
.Ëאחד לדבר ונחׁשד חברּות ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעם

נחׁשד - לחמּור החׁשּוד וכל דבר. לאֹותֹו אּלא חׁשּוד אינֹו -ְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
לחמּור. נחׁשד לא - לּקל הּקל; ְֶֶַַַַַָָֹעל

.Èׁשּנחׁשד טמאין35חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיּודע עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת

גמּורה ּבתׁשּובה .36ׁשחזר ְְִֶַָָָ
.‡Èחּלין לׁשם ׁשּמכרן הּתרּומה על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהחׁשּוד

חׁשּו זה הרי ּתֹורה- ׁשל ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על ד ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אין הּטמאין והאכלין סֹופרים, ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי -ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָ

מּדבריהן אּלא אחרים החׁשּוד37מטּמאין וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חזקה לאחרים. ּבֹו ולדּון לאחרים ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעל

אחרים. ּבֹו ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָהיא,

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ּפרת‡. טהרת על הן נאמנים הארץ ׁשעּמי ּבארנּו, ְְֱֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכבר
על הן נאמנים וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה מּפני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהחּטאת.
זה הרי - הּוא טהֹור אמר: אם נסכים. ׁשל וׁשמן יין ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטהרת
על הן נאמנים וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו מּפני טהרה. ְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבחזקת
מטהרין העם ׁשּכל מּפני והּבּדים, הּגּתֹות ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּתרּומה
הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. וׁשמנם יינם לעּׂשֹות ּכדי ּוכליהן ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעצמן

נאמנים. אינן - ְֱִִֵֶַַָָוהּבּדים
ּתרּומה·. ׁשל ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכהן

עם הּניחּה טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
אף מּמּנּו, יקּבלּנה - לֹו והביאּה הּבאה ּגת עד אצלֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
עליהם גזרּו ׁשּלא אׁשּתקד; ׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

והּבּדים. הּגּתֹות ּבׁשעת ְְְִִִַַַַָֻטמאה
העם‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה גּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ּכּמה ׁשּׁשהה ּפי על אף לּכהן, מּיד הּמפּתח את והֹולי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלדר

ּבפניו ּופֹותח ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹימים
- ּכן עּׂשה לא ואם ּבטהרה. ּתרּומה ונֹוטל ודֹור ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָֹּומטּבילֹו

מע ּתרּומה יּטל ׁשאינןלא וענבים זיתים אּלא הארץ ם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
טמאה. מקּבלין ׁשאינן ְְְְִִֵֶַָָָֻֻמכׁשרין,

הּׁשנה„. ימֹות ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהביא
ׁשּנאמן מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש, ּבתֹוכּה הפרׁשּתי ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹואמר:
הּגּתֹות ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל
על נאמנין אינן הּתרּומה, על נאמנין הארץ ׁשעּמי ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהּבּדים,
נאמנין אין וכן לתרּומה. טהֹור ׁשהּוא לֹומר הריקם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּכלי

לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם ּכלי על ְְְִֵֶֶַַָָָֹלעֹולם
יֹוׁשב‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

על נאמן הּוא הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָּומׁשּמרֹו
אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו הּכלי, ְְְְֲֲֳִִִִִִֶַַַַַַָָֹטהרת
ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה נאמנים. אינן - לׁשבעים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹקדם
הריקם חרס ּכלי על נאמנים ּבירּוׁשלים אבל יּׂשראל; ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָארץ
ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם, לקדׁש טהֹור ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלֹומר
אף הּכלי, על נאמן הּוא הרי - ריקנים ּבין מלאין ּבין ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּגּסים,
ׁשהּוא ּבגדֹו, היה אפּלּו טמאין. ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ּומּפני לקדׁש. טהרה ּבחזקת הּכלי הרי - הּכלי ּבתֹו ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמדרס,
ּבירּוׁשלים. ּכבׁשֹונֹות עֹוּׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמה

.Âמן חרס; ּכלי על נאמנים - ולפנים הּמֹודיעית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָמן
- עצמּה והּמֹודיעית נאמנין. אינן - ולחּוץ ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹודיעית
ועם נכנס חבר היה ּכיצד? ּכלפנים. ּופעמים ּכלחּוץ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּפעמים
לֹומר ּבּמֹודיעית נאמן זה הרי - ּבידֹו חרס ּוכלי יֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהארץ
- יֹוצאין ׁשניהן אֹו נכנסין ׁשניהן היּו לקדׁש; טהֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

הּמֹודיעית. מן לפנים ׁשּיהא עד נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָאינֹו
.Êּובאּו הּמֹודיעית, מן לפנים והּניחן קדרֹות ׁשהביא ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָקּדר

ונכנס קדרה לקח הן: ׁשּטהֹורֹות להן אֹומר והּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקחין
ּכמֹו לתרּומה, לא אבל לקדׁש טהֹורה היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֶָָָָֹֹּבּה
זֹו הרי - לּמֹודיעית חּוץ ּבּה ויצא קדרה לקח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו;
הּקדרֹות הם ׁשהן ּפי על אף לתרּומה. ּבין לקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹטמאה
הּמֹודיעית. מן לפנים אּלא נאמן אינֹו עצמֹו, הּקּדר ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא

.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרס ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּבהן נגע ׁשּמא אֹומרים ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטהֹורין
ּפי על ואף הראׁשֹון, הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ. ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעם
על טמאה גזרּו ׁשּלא חציֹו; נלקח ּוכבר ּפתּוח ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּכבׁשן

ׁשּבּכבׁשן. ְִִֵֶַָּכלים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועבדיו. ובניו שמת חבר באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן נטמאו.27)הן שלא דבריכם על סומך והוא חברים יכול28)לא אינו
עליהם. נאמן.29)לסמוך חבירות.30)לעצמו דברי שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן את31)אינו שיטהר

מסים.32)הטמא. מכס.33)לגבות אדם".34)גובה ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו פירש לומר, מדמה35)"חזרו רבינו
כשר. שהוא ואמר טריפה בשר שמכר טבח לדין אותו36)זה מכירים שאין למקום "שילך גמורה: תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או חשוב בדבר אבידה ונעשו37)ויחזיר הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו
התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים וכלים אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה הדברים1)ראשון יבאר

יושב הארץ עם וראינו שמן או יין בתוכו שהיה כלי דין קדש, בתוכו ואמר תרומה של הבית הביא ואם עליהם, נאמן הארץ שעם
במוצאי המקדש כלי כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ עם וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים, ממנו להוציא ומשמרו

נאמן. אם מת מטומאת אני טהור שאמר הארץ ועם טוב, יום

ayene akyn i`nhn zekld - oeygxn 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëׁשּכל חׁשּובה, היא ּכטהֹורה ּברגל הארץ עם ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻטמאת
ּומׁשקיהן ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ּברגלים, הן חברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיּׂשראל
לרגל. ועֹולים עצמן מטהרין ׁשהּכל מּפני ּברגל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹטהֹורים
על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל ימֹות ּכל נאמנים הן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ

לטמאתן. חֹוזרין הרגל מּׁשעבר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהּתרּומה.
.Èהרי - הרגל ועבר ּבעּסתֹו והּמתחיל ּברגל חביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפֹותח

ּבֹו נגעּו ׁשהרי טמאה, ּבחזקת העּסה ּוׁשאר החבית ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאר
ׁשהּוא ּבזמן אּלא ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על ואף הארץ. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעּמי

ּבלבד. הרגל ּבימי אּלא טהֹורה אינּה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכחבר
.‡Èיֹו ּבמֹוצאי הרגל הּכליםאחר ּכל מטּבילין היּו טֹוב ם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשעת ּברגל הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבׁשעה ּבּׁשלחן, ּתּגעּו אל להן: אֹומרים היּו ּולפיכ ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻהחג.
ּבמּגעֹו טמא יהיה ׁשּלא ּכדי רגלים, לעֹולי אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמראין
ּבלחם ונאמר ׁשמׁש, והערב טבילה צרי ונמצא הרגל, ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאחר
והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים וכל ּתמיד. לפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפנים:
ׁשּצּפּוייהן מּפני הּנחׁשת, ּומזּבח הּזהב מּמזּבח חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשמׁש,

לגּביהן. ְְִִֵֵֶַּכבטלין
.·È:ׁשאמר אֹו מת, מּטמאת אני טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם

מּׁשּום אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש הערב וצרי ּבלבד, הארץ עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻטמאת
הּוא; טהֹור ואמר ּבׁשּׁשאלֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּזאה.
ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הארץ עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
הּכלים ּככל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ּומּזין הּוא, מת ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָטמא
על טמאה גזרּו ׁשּלא לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻהּנמצאים
ּבטמאת ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּכלים

ְֵַהּספקֹות.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

עם‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד
ואם מדרס. ּוטמאין מת טמא טמאים אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָהארץ
אבל מת מּטמא טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָמּכירֹו
ׁשּלא עליהם יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹטמאים
הארץ. עּמי ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדעּתֹו,

אּלּו·. את לי ׁשמר לֹו: ואמר הארץ עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
על הּניחן מת. מּטמא ּוטהֹורין מדרס טמאין אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
- הּכנסת ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכתפֹו

ּכליוה הּניח ּגמּורה. הארץ עם רׁשּות ׁשאינֹו טהֹורין, הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָרי
אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין. - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּובא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבּמרחץ
לעיר ׁשּנכנס ּפי על אף ּובֹורֹו, ּגּתֹו הּניח ּכן. יעּׂשה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
רׁשּות לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין, - ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּובא

ִֵֶָׁשּיּכנס.

ׁשּלא‚. טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמֹוסר
הּמפּתח. ׁשמירת אּלא לֹו ְְִֵֶַַַַַָָמסר

על„. אף עליהם, ונעל מרחץ ׁשל ּבחּלֹונֹות ּכליו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמּניח
חתם אם וכן טהֹורין. ּכליו - הארץ לעם הּמפּתח ׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפי
- מקלקל החֹותם מצא אפּלּו סימן, לֹו עּׂשה אֹו החּלֹון ְְֲִִַַַַָָָָָָָֻעל

טהֹורין. אּלּו ּכל ְֲִֵֵָהרי
מרחֹוק:‰. הּוא ויׁשב לׁשמרֹו ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל הרי - הּיֹוצאין ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבזמן
צמיד מּקף ׁשאינֹו חרס ּוכלי והּמׁשקין האכלין מן ְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבּבית
הּמּקף חרס ּוכלי והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל טמאין, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפתיל
ולא הּנכנסין את לא רֹואה אינֹו ואם טהֹורין; ּפתיל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹצמיד
ּכרּות אֹו ּכפּות היה אפּלּו טמא. ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ורגלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידים

.Âּכלים והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחבר
הרי - לפניו וחביתֹו וסנּדלֹו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֻֻמקּפלים
יּגע ולא ּבעליהן, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהן מּפני טהֹורין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי. ויּביט יעֹור עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי הארץ, עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.Êעליה ויׁשן עליה ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעם
ועד הּמּטה אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום

.Áּתּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים הּבית הרי - הּכלים את ּתׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלּבית
אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים,
ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו ּתּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ׁשמר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלֹו:

טמאין. הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵַּתׁשּברם
.Ëּומצאֹו ער הּניחֹו ויצא: ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית
הּמּניח וכן טמא. ּבֹו ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע, ידיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ּבּכתל. למעלה הּתלּויין ּבאכלין אֹו בּכלי ונגעּו סּלם ְְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹֻעל

.È,ּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם אׁשת ׁשהּניחה חבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
אּלא טמא אין - ׁשּתים היּו ואפּלּו הרחים ּפסקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאפּלּו
ׁשּמא אֹומרין: ואין ולּגע, ידן את לפׁשט ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמקֹום
נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאחת

הּגבֹוהֹות. ּבּמקֹומֹות ְְְְַַָָועלתה
.‡Èעֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאי טהֹורֹות, הן הרי - ּתרּומה אפּלּו ּכּכרֹות, חזקתֹוּבצד ן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
עם אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּגע
טהֹורה. הּקדרה הרי - הּקדרה מּתחת גחלים חֹותה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מפתח1) והמוסר במרחץ, הניחם או המרחץ בבית כליו שכח הארץ, עם לאומן כלי הנותן או הארץ עם אצל כלי המפקיד יבאר
הארץ לעם שאמר חבר ודין עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ ועם לשומרו, ביתו בתוך הארץ עם המניח ודין הארץ, לעם בית
רק נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים והגבאים למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי לבית, תיכנס שלא זו פרה לי שמור

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס קדר בחצר, הארץ עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח ביתו המניח ודין בזה,



פי ayene akyn i`nhn zekld - oeygxn 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëׁשּכל חׁשּובה, היא ּכטהֹורה ּברגל הארץ עם ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻטמאת
ּומׁשקיהן ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ּברגלים, הן חברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיּׂשראל
לרגל. ועֹולים עצמן מטהרין ׁשהּכל מּפני ּברגל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹטהֹורים
על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל ימֹות ּכל נאמנים הן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ

לטמאתן. חֹוזרין הרגל מּׁשעבר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהּתרּומה.
.Èהרי - הרגל ועבר ּבעּסתֹו והּמתחיל ּברגל חביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפֹותח

ּבֹו נגעּו ׁשהרי טמאה, ּבחזקת העּסה ּוׁשאר החבית ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאר
ׁשהּוא ּבזמן אּלא ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על ואף הארץ. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעּמי

ּבלבד. הרגל ּבימי אּלא טהֹורה אינּה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכחבר
.‡Èיֹו ּבמֹוצאי הרגל הּכליםאחר ּכל מטּבילין היּו טֹוב ם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשעת ּברגל הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבׁשעה ּבּׁשלחן, ּתּגעּו אל להן: אֹומרים היּו ּולפיכ ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻהחג.
ּבמּגעֹו טמא יהיה ׁשּלא ּכדי רגלים, לעֹולי אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמראין
ּבלחם ונאמר ׁשמׁש, והערב טבילה צרי ונמצא הרגל, ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאחר
והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים וכל ּתמיד. לפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפנים:
ׁשּצּפּוייהן מּפני הּנחׁשת, ּומזּבח הּזהב מּמזּבח חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשמׁש,

לגּביהן. ְְִִֵֵֶַּכבטלין
.·È:ׁשאמר אֹו מת, מּטמאת אני טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם

מּׁשּום אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש הערב וצרי ּבלבד, הארץ עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻטמאת
הּוא; טהֹור ואמר ּבׁשּׁשאלֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּזאה.
ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הארץ עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
הּכלים ּככל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ּומּזין הּוא, מת ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָטמא
על טמאה גזרּו ׁשּלא לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻהּנמצאים
ּבטמאת ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּכלים

ְֵַהּספקֹות.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

עם‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד
ואם מדרס. ּוטמאין מת טמא טמאים אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָהארץ
אבל מת מּטמא טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָמּכירֹו
ׁשּלא עליהם יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹטמאים
הארץ. עּמי ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּדעּתֹו,

אּלּו·. את לי ׁשמר לֹו: ואמר הארץ עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
על הּניחן מת. מּטמא ּוטהֹורין מדרס טמאין אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
- הּכנסת ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכתפֹו

ּכליוה הּניח ּגמּורה. הארץ עם רׁשּות ׁשאינֹו טהֹורין, הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָרי
אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין. - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּובא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבּמרחץ
לעיר ׁשּנכנס ּפי על אף ּובֹורֹו, ּגּתֹו הּניח ּכן. יעּׂשה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
רׁשּות לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין, - ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּובא

ִֵֶָׁשּיּכנס.

ׁשּלא‚. טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמֹוסר
הּמפּתח. ׁשמירת אּלא לֹו ְְִֵֶַַַַַָָמסר

על„. אף עליהם, ונעל מרחץ ׁשל ּבחּלֹונֹות ּכליו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמּניח
חתם אם וכן טהֹורין. ּכליו - הארץ לעם הּמפּתח ׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפי
- מקלקל החֹותם מצא אפּלּו סימן, לֹו עּׂשה אֹו החּלֹון ְְֲִִַַַַָָָָָָָֻעל

טהֹורין. אּלּו ּכל ְֲִֵֵָהרי
מרחֹוק:‰. הּוא ויׁשב לׁשמרֹו ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל הרי - הּיֹוצאין ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבזמן
צמיד מּקף ׁשאינֹו חרס ּוכלי והּמׁשקין האכלין מן ְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבּבית
הּמּקף חרס ּוכלי והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל טמאין, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפתיל
ולא הּנכנסין את לא רֹואה אינֹו ואם טהֹורין; ּפתיל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹצמיד
ּכרּות אֹו ּכפּות היה אפּלּו טמא. ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ורגלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידים

.Âּכלים והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחבר
הרי - לפניו וחביתֹו וסנּדלֹו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֻֻמקּפלים
יּגע ולא ּבעליהן, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהן מּפני טהֹורין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי. ויּביט יעֹור עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי הארץ, עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.Êעליה ויׁשן עליה ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעם
ועד הּמּטה אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום

.Áּתּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים הּבית הרי - הּכלים את ּתׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלּבית
אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים,
ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו ּתּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ׁשמר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלֹו:

טמאין. הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵַּתׁשּברם
.Ëּומצאֹו ער הּניחֹו ויצא: ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית
הּמּניח וכן טמא. ּבֹו ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע, ידיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ּבּכתל. למעלה הּתלּויין ּבאכלין אֹו בּכלי ונגעּו סּלם ְְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹֻעל

.È,ּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם אׁשת ׁשהּניחה חבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
אּלא טמא אין - ׁשּתים היּו ואפּלּו הרחים ּפסקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאפּלּו
ׁשּמא אֹומרין: ואין ולּגע, ידן את לפׁשט ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמקֹום
נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאחת

הּגבֹוהֹות. ּבּמקֹומֹות ְְְְַַָָועלתה
.‡Èעֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאי טהֹורֹות, הן הרי - ּתרּומה אפּלּו ּכּכרֹות, חזקתֹוּבצד ן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
עם אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּגע
טהֹורה. הּקדרה הרי - הּקדרה מּתחת גחלים חֹותה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מפתח1) והמוסר במרחץ, הניחם או המרחץ בבית כליו שכח הארץ, עם לאומן כלי הנותן או הארץ עם אצל כלי המפקיד יבאר
הארץ לעם שאמר חבר ודין עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ ועם לשומרו, ביתו בתוך הארץ עם המניח ודין הארץ, לעם בית
רק נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים והגבאים למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי לבית, תיכנס שלא זו פרה לי שמור

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס קדר בחצר, הארץ עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח ביתו המניח ודין בזה,



ayeneפב akyn i`nhn zekld - oeygxn 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èׁשּבּבית ּכל - למׁשּכן הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו מלכּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּגּבאי
לא לֹומר נאמנים - ּכֹוכבים עֹובד עּמהם יׁש אם ֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹטמא.
ּדברים ּבּמה עליהן. ּכֹוכבים העֹובד ׁשאימת מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנגענּו,
הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּורים?
- נגענּו לא אבל נכנסנּו מעצמן: הן אמרּו אם אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבידם;

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין,
.‚Èמקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים

(דבר) אּלא מּלבלׁש מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרגלי
האכלין הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ּבמזּמן. ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשּנֹוטלין
והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים; חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהּמׁשקין
עּמהן יׁש ואם טהֹורין. - ּפתיל צמיד הּמּקפין חרס ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּוכלי

טמא. הּכל - אּׁשה אֹו ּכֹוכבים ִִֵֵַָָָֹעֹובד
.„Èלא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעּׂשּו והּגּנבים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים

ּבּבית ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן. מקֹום על ואפּלּו נאמנים אּלּו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכׁשּנכנסנּו

.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח, ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
והלכּו ונמלכּו ּפתחּוהּו הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּבית

נכנסּו. ולא ְְְִֶָֹלהם
.ÊËּומצאֹו ּובא זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻקרּדם

נכנס טמא אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבזוית
ּונטלֹו. ְְָָלׁשם

.ÊÈאפּלּו ּבחצר, ּכלים וׁשכח ּבחצר הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
הרי - ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל צמיד מּקפֹות ֲִִִִִֵַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עּׂשרה גבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעּׂשה עד טמאין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו

הארץ. עם ּברׁשּות יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹטפחים,
.ÁÈעם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר

לפני הארץ עם ׁשל סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּפתחֹו
רׁשּות. זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

.ËÈזה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה גּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר
ׁשעם ּפי על אף ּבחזקתן, והן טהרֹות ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשֹוטח
חֹוׁשׁש אינֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד וכן ולּגע. ידֹו לפׁשט יכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהארץ
ּבצד זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
ּכלים החבר וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל גּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה

הארץ עם ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות הּניח ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
טמאה. ּבחזקת ולּגע ידֹו את ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻלפׁשט

.Îוהחיצֹונה חבר ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשּתי
אף ּפרֹות ׁשם וׁשֹוטח ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל
ּכגּנב. עליו ׁשּנתּפּׂש מּפני לׁשם, מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעל

.‡Îּבצד הארץ ועם זה ּבצד וחבר ּבמסיפס, החלּוקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחצר
מּגעת, הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף טהֹורֹות טהרֹותיו - ְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָזה

החבר. ּברׁשּות ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶָמּפני
.·Îוהל הארץ עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ּדליֹו ׁשּנפל ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָחבר

עם ּברׁשּות ׁשהּנח מּפני טמא, זה הרי - יעלּנּו ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻלהביא
אחת. ׁשעה ֶַַָָָָהארץ

.‚Îלהֹוציא חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאׁשת
מּפני טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - חבר ׁשל ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבנֹו
למּכר קדרֹותיו ׁשהכניס חבר קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנכנסה
טמאֹות. והחיצֹונֹות טהֹורֹות הּפנימּיֹות הרי - לׁשּתֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָוירד
מּפני הרּבים, לרׁשּות סמּו ּבׁשהּניחן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
אבל הליכה; ּבׁשעת ּבחיצֹונֹות נֹוגעים והּׁשבים ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשהעֹוברים
- ּבידֹו אּמנּותֹו ּכלי היּו אם הרּבים: מרׁשּות רחֹוקֹות ְְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו
הּכל ויד למּכר ׁשהּנחּו מֹוכיחין ׁשּכליו מּפני טמאֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֻהּכל
טהֹורֹות, הּכל - ּבידֹו אּמנּותֹו ּכלי אין ּבהן; ְְְְְְֵֵֶַַָָָֹֻממׁשמׁשֹות
על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח חבר אדם. ּבהן נגע ׁשּלא ְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹחזקתן
ׁשהעֹוברים מּפני טמאים, אּלּו הרי - ונכנס חנּותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּפתח

ּבהן. ממׁשמׁשין ְְְְִִֶַַָָוהּׁשבים

ה'תשע"ב מרחשון ד' שלישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

אּלּו2ּכהן‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו לגת ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
האר3ּבחזקתן עּמי ׁשאין ׁשהן; זה ּכהן ׁשל ּבכלים נֹוגעין ץ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

טהרֹות אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, יּׂשראל4ּבתֹו ׁשל אבל .5 ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ
לׁשמר היה ּבלּבי ׁשּיאמר: עד ׁשּיּכנס6טמאֹות, הארץ עם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבּכלים. יּגע ׁשּלא ִִֵֶַַַַֹלּגת

הרי·. - הארץ עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעּׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
הּבֹוצרים את מטּביל מטּביל7זה - ׁשמן עֹוּׂשה היה אם וכן . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּבּדדין ּבפניו,8את ׁשּיטּבלּו עד האּמנים על לעמד וצרי . ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והבוצרים1) הבדדים הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות הרוצה הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר
טעונים ופועליו חמריו בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו, לא לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת
ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה בדעתי ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות
חבר ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית מן משתמש היה
טהרות לו אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך, נטמאו אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח

נטמאו. עמך יין2)שעשיתי כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש ורבינו "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
חוששים שאין ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש הר"ש אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ מעם תרומה

חוששים. לטומאה אבל נסך, טהרה.3)ליין בכליו.4)בחזקת לנגוע שלא וייזהר, טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם
ושמרתי.6)חבר.5) לב שהוכשרו7)שמתי מפני בצירתם משעת טומאה מקבלים שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים

הענבים. מן מעצמו היוצא צריכים8)במשקה אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז הבד בבית הזיתים את שדורכים
זמן כל טומאה מקבלים אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים הנסחט המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,

א). הלכה א פרק אוכלין טומאת (הלכות המשקין משבעת באחד הורטבו שלא

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יֹודעים אינן וחציצה9ׁשהרי טבילה חּוץ10הלכֹות יצאּו . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
אּלּו הרי - וחזרּו הּגדר אחֹורי ונפנּו הּבד ּבית ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפתח
יּסתרּו ׁשּלא ּכדי עד טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבטהרתן.
עד לטמאתם, חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֻמעיניו.

ׁשמׁשן. ויעריב אחרת ּפעם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיטּבילם
נאמנין‚. - לפניהן טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּלהם ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו. לא .11לֹומר ְְִֵֶֶַַַָָֹ
עליהן,„. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר

ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאם
הּכלים ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא מּקדם12טמא, אֹותם ראה ואפּלּו . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

טמא, הּבד ּבית הרי - טמאתן מּפני הּכלים מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻנזהרין
הסיטּו עּמי13ׁשּמא ׁשאין טמא, הּמסיט ׁשאין מדּמין והן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסט ּבטמאת ּבקיאין .14הארץ ְְְִִֵֶֶַָָֻ
חּמריו‰. אף15היּו לפניו, ועֹוברין טהרֹות טֹוענין ּופֹועליו ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָ

ׁשהפליגּו ּפי מּמיל16על ׁשהן17יתר מּפני טהֹורֹות, אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
עכׁשו ואֹומרים: לּגע מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחזקת

ואני18יבֹוא צאּו להם: אמר אם אבל אחרינּו. הּוא ׁשהרי , ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אחריכם טמאֹות19אבֹוא הן הרי מעיניו ׁשּנתּכּסּו ּכיון -20. ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועטּוף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָחבר
דעּתי והּסחּתי ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק את לׁשמר היה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבלּבי
נגע ׁשּמא טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו החלּוק הרי - הּטּלית ְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמן

סל היה הארץ. עם ּומגרפה21ּבּה ּכתפֹו הּסל,22על ּבתֹו ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּסל את לׁשמר היה ּבלּבי הּמגרפה23ואמר: את ולׁשמר , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

המטּמאּה הּפֹוסלּה24מּדבר מּדבר לא טהֹור25אבל הּסל -26, ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹ
טמאה הּמגרפה27והּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל , ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. האכלין ְְֳֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּפֹוסלת
ׁשהיא ּפי על אף ּתרּומה, נמצאת ּכ ואחר חּלין ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּבחזקת
יֹום טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה, אסּורה היא הרי - ,28טהֹורה ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

דֹומה ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבחּלין וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהּוא

לׁשמרּה היה ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמׁשּמר
לֹו נתחּלפּו ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי - הּפֹוסלּה מּדבר ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
מׁשּמר ׁשאינֹו נטמאּו, - ּולבׁשן חל ׁשל ּבכלים ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכלים

ׁשּבת ׁשל ּככלים חל ׁשל חברֹות29ּכלים נׁשים ּבׁשּתי מעּׂשה . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
חכמים לפני מעּׂשה ּובא הּמרחץ, ּבבית ּכליהן להן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתחּלפּו

הּכל מעפרּתּה30וטּמאּו נפלה אפּלּו לחבר:31. ואמרה מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
הארץ, עם לּה יּתנּנה ׁשּמא ּגזרה נטמאת. - לּה ּונתנּה לי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָּתנה
ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין מׁשּמרּה; החבר יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו

עליו. ׁשּסמ הֹודיע ּכן אם אּלא ּככליו, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלֹו
.Êטהרֹות והּניח ׁשּמת טהֹורֹות32חבר אּלּו הרי הּניח33- . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

טמאים הן הרי - ׁשּמא34ּכלים אֹומר: ׁשאני והּזה35; נטמאּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּבּׁשביעי עליהן הּזה ולא ּבּׁשליׁשי הּזה36עליהם ׁשּמא אֹו , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הטּביל לא ועדין ּבּׁשביעי עליהן37עליהם הּזה לא ׁשּמא אֹו , ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עּקר.38ּבּׁשביעי ּכל ְִִִַָָ

.Áטהרֹותיך נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר -מי ׁשֹותק והּלה , ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
נטמאּו לא ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות. הן והרי נאמן זה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי
עּמֹו עֹוּׂשה היה ׁשנים. ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי -39 ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּפגע ּבׁשעה לֹו ואמר מצאֹו זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּבטהרֹות
עּמ ׁשעּׂשיתי ּוזבחים נטמאּו עּמ ׁשעּׂשיתי טהרֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶָָָָּבֹו:
ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹנתּפּגלּו
הרי אּלא נאמן, אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ּפגע ּכ ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות ּבחזקת ְְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָָָזבחיו
ּדסּיען רחמנא ּברי
zènehdzeàx̀yzekld

ְְְֲִַַַָָ

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
טמאת ּדין א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻיׁש
זרע. ׁשכבת טמאת ּדין ג) ׁשרץ. טמאת ּדין ב) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻֻנבלה.
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכּׁשרץ, מטּמאה זרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻועבֹודה

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החבר.9) בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים היו אם המים10)אבל ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
וכדומה. בבשרו דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה ובשמן.11)והטבילה ביין נגעו לא התינוקות לומר כן12)נאמנים ואחר

ובשמן. בזיתים נגיעה.13)נגעו בלי ממקומם אותם לפני14)הזיזו בהם נגעו שמא טמאים, הבד שבבית הכלים גם ולפיכך
כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה ראשון הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם נגעו שאם מהטומאה שפירשו

חמורים.15) נוגעים.17)שהרחיקו.16)נוהגי הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה אלפיים הוא הוא18)מיל שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד כזה רב שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם מה.19)הולך זמן יבוא20)אחר שלא הם בטוחים

לנגוע. מפחדים ואינם מהר כך תאנים.21)כל בזו.22)ובו זו המודבקות התאנים את להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
טומאה.23) בהם.24)מכל שיגעו אחרים אוכלין שיפסלו אוכלין לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף פירש
אחרים).25) פוסל אינו (פסול בה הנוגע את לפסול כוח לה טמא.26)שנותן דבר מכל עליו שמר לפסול27)שהרי פירוש,

זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה", וסיים ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא אבל אוכלין
חולין.28) שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל לחולין טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל שהסיח29)טמא ומכיוון

שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו הסיח כאילו זה הרי הדייקנית מהשמירה השנייה30)דעתו של כליה על שמרה שלא מפני
כליה. על כך כל שמרה לא ולפיכך חבירה היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר, לפרש ואפשר כליה. על סודר31)כמו

לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים כל ומשקין.32)שלה. שלא33)אוכלין כדי טמאים, אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי ידי34)יבוא על לטהרם שאפשר מפני החמירו אףבכלים טימאו ולפיכך לכלי כלי בין חילקו ולא וטבילה הזאה

כלל. טהרה להם שאין חרס, שם.35)כלי בתוספתא נאמרו הללו הספיקות הראשונים,36)כל הימים ארבעת הזאה וטעונים
שביעי. ספק הוא אחד ההזאות.37)שכל כל אחר טבילה מיותרת.38)וטעונים לכאורה בשביעי בעושה39)המלה והמדובר,

שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך שכרו את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן שכר מקבל הוא אם אבל חינם, עימו
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יֹודעים אינן וחציצה9ׁשהרי טבילה חּוץ10הלכֹות יצאּו . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
אּלּו הרי - וחזרּו הּגדר אחֹורי ונפנּו הּבד ּבית ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפתח
יּסתרּו ׁשּלא ּכדי עד טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבטהרתן.
עד לטמאתם, חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֻמעיניו.

ׁשמׁשן. ויעריב אחרת ּפעם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיטּבילם
נאמנין‚. - לפניהן טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּלהם ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו. לא .11לֹומר ְְִֵֶֶַַַָָֹ
עליהן,„. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר

ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאם
הּכלים ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא מּקדם12טמא, אֹותם ראה ואפּלּו . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

טמא, הּבד ּבית הרי - טמאתן מּפני הּכלים מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻנזהרין
הסיטּו עּמי13ׁשּמא ׁשאין טמא, הּמסיט ׁשאין מדּמין והן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסט ּבטמאת ּבקיאין .14הארץ ְְְִִֵֶֶַָָֻ
חּמריו‰. אף15היּו לפניו, ועֹוברין טהרֹות טֹוענין ּופֹועליו ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָ

ׁשהפליגּו ּפי מּמיל16על ׁשהן17יתר מּפני טהֹורֹות, אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
עכׁשו ואֹומרים: לּגע מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחזקת

ואני18יבֹוא צאּו להם: אמר אם אבל אחרינּו. הּוא ׁשהרי , ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אחריכם טמאֹות19אבֹוא הן הרי מעיניו ׁשּנתּכּסּו ּכיון -20. ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועטּוף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָחבר
דעּתי והּסחּתי ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק את לׁשמר היה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבלּבי
נגע ׁשּמא טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו החלּוק הרי - הּטּלית ְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמן

סל היה הארץ. עם ּומגרפה21ּבּה ּכתפֹו הּסל,22על ּבתֹו ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּסל את לׁשמר היה ּבלּבי הּמגרפה23ואמר: את ולׁשמר , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

המטּמאּה הּפֹוסלּה24מּדבר מּדבר לא טהֹור25אבל הּסל -26, ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹ
טמאה הּמגרפה27והּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל , ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. האכלין ְְֳֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּפֹוסלת
ׁשהיא ּפי על אף ּתרּומה, נמצאת ּכ ואחר חּלין ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּבחזקת
יֹום טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה, אסּורה היא הרי - ,28טהֹורה ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

דֹומה ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבחּלין וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהּוא

לׁשמרּה היה ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמׁשּמר
לֹו נתחּלפּו ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי - הּפֹוסלּה מּדבר ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
מׁשּמר ׁשאינֹו נטמאּו, - ּולבׁשן חל ׁשל ּבכלים ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכלים

ׁשּבת ׁשל ּככלים חל ׁשל חברֹות29ּכלים נׁשים ּבׁשּתי מעּׂשה . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
חכמים לפני מעּׂשה ּובא הּמרחץ, ּבבית ּכליהן להן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתחּלפּו

הּכל מעפרּתּה30וטּמאּו נפלה אפּלּו לחבר:31. ואמרה מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
הארץ, עם לּה יּתנּנה ׁשּמא ּגזרה נטמאת. - לּה ּונתנּה לי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָּתנה
ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין מׁשּמרּה; החבר יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו

עליו. ׁשּסמ הֹודיע ּכן אם אּלא ּככליו, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלֹו
.Êטהרֹות והּניח ׁשּמת טהֹורֹות32חבר אּלּו הרי הּניח33- . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

טמאים הן הרי - ׁשּמא34ּכלים אֹומר: ׁשאני והּזה35; נטמאּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּבּׁשביעי עליהן הּזה ולא ּבּׁשליׁשי הּזה36עליהם ׁשּמא אֹו , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הטּביל לא ועדין ּבּׁשביעי עליהן37עליהם הּזה לא ׁשּמא אֹו , ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עּקר.38ּבּׁשביעי ּכל ְִִִַָָ

.Áטהרֹותיך נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר -מי ׁשֹותק והּלה , ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
נטמאּו לא ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות. הן והרי נאמן זה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי
עּמֹו עֹוּׂשה היה ׁשנים. ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי -39 ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּפגע ּבׁשעה לֹו ואמר מצאֹו זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּבטהרֹות
עּמ ׁשעּׂשיתי ּוזבחים נטמאּו עּמ ׁשעּׂשיתי טהרֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶָָָָּבֹו:
ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹנתּפּגלּו
הרי אּלא נאמן, אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ּפגע ּכ ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות ּבחזקת ְְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָָָזבחיו
ּדסּיען רחמנא ּברי
zènehdzeàx̀yzekld

ְְְֲִַַַָָ

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
טמאת ּדין א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻיׁש
זרע. ׁשכבת טמאת ּדין ג) ׁשרץ. טמאת ּדין ב) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻֻנבלה.
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכּׁשרץ, מטּמאה זרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻועבֹודה

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החבר.9) בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים היו אם המים10)אבל ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
וכדומה. בבשרו דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה ובשמן.11)והטבילה ביין נגעו לא התינוקות לומר כן12)נאמנים ואחר

ובשמן. בזיתים נגיעה.13)נגעו בלי ממקומם אותם לפני14)הזיזו בהם נגעו שמא טמאים, הבד שבבית הכלים גם ולפיכך
כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה ראשון הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם נגעו שאם מהטומאה שפירשו

חמורים.15) נוגעים.17)שהרחיקו.16)נוהגי הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה אלפיים הוא הוא18)מיל שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד כזה רב שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם מה.19)הולך זמן יבוא20)אחר שלא הם בטוחים

לנגוע. מפחדים ואינם מהר כך תאנים.21)כל בזו.22)ובו זו המודבקות התאנים את להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
טומאה.23) בהם.24)מכל שיגעו אחרים אוכלין שיפסלו אוכלין לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף פירש
אחרים).25) פוסל אינו (פסול בה הנוגע את לפסול כוח לה טמא.26)שנותן דבר מכל עליו שמר לפסול27)שהרי פירוש,

זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה", וסיים ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא אבל אוכלין
חולין.28) שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל לחולין טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל שהסיח29)טמא ומכיוון

שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו הסיח כאילו זה הרי הדייקנית מהשמירה השנייה30)דעתו של כליה על שמרה שלא מפני
כליה. על כך כל שמרה לא ולפיכך חבירה היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר, לפרש ואפשר כליה. על סודר31)כמו

לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים כל ומשקין.32)שלה. שלא33)אוכלין כדי טמאים, אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי ידי34)יבוא על לטהרם שאפשר מפני החמירו אףבכלים טימאו ולפיכך לכלי כלי בין חילקו ולא וטבילה הזאה

כלל. טהרה להם שאין חרס, שם.35)כלי בתוספתא נאמרו הללו הספיקות הראשונים,36)כל הימים ארבעת הזאה וטעונים
שביעי. ספק הוא אחד ההזאות.37)שכל כל אחר טבילה מיותרת.38)וטעונים לכאורה בשביעי בעושה39)המלה והמדובר,

שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך שכרו את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן שכר מקבל הוא אם אבל חינם, עימו
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מטּמא‡. מּבּׂשרּה ּכזית הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּנבלה
האדם את ּומטּמא ּבאויר. חרס ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
ּבכלים נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבנבלה
ּכלים וכן טהֹורין. הן הרי - ּבּנבלה מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאפּלּו
אבל ּכלים. מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשעליו
ׁשּנאמר: נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא הּנבלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹוּׂשא
ראׁש הּבגדים ואֹותן ּבגדיו. יכּבס נבלתם את ֹוןוהּנּׂשא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּבׁשעת ואפּלּו חרס כלי ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻלטמאה.
ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנּׂשיאתֹו,

האסּורין,·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאחד
טהֹורה ּבהמה ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבּׂשרן ּכּלן - מתּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻאם
ּבעזרה חּלין ׁשחט ואפּלּו מקֹום. ּבכל מטהרתן טהֹורה ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָָֻוחּיה
ּבּׁשחיטה ּפּסּול ארע ואם טהֹורין. אּלּו הרי - ּבחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוקדׁשים
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה זֹו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ְִָׁשחיטה.
ּבּה,‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהמה

ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונקּה אֹו הּנֹוחרּה אֹו הּׁשֹוחטּה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָואחד
לכזית, טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל נבלה. זֹו הרי -ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד
ּכנבלה,„. מטּמא אינֹו הּנבלה ודם ּכבּׂשר. הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמח

ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו טמאים, ּכמׁשקין הּוא הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
הּתֹורה. מן ִִֵַָּכלים

נבלה‰. וחלב ׁשּנאמר: טהֹור. - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחלב
מי - תאכלהּו לא ואכל מלאכה לכל יעּׂשה טרפה ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹֻוחלב
ּבּמׁשקין הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשאּסּורֹו
נבלה. ּכבּׂשר ואינֹו טמאין, ּכאכלין הּוא הרי - ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּמכׁשירין
זה הרי - הפרׁשה קדם הּכליא את החֹופה ּבחלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּנֹוגע
מּמּנה נמׁשכין חּוטין ּכּמה ׁשהרי עצמּה, ּבּכליא ּכנֹוגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמא
- טמאה ּבין טהֹורה ּבין והחּיה טמאה ּבהמה אבל ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחלב.
וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ואחד ּבּׂשרּה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד

הּנבלה. ּכבּׂשר ְְְִִִֵַַַָּבכזית
.Âלפ ּבספק. וטמאתֹו ּכבּׂשרֹו, מטּמא חלּבֹו - איןהּכֹוי יכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

טמאתֹו על ּכרת חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּׂשֹורפין
קדׁשיו. אכילת על אֹו הּמקּדׁש ּביאת ְְֲִִִַַַַַָָָָועל

.Ê,העצמֹות הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָואּלּו
החי מן יחת ׁשאם הר עּקרן אפּלּו והּטלפים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוהּקרנים
והּגידים, והאלל מעּבד, ׁשאינֹו ּפי על אף והעֹור, דם, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיֹוצא
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. ׁשּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּמרק

ּכׁשהן אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה; מן ׁשּפרׁשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזמן
ּכזית, ּבּבּׂשר ׁשּיהיה והּוא טמא. זה הרי - ּבּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמחּברין

לכזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
.Áאינֹו - סּכין ׁשּפלטּתּו ּבין חּיה ׁשּפלטּתּו ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאלל,

מטּמא. - ּכזית ּבֹו והיה ּכּנסֹו ואם לכזית. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמצטרף
.Ë,יּׁשּוב ׁשל חזיר עֹור ּכבּׂשרם: ׁשעֹורֹותיהם ּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָואּלּו

הּׁשליל, ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹוטרת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָועֹור
ואם הּנבלה. מן מטּמאין אּלּו הרי האליה. ׁשּתחת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועֹור
ואם טהֹורים. אּלּו הרי - עּבּודּה ּכדי ּבהן הּל אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָעּבדן
הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין - ׁשּבּטלן מעּׂשה ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעּׂשה
- לכפיפתֹו ׁשּטלאּה חמֹור אזן ּכיצד? עּבּודּה. ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבהן
היא זֹו ואי מילין. ארּבעה עּבּודּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָטהֹורה.
ולא לטען זמּנּה הּגיע טענּה. ׁשּלא זמן ּכל רּכה? ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹחטֹוטרת

ספק. זה הרי - זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ׁשּטענּה אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטענּה,
.È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמפׁשיט

ׁשהפׁשיט ּכיון - הפׁשיט לׁשטיחה אם ּגּסה: ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבין
זה ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
הּנֹוגע - טפחים ׁשני הפׁשיט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשהפׁשט
- חמת העֹור מן לעּׂשֹות ּכדי הפׁשיטּה ּבּבּׂשר. ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבעֹור
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמרגליה
הּמפׁשיט וכן הּבּׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבּׂשר,
חּבּור - הּצּואר ׁשעל עֹור ּכּלֹו. ׁשּיפׁשיט עד חּבּור - ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֻּבּׁשרצים
הּוא ּכ - לטּמא חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. ׁשּיפׁשיט ְְְִִֵֶֶַַַָָֻעד
זה ּבעֹור טמאה ונגעה ׁשחּוטה היתה ׁשאם להתטּמא, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻחּבּור

הּבּׂשר. נטמא - חּבּור ְִִֶַָָָׁשהּוא
.‡Èמּמּנּו הּיֹוצא ּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעֹור

ּבּׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני נטמא, העֹור מאחֹורי ׁשּכנגּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּובּׂשערֹו
אבל חּיה; ׁשּפלטּתּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבּׂשר. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשֹומר

העֹור. אּגב ּבטל - מרּדד היה אם סּכין, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻּפלטּתּו
.·Èהעֹור - נבלה ּבּׂשר זיתים חצאי ּכׁשני עליו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעֹור

ׁשאינֹו ׁשּכל ּבמּׂשא; ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמבּטלן,
ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו - ּבמּגע הּנבלה מן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמטּמא
נּׂשא ׁשהרי טמא, הּנֹוּׂשאן - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָחצאי
ׁשּיהיּו והּוא חּבּור. אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, והּנֹוגע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכזית,
אם אבל ּכאחד; ׁשּיּנטלּו עד ּבזה זה ּודבּוקין מרּדדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשניהן
אחד, ּבקיסם עצמֹו ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה זית חצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

טהֹור. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל והביא הֹולי ְֲִִִֵַָָֻאפּלּו
.‚È- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבּׂשר
לא.ט אם ּבכזית מטּמא אם ספק - הּנבלה נצל ,לפיכ הֹור. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף ואמר בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא גם נאמן שכרו להפסיד
הנבלות1) ואם טמאה, וחיה בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו ואי מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

הנבילות מן מטמאין שאין והדברים הכוי חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה ודם וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות
חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה עשה או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן. שעורותיהן והבהמות
וקיבה שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו שיש ועור

בשחוטה. שנתערבה ונבילה דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לעת מעת ּבפֹוׁשרין לּׁשרֹות יכֹול אם ׁשּיבׁש: נבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבּׂשר
ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם מטּמא; - לכלב וראּוי לח ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלחזר

מטּמא. אינֹו טמאין ְְֳִִֵֵֵַָָּכאכלין
.„Èאדם למאכל ראּוי ואינֹו מעּקרֹו סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּׂשר

ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי -ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּתהיה עד -ְְְִִֵֶֶַַָָָ

.ÂËואינּה וכרעי ּכפרׁש היא הרי - נבלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשליא
מתטּמאה - לאכילה עליה חׁשב ואם ּכנבלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמטּמאה
מּכלּום. טהֹורין - נבלה ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת

.ÊËמן ׁשּנפטרה ּפי על אף ּדם, חררת ׁשּׁשפעה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהמה
ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה - ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּבכֹורה
לפיכ עּמּה, הּיֹוצא ּברב ּבטלה ׁשהיא לפי נפל, צּורת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה
אּמּה. אּגב לּגר ראּויה ׁשהיתה ּפי על אף טהֹורה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהיא

.ÊÈּבטלה - הּׁשחּוטה מן רב אם ּבׁשחּוטה, ׁשּנתערבה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹנבלה
נּׂשא אם אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנבלה
אבל נבלה, ׁשּתחזר לּׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא. - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכל

ּתּבטל. לפיכ ּכׁשּתסרח, ׁשּתטהר אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנבלה

ׁשני 1ּפרק
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מּׁשּום‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
והרי ראׁשּה, את ׁשּיּתיז עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנבלה
ּבּה אין - מפרּכסת היא והרי נחרּה טמאין. ּכאכלין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיא
הּפֹורׁש ואיבר מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאפּלּו
ּובּׂשר החי, מן ּכפֹורׁש נח לבני אסּור - המפרּכסת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן
ׁשּנפסלה טהֹורה וכן החי. מן ּכפֹורׁש - מּמּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּפֹורׁש
רב אֹו אחד ּבּה ׁשחט אֹו מפרּכסת, היא ועדין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשחיטתּה
לׁשנים ּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל טמאה לּה אין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאחד
ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה זֹו הרי - ׁשּלּה וחלל יר ׁשּנּטלה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
מּגּבּה קרעּה אם וכן ּבחּיים. עדין ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּובמּגע,
לכל ּכנבלה זֹו הרי - עּמּה ּבּׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאֹו

ָָּדבר.
ידֹו·. את הרֹועה והֹוׁשיט מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבהמה

הּנֹוגע זה הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה ּבבהמה ּבין ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָונגע
העֹולם. לאויר הּנפל ׁשּיצא עד ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור,

ּבין‚. טהֹורין ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה מּבהמה הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּׂשר
החי מן איבר אבל ּכנבלה. מטּמא ואינֹו טהֹור - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָטמאין
הּפֹורׁש החי מן איבר אחד ּכנבלה, מטּמא - מהן ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּפֹורׁש
ׁשּבבטנּה. הּׁשליל מן הּפֹורׁש איבר אֹו עצמּה הּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמן
- ּפחֹות אֹו ּכּׂשעֹורה היה אפּלּו ׁשעּור, להן אין ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָוהאיברים
ועצמֹות, וגידין ּבּׂשר ּכברּיתֹו, האיבר ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמטּמא.

ּפחֹות הּבּׂשר היה ארּוכה; להעלֹות ּכדי ּבּׂשר עליו ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָויהיה
טהֹור. - עצמֹו חסר אֹו ּבחי ארּוכה ְֲֲִֵַַַַָָָמהעלֹות

ׁשהן„. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּכליא
הרי - עצם ּבהם ואין הֹואיל חליפין, עֹוּׂשין ואין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאיברים

ּכבּׂשר. ְֵָָהן
ׁשאינן‰. חּיה אֹו ּבבהמה המדלּדלין האיבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבּׂשר

ּכנבלה מטּמאין אינן - הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָיכֹולין
הכׁשרּו אם אכלין, ּכׁשאר הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל
הכׁשרּו - הּבהמה נׁשחטה ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין -ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻֻ
אֹותן עֹוּׂשה הּׁשחיטה ׁשאין ּכנבלה, מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּׁשחיטה
ׁשהיה הּבּׂשר - הּבהמה מתה אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן איבר מּׁשּום מטּמא והאיבר הכׁשר, צרי ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻמדלּדל
מן איבר ּבין ּומה הּנבלה. מן איבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהחי
- החי מן מאיבר הּפֹורׁש ׁשהּבּׂשר הּנבלה? מן לאיבר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחי
ּבכּזית מטּמא - הּנבלה מן מאיבר הּפֹורׁש והּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָטהֹור,

לּׁשעּור. ׁשוין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִִֶֶַַַָָָָּבמּגע
.Âאסּורה ׁשהיא ּפי על אף ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטרפה

ּומצא הּבהמה את הּׁשֹוחט וכן טהֹורה. היא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאכילה
ּבּה מצא נבלה. מידי מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּבּה
- ׁשּנטרף אחר ׁשּנׁשחט ּפי על אף נטרף. - חי ׁשמֹונה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּבן
ׁשחיטה. למינֹו ׁשאין לפי נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
אם ּגמּורין, ימים ׁשבעה ׁשהה ׁשּלא ּבהמה ולד ,ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפיכ
נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

ּכנפל. ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶמּפני
.Êקדם חי, ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאין ּפי על אף הּקרקע, על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל
- אּמֹו נטמאת אם מטהרּתּו, אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבארנּו,
ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - אּמֹו נתנּבלה ואם הּוא, נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על ואף נבלֹות טמאת ולא אכלין טמאת לא מתטּמא ְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻֻהחי
ּגּבי על ׁשּיפריס קדם מת ואם מאיבריה. ּכאיבר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפי

טהרּתּו. אּמֹו ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - ְְֲִִִֵֶַַַַַָקרקע
.Á,הּתֹורה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנׁשחטה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטרפה

יתרה מעלה וזֹו סֹופרים. מּדברי נטמא - הּקדׁש ּבּה נגע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
בּקדׁש. ֶֶַָֹׁשעּׂשּו

.Ë,וחתכּה ידֹו את העּבר והֹוציא לילד, המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבהמה
ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האיבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואחר
- חתכּה ּכ ואחר אּמֹו את ׁשחט טהֹור. העּבר ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֻּבּׂשר
טרפה מּגע העּבר ּבּׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ּכטרפה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהאיבר
את לא אבל הּקדׁש את מטּמאה ׁשהיא ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשחּוטה,
סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את העּבר הֹוציא ְְִִִֵֶַַָָָָָֻהּתרּומה.

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שניטלה1) או לשנים הבהמה חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת והיתה נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר
האבר או הבשר לאיברים. שיעור יש ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה. עוברה שמת ובהמה שלה, וחלל ירך
בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה או בבהמה המדולדלים
ובהמה קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי על שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט ודין חי. שמונה
לנוקבה. חישב או שניקבה נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת ודין וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה



פה ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לעת מעת ּבפֹוׁשרין לּׁשרֹות יכֹול אם ׁשּיבׁש: נבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבּׂשר
ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם מטּמא; - לכלב וראּוי לח ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלחזר

מטּמא. אינֹו טמאין ְְֳִִֵֵֵַָָּכאכלין
.„Èאדם למאכל ראּוי ואינֹו מעּקרֹו סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּׂשר

ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי -ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּתהיה עד -ְְְִִֵֶֶַַָָָ

.ÂËואינּה וכרעי ּכפרׁש היא הרי - נבלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשליא
מתטּמאה - לאכילה עליה חׁשב ואם ּכנבלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמטּמאה
מּכלּום. טהֹורין - נבלה ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת

.ÊËמן ׁשּנפטרה ּפי על אף ּדם, חררת ׁשּׁשפעה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהמה
ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה - ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּבכֹורה
לפיכ עּמּה, הּיֹוצא ּברב ּבטלה ׁשהיא לפי נפל, צּורת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה
אּמּה. אּגב לּגר ראּויה ׁשהיתה ּפי על אף טהֹורה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהיא

.ÊÈּבטלה - הּׁשחּוטה מן רב אם ּבׁשחּוטה, ׁשּנתערבה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹנבלה
נּׂשא אם אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנבלה
אבל נבלה, ׁשּתחזר לּׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא. - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכל

ּתּבטל. לפיכ ּכׁשּתסרח, ׁשּתטהר אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנבלה

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

מּׁשּום‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
והרי ראׁשּה, את ׁשּיּתיז עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנבלה
ּבּה אין - מפרּכסת היא והרי נחרּה טמאין. ּכאכלין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיא
הּפֹורׁש ואיבר מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאפּלּו
ּובּׂשר החי, מן ּכפֹורׁש נח לבני אסּור - המפרּכסת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן
ׁשּנפסלה טהֹורה וכן החי. מן ּכפֹורׁש - מּמּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּפֹורׁש
רב אֹו אחד ּבּה ׁשחט אֹו מפרּכסת, היא ועדין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשחיטתּה
לׁשנים ּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל טמאה לּה אין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאחד
ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה זֹו הרי - ׁשּלּה וחלל יר ׁשּנּטלה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
מּגּבּה קרעּה אם וכן ּבחּיים. עדין ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּובמּגע,
לכל ּכנבלה זֹו הרי - עּמּה ּבּׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאֹו

ָָּדבר.
ידֹו·. את הרֹועה והֹוׁשיט מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבהמה

הּנֹוגע זה הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה ּבבהמה ּבין ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָונגע
העֹולם. לאויר הּנפל ׁשּיצא עד ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור,

ּבין‚. טהֹורין ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה מּבהמה הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּׂשר
החי מן איבר אבל ּכנבלה. מטּמא ואינֹו טהֹור - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָטמאין
הּפֹורׁש החי מן איבר אחד ּכנבלה, מטּמא - מהן ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּפֹורׁש
ׁשּבבטנּה. הּׁשליל מן הּפֹורׁש איבר אֹו עצמּה הּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמן
- ּפחֹות אֹו ּכּׂשעֹורה היה אפּלּו ׁשעּור, להן אין ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָוהאיברים
ועצמֹות, וגידין ּבּׂשר ּכברּיתֹו, האיבר ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמטּמא.

ּפחֹות הּבּׂשר היה ארּוכה; להעלֹות ּכדי ּבּׂשר עליו ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָויהיה
טהֹור. - עצמֹו חסר אֹו ּבחי ארּוכה ְֲֲִֵַַַַָָָמהעלֹות

ׁשהן„. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּכליא
הרי - עצם ּבהם ואין הֹואיל חליפין, עֹוּׂשין ואין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאיברים

ּכבּׂשר. ְֵָָהן
ׁשאינן‰. חּיה אֹו ּבבהמה המדלּדלין האיבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבּׂשר

ּכנבלה מטּמאין אינן - הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָיכֹולין
הכׁשרּו אם אכלין, ּכׁשאר הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל
הכׁשרּו - הּבהמה נׁשחטה ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין -ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻֻ
אֹותן עֹוּׂשה הּׁשחיטה ׁשאין ּכנבלה, מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּׁשחיטה
ׁשהיה הּבּׂשר - הּבהמה מתה אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן איבר מּׁשּום מטּמא והאיבר הכׁשר, צרי ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻמדלּדל
מן איבר ּבין ּומה הּנבלה. מן איבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהחי
- החי מן מאיבר הּפֹורׁש ׁשהּבּׂשר הּנבלה? מן לאיבר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחי
ּבכּזית מטּמא - הּנבלה מן מאיבר הּפֹורׁש והּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָטהֹור,

לּׁשעּור. ׁשוין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִִֶֶַַַָָָָּבמּגע
.Âאסּורה ׁשהיא ּפי על אף ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטרפה

ּומצא הּבהמה את הּׁשֹוחט וכן טהֹורה. היא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאכילה
ּבּה מצא נבלה. מידי מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּבּה
- ׁשּנטרף אחר ׁשּנׁשחט ּפי על אף נטרף. - חי ׁשמֹונה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּבן
ׁשחיטה. למינֹו ׁשאין לפי נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
אם ּגמּורין, ימים ׁשבעה ׁשהה ׁשּלא ּבהמה ולד ,ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפיכ
נבלה, מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

ּכנפל. ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶמּפני
.Êקדם חי, ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאין ּפי על אף הּקרקע, על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל
- אּמֹו נטמאת אם מטהרּתּו, אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבארנּו,
ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - אּמֹו נתנּבלה ואם הּוא, נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על ואף נבלֹות טמאת ולא אכלין טמאת לא מתטּמא ְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻֻהחי
ּגּבי על ׁשּיפריס קדם מת ואם מאיבריה. ּכאיבר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפי

טהרּתּו. אּמֹו ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - ְְֲִִִֵֶַַַַַָקרקע
.Á,הּתֹורה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנׁשחטה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטרפה

יתרה מעלה וזֹו סֹופרים. מּדברי נטמא - הּקדׁש ּבּה נגע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
בּקדׁש. ֶֶַָֹׁשעּׂשּו

.Ë,וחתכּה ידֹו את העּבר והֹוציא לילד, המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבהמה
ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האיבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואחר
- חתכּה ּכ ואחר אּמֹו את ׁשחט טהֹור. העּבר ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֻּבּׂשר
טרפה מּגע העּבר ּבּׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ּכטרפה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהאיבר
את לא אבל הּקדׁש את מטּמאה ׁשהיא ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשחּוטה,
סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את העּבר הֹוציא ְְִִִֵֶַַָָָָָֻהּתרּומה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שניטלה1) או לשנים הבהמה חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת והיתה נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר
האבר או הבשר לאיברים. שיעור יש ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה. עוברה שמת ובהמה שלה, וחלל ירך
בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה או בבהמה המדולדלים
ובהמה קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי על שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט ודין חי. שמונה
לנוקבה. חישב או שניקבה נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת ודין וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
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לסימן סימן ׁשחיטת מצטרף - וחתכֹו סימן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָלׁשחיטת
נבלה. מידי האיבר ְְִֵֵֵֵַָָָלטהר

.Èואפּלּו ּבמּׂשא, ּומטּמאה נבלה - ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָׁשחיטת
ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט ּגּביו על עֹומד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיּׂשראל
ׁשחיטתן ּתֹוׁשב גר אֹו הּכּותי ואחד ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
טמאת ׁשהרי סֹופרים. מּדברי זה ׁשאף ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻנבלה.
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מּדבריהם, ּתקרבּתּה וטמאת זרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻעבֹודה
ואם ׁשחיטתן. ונאסרה הּכּותים נתרחקּו זרה עבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּובגלל
ּכל לא ּתֹורה! ּדין ּבאכילה אסּורה היא והלֹוא ֲֲֲִִִַַַָָָָֹֹּתאמר:
ואי ּוטהֹורה. אסּורה הּטרפה ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאסּור
ואכילת מקּדׁש ּביאת על זֹו טמאה על ּכרת לחּיב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻאפׁשר

ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְֳִֶָָָָָָקדׁשיו
.‡Èּדבר ׁשּכל טהֹור; נֹוּׂשאּה אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָקּולית

ׁשאינֹו הּנבלה נּקבהמן ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו - ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה טמא. נֹוּׂשאּה אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ארּוכה; מעלה אינּה ׁשהרי מתקׁשקׁש, ׁשּבּה הּמח ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשהיה
ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו יׁש אם ּבמקֹומֹו, עֹומד היה אם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָאבל
האיברים. ּככל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאה זֹו הרי - מּבחּוץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלעצם
צדדיו. מּכל הּסתּום העצם היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר

.·Èהרי - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּולית
מחּסר אי ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע

לא. אֹו מעּׂשה ּכמחּסר ְְֲִִֶַַָֹֻנקיבה

ה'תשע"ב מרחשון ה' רביעי יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
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העֹוף‡. הּׁשמּועה2נבלת מּפי הּתֹורה. מן מטּמא 3הּטהֹור ְְְִִִִֵַַַַַָָָָ
ּוטרפה נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,

ּבאֹוכל אּלא מדּבר אינֹו - ּבּמים ורחץ ּבגדיו וכּבס ּובּגר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
ּוטרפה נבלה מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף .4נבלת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ולא ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹֻוכיצד
וכל ׁשּנאמר: הּבליעה. ּבית ּבתֹו אּלא הּפה, ּבתֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהיא
הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה - ּתאכל אׁשר ;5נפׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

אכילה ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - 'ּתאכל' ׁשּנאמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻוזה
ׁשהּמתטּמא מלּמד, - ּבגדיו וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכזית. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא
ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
ּבליעתֹו ּבׁשעת ּבכלים ונגע הּטהֹור העֹוף מּנבלת ּכזית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּבֹולע
חרס ּובכלי ּבאדם נֹוגע היה לטמאה. ראׁשֹון ונעּׂשּו טמאים -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
אבֹות ּבׁשאר ׁשּבארנּו ּכמֹו טּמאן, לא - ּבליעתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹּבׁשעת

ּכלים ׁשאר מטּמא אינֹו ׁשּבלע ואחר הּוא6הּטמאֹות. ׁשהרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
רא ּפיּככלי על ׁשאף מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר לטמאה ׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ׁשמׁש והערב טבילה טעּון ּכלים7ׁשהּוא מטּמא אינֹו -8. ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
מחׁשבה·. צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת טמאה9אין לטּמא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

החמּורה -10זֹו מקֹום מּכל ּכזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא , ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הרי - לאכילה עליה חּׁשב הּבליעה. ּבבית מטּמאה זֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרי

אכלין טמאת מטּמאה לטמאה11זֹו ראׁשֹון ּכאכל היא והרי , ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֹֻֻ
אחרת טמאה ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על צריכה12אף ואינּה , ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ְֵֶהכׁשר.
אדּמה‚. ּפי13ּפרה על אף ּכן. אינן הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

- לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, הּמתעּסק מטּמאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
טמאה ּבהן ׁשּתּגע אכלין.14צריכין טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר ְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבכֹוׁש„. ׁשּתחבֹו הּבהמה מּנבלת מעי15ּכזית לתֹו והכניס ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
חברֹו ׁשל ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָהאּׁשה
טּמאֹו זה הרי - מטּמאה הּטהֹור העֹוף ׁשּנבלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמקֹום

נֹוּׂשא הּספר.16מּׁשּום ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ
וכּיֹוצא‰. ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבּׂשר ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּכֹור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם1) עליה חישב ואם מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה. היא וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר
נבלת הבולע ובלעו. בסיב או בחזרת העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום בהמה נבלת כזית תחב הכשר. צריכה
והראויים בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים ודין כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע ואם הקיאה. שבלעה ואחר טהור עוף
או ממנה הפורש החי מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה

הטהורה. בש"ס.2)מן שונים במקומות ומובאים י"ב פרק אחרי פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים איש3)כל
רבינו. משה עד איש וטריפה"4)מפי נבילה תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף יכול ז: הלכה שם כהנים בתורת

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור טריפה לו שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה בבית5)... היא הנפש הנאת עיקר
חרס.6)הבליעה. של שאינם כלים שאר אפילו החמה7)פירוש, שתשקע עד דבר לכל טהור אינו שטבל טמא החמה. שקיעת

יום". "טבול הטומאה.8)ונקרא מאב אלא לטומאה מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים שאינם9)מפני אוכלין סוגי ישנם
בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף שנבלת רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם עד אוכלין טומאת מטמאים

כזו. בגדים.10)מחשבה שאין11)שמטמאה מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל נטמאו, - באוכלין נגעה אם
שמתאסף בשווקים אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג משנה ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
הלכה ג פרק אוכלין טומאת בהלכות רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה ולפיכך גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם

(או12)ג]. בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת מטמאה פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה אינה א: נא, נידה
שבבית מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין את שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו אחר) טמא בדבר

מטמא היא ישמעאלהבליעה רבי דבי כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו דבר וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה ה
ופרים.13)שם. להוסיף: טומאה14)יש שמטמאה מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין מטמאה טהור עוף נבלת

אינם בהם, המתעסקים את אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם ופרים פרה אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה
בטומאה. נגעו לא אם אוכלין ממקומה.16)בפלך.15)מטמאים הטומאה את הזיז כשלא אפילו מטמא שמשא לשיטתו, רבינו

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'd iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טמא זה הרי - ּבגרֹונֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף ּובלעֹו, .17ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבסיב טהֹור18ּכרכֹו זה הרי - .19ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Âקדם הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּבֹולע
לגרֹונֹו ּכׁשּתצא ּבגדים מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּתתעּכל
ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה

ׁשּמקיאּה. ּבׁשעה לא ְְְִִֶָָָָֹּבליעה,
.Êּבבית מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמעי

הּבליעה ּבבית יׁש אם ּפיו: לתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה
טהֹור. - לאו ואם טמא, זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָּכזית

.Áמתטּמא.20ּבלע אינֹו - ּכזית ּבֹו ׁשאין ׁשלם איבר מּמּנה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לאו ואם נטמא, - ּכזית ּבּה יׁש אם ואכלּה: צּפֹור נטל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאפּלּו

טהֹור. -ָ
.Ëּומתטּמאין22והּנֹוצה21הּכנפים ּכאכלים ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

מצטרפין אינן - אכלין טמאת העֹוף23ּומטּמאין ּבנבלת ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָֻ
מן לּבּׂשר הּקרֹובים הרּכים הּמקֹומֹות אבל לכזית. ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָהּטהֹור
ראׁשי לכזית. ּומצטרפין ּכבּׂשר הן הרי - והּצּפרנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהחרטֹום

אינן24אגּפים - הרּכֹות אפּלּו והעצמֹות, הּזנב וראׁש ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹ
.25מצטרפין ְְִִָ

.Èאֹו הרּכין העצמֹות מן הּטהֹור העֹוף מּנבלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל
ּביצים ׁשל הּׁשלל ּומן הּגידין מן26מן ּומּבּׂשר הּדם ּומן ִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

האׁשּכֹול27החי מן האֹוכל אבל טהֹור. - ׁשל28מּמּנּו ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
את ׁשהמחה אֹו הּמעים, ּבני ּומן הּקרקבן ּומן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּביצים

מּבּׂשרם;29החלב ּכאֹוכל טמא זה הרי - ּוגמעֹו ּבאּור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

טהֹור, - ּוגמעֹו ּבחּמה המחהּו אֹוכל. ּבכלל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּׁשֹותה
הסריחֹו .30ׁשהרי ְֲִִֵֶ

.‡Èהּטהֹור העֹוף טהֹורה.31נבלת - הּכלב מּלאכל ׁשּנפסדה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרס יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות לחזֹור 32לעת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

טהֹור. זה הרי - הּטהֹור העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל
.·Èׁשחיטתֹו - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף טהֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹוף

- טרפה ונמצא נמלק ואם ּבעזרה. נׁשחט ואפּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמטהרּתּו,
מטהרּתּו מליקתֹו אֹומר33אין נמצאת עֹוף34. ׁשהּׁשֹוחט : ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

זה הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻטהֹור,
ּבפנים35טהֹור חּלין והּמֹולק ;36- ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

מטּמאין אּלּו הּבליעה.37הרי ּבבית ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
.‚Èולא38הּמֹולק לקרּבן ראּויין היּו אם ּבפנים, קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומ ׁשּבארנּו מּומין ּבהן טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ
ערּופה עגלה ּבֹו, טהֹורה.39ּכּיֹוצא - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבּה ּכתיב נׁשחטה41ּכקדׁשים40ּכּפרה אם וכן אחר42. ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
אֹותּה הּצילה - ּבהנאה ׁשאסּורה ּפי על אף לּנחל, ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָירידתּה

נבלה. מידי ְְִִֵֵָָָׁשחיטתּה
.„Èטהֹורה - הּטמא העֹוף ּבבית43נבלת מטּמאה ואינּה ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

והכׁשרה44הּבליעה לאכילה עליה חּׁשב ואם היא45. הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
לטמאה ראׁשֹון ׁשהן טמאין והּנֹוצה46ּכאכלין ּוכנפים . ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הן הרי - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות
.47ּכבּׂשרּה ְִָָ
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כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע ולא במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות שם, כרבא פסק
חוצצת.17) החזרת אין ולכן בחזרת, בשר לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה על18)שדרך הכרוכים רכים חוטים כעין

חוצץ.19)אילנות. והסיב הבליעה בבית נגעה לא שהטומאה תאכל"20)מפני "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית הגסה.21)ופחות הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה אחרי22)הנוצה הנשארת הדקה מן הדקה

הכנפיים. טהור.23)מריטת - לכזית משלימה עימו שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל לחתכם24)אם ונוהגים הם יבשים
ב.25)ולזרקם. משנה א פרק בטהרות מקורה זו הלכה כל ומיטמאים. מטמאים דבוקות26)אבל כשהן הקטנות הביצים
ואכלו.27)בשידרה. חי מעוף בשר כזית בו.28)חתך דבוקות שהביצים מבפנים. השידרה שעל השומן.29)הבשר

לאכילה.30) ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך בהמה.31)שומן נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה למעלה32)מבואר
מפני מטמא שאינו פסק עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני מספק טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם)

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר בלבד, בהמה של בניצל היא בחוץ.33)שהבעייא ובין בפנים יוצא34)בין
את35)מזה. תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ קדשים עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי על ואף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם ובחוץ שבפנים בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף וכל36)שחיטת
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, וקדשים37)שכן מקום, בשום לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח, שם משנה

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה "לא המקובל: הכלל מן (שם) נלמד מלמדת,38)בחוץ והיא שם. ברייתא
נבילה. מכלל יצאה לא לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה התורה אמנם תאמר, אם39)שלא ב. ע, שם

אותה. ועורפים לנחל אותה מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא הרוג אדם ישראל.40)נמצא לעמך כפר שם:
בעוף.41) מליקה כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה בעגלה42)ועשיית לטהר מועילה היא בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.

משום43)ערופה. שאיסורו מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
טמאה. תאכל בל משום שאיסורו זה יצא אדם44)נבילה, למאכל מיוחד שאינו דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב אם אלא אוכלין טומאת מטמא אינו
מחשבה. צריכה ולפיכך אותה קורקוס,45)אוכלים הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה ג: א, פרק טהרות המשנה לשון

רבינו שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי ותיגע במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר שהכוונה
בלבד. מים הכשר שצריכה באב.46)משמע כשנגעה פירש: קורקוס שם47)הר"י (טהרות ומצטרפים ומטמאים מיתטמאים

טמא עוף נבלת ההבדל: את מנמק הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה למעלה אמרנו טהור בעוף ג'). משנה
מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים שיימצאו עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים ולפיכך מצויים אוכליה אין



פז ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'd iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טמא זה הרי - ּבגרֹונֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף ּובלעֹו, .17ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבסיב טהֹור18ּכרכֹו זה הרי - .19ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Âקדם הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּבֹולע
לגרֹונֹו ּכׁשּתצא ּבגדים מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּתתעּכל
ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה

ׁשּמקיאּה. ּבׁשעה לא ְְְִִֶָָָָֹּבליעה,
.Êּבבית מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמעי

הּבליעה ּבבית יׁש אם ּפיו: לתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה
טהֹור. - לאו ואם טמא, זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָּכזית

.Áמתטּמא.20ּבלע אינֹו - ּכזית ּבֹו ׁשאין ׁשלם איבר מּמּנה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לאו ואם נטמא, - ּכזית ּבּה יׁש אם ואכלּה: צּפֹור נטל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאפּלּו

טהֹור. -ָ
.Ëּומתטּמאין22והּנֹוצה21הּכנפים ּכאכלים ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

מצטרפין אינן - אכלין טמאת העֹוף23ּומטּמאין ּבנבלת ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָֻ
מן לּבּׂשר הּקרֹובים הרּכים הּמקֹומֹות אבל לכזית. ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָהּטהֹור
ראׁשי לכזית. ּומצטרפין ּכבּׂשר הן הרי - והּצּפרנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהחרטֹום

אינן24אגּפים - הרּכֹות אפּלּו והעצמֹות, הּזנב וראׁש ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹ
.25מצטרפין ְְִִָ

.Èאֹו הרּכין העצמֹות מן הּטהֹור העֹוף מּנבלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל
ּביצים ׁשל הּׁשלל ּומן הּגידין מן26מן ּומּבּׂשר הּדם ּומן ִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

האׁשּכֹול27החי מן האֹוכל אבל טהֹור. - ׁשל28מּמּנּו ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
את ׁשהמחה אֹו הּמעים, ּבני ּומן הּקרקבן ּומן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּביצים

מּבּׂשרם;29החלב ּכאֹוכל טמא זה הרי - ּוגמעֹו ּבאּור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

טהֹור, - ּוגמעֹו ּבחּמה המחהּו אֹוכל. ּבכלל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּׁשֹותה
הסריחֹו .30ׁשהרי ְֲִִֵֶ

.‡Èהּטהֹור העֹוף טהֹורה.31נבלת - הּכלב מּלאכל ׁשּנפסדה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרס יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות לחזֹור 32לעת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

טהֹור. זה הרי - הּטהֹור העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל
.·Èׁשחיטתֹו - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף טהֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹוף

- טרפה ונמצא נמלק ואם ּבעזרה. נׁשחט ואפּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמטהרּתּו,
מטהרּתּו מליקתֹו אֹומר33אין נמצאת עֹוף34. ׁשהּׁשֹוחט : ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

זה הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻטהֹור,
ּבפנים35טהֹור חּלין והּמֹולק ;36- ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

מטּמאין אּלּו הּבליעה.37הרי ּבבית ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
.‚Èולא38הּמֹולק לקרּבן ראּויין היּו אם ּבפנים, קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומ ׁשּבארנּו מּומין ּבהן טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ
ערּופה עגלה ּבֹו, טהֹורה.39ּכּיֹוצא - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבּה ּכתיב נׁשחטה41ּכקדׁשים40ּכּפרה אם וכן אחר42. ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
אֹותּה הּצילה - ּבהנאה ׁשאסּורה ּפי על אף לּנחל, ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָירידתּה

נבלה. מידי ְְִִֵֵָָָׁשחיטתּה
.„Èטהֹורה - הּטמא העֹוף ּבבית43נבלת מטּמאה ואינּה ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

והכׁשרה44הּבליעה לאכילה עליה חּׁשב ואם היא45. הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
לטמאה ראׁשֹון ׁשהן טמאין והּנֹוצה46ּכאכלין ּוכנפים . ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הן הרי - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות
.47ּכבּׂשרּה ְִָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע ולא במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות שם, כרבא פסק
חוצצת.17) החזרת אין ולכן בחזרת, בשר לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה על18)שדרך הכרוכים רכים חוטים כעין

חוצץ.19)אילנות. והסיב הבליעה בבית נגעה לא שהטומאה תאכל"20)מפני "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית הגסה.21)ופחות הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה אחרי22)הנוצה הנשארת הדקה מן הדקה

הכנפיים. טהור.23)מריטת - לכזית משלימה עימו שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל לחתכם24)אם ונוהגים הם יבשים
ב.25)ולזרקם. משנה א פרק בטהרות מקורה זו הלכה כל ומיטמאים. מטמאים דבוקות26)אבל כשהן הקטנות הביצים
ואכלו.27)בשידרה. חי מעוף בשר כזית בו.28)חתך דבוקות שהביצים מבפנים. השידרה שעל השומן.29)הבשר

לאכילה.30) ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך בהמה.31)שומן נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה למעלה32)מבואר
מפני מטמא שאינו פסק עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני מספק טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם)

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר בלבד, בהמה של בניצל היא בחוץ.33)שהבעייא ובין בפנים יוצא34)בין
את35)מזה. תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ קדשים עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי על ואף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם ובחוץ שבפנים בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף וכל36)שחיטת
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, וקדשים37)שכן מקום, בשום לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח, שם משנה

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה "לא המקובל: הכלל מן (שם) נלמד מלמדת,38)בחוץ והיא שם. ברייתא
נבילה. מכלל יצאה לא לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה התורה אמנם תאמר, אם39)שלא ב. ע, שם

אותה. ועורפים לנחל אותה מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא הרוג אדם ישראל.40)נמצא לעמך כפר שם:
בעוף.41) מליקה כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה בעגלה42)ועשיית לטהר מועילה היא בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.

משום43)ערופה. שאיסורו מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
טמאה. תאכל בל משום שאיסורו זה יצא אדם44)נבילה, למאכל מיוחד שאינו דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב אם אלא אוכלין טומאת מטמא אינו
מחשבה. צריכה ולפיכך אותה קורקוס,45)אוכלים הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה ג: א, פרק טהרות המשנה לשון

רבינו שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי ותיגע במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר שהכוונה
בלבד. מים הכשר שצריכה באב.46)משמע כשנגעה פירש: קורקוס שם47)הר"י (טהרות ומצטרפים ומטמאים מיתטמאים

טמא עוף נבלת ההבדל: את מנמק הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה למעלה אמרנו טהור בעוף ג'). משנה
מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים שיימצאו עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים ולפיכך מצויים אוכליה אין
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.ÂËהחי מן איבר - הּטמא העֹוף ואחד הּטהֹור העֹוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל. טמאה ּבֹו ואין טהֹור, מהם ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּפֹורׁש

הּבהמה לכל ּפרסה.48ּתּטּמאּו, לֹו ׁשאין העֹוף את להֹוציא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
איבר לטּמא אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּומּפי

חּיה אֹו ּבהמה ׁשל החי .49מן ְִֵֶַַַָָ
.ÊËהּמת מן העֹוף50איבר ּכנבלת הּוא הרי - העֹוף מן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

נבלת היתה אם מּמּנּו: טמאהׁשּפרׁש מטּמאה - טהֹור עֹוף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
- לאכילה עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ּבבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָחמּורה
מּטּמא - טמא עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. טמאת ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין מטּמא ואינֹו והכׁשר. עליו חּׁשב אם אכלין, ְְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻטמאת
לטּמא, האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

והעכּבר‡. החלד והן: ּבּתֹורה, האמּורין ׁשרצים ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשמֹונה
טמאת - והחמט והּתנׁשמת והּכח והּלטאה והאנקה ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻוהּצב

טמאה. לענין ׁשרץ הּנקראין והן ׁשוה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּכּלן
ּבמּגע,·. וכלים אדם מטּמא הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּׁשרץ

אינֹו ּבֹו והּנֹוגע ּבמּׂשא, מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרס ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכלי
וכל ּבכעדׁשה. טמאתֹו וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמטּמא

לכעדׁשה. מצטרפין ְְְְֲִִִַַָָָָהּׁשרצים
ּכברּיתֹו.‚. הּׁשרץ מן איבר ׁשעּור. להן אין ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאיברים
ׁשּפרׁש„. ּבין מּכעדׁשה, פחֹות ׁשהּוא ועצמֹות, וגידים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבּׂשר

ׁשּיהיה והּוא טמאתֹו. מטּמא - הּמת מן ׁשּפרׁש ּבין החי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמן
ארּוכה. להעלֹות ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּבּׂשר

מטּמא‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׂשר
וגידים ּבּׂשר - ּׁשרץ מה ּכּלֹו: לּׁשרץ הּדֹומה איבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאּלא

ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר - הּפֹורׁש איבר אף ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָועצמֹות,
.Âאיבר ׁשהן ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּכליא

- החי מן ּפרׁשּו ואם ּכבּׂשר, הן הרי - חליפין עֹוּׂשין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָואין
ְִטהֹורין.

.Êׁשהּוא זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבּׂשרֹו, - הּׁשרץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדם
ּבּבּׂשר. ְַָָָֻמחּבר

.Áהחלד ועֹור טהֹורין. - וצּפרניו וגידיו הּׁשרץ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹעצמֹות
לח ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר
והּכח האנקה עֹור אבל ּבֹו. הּל ולא עּבדֹו לא ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹועדין
אֹו עּבדן ואם ּבכעדׁשה. ּומטּמא ּכבּׂשרן, - והחמט ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהּלטאה
עבֹודה? ּכדי היא וכּמה טהֹורין. - עבֹודה ּכדי ּבהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּל

מילין. ארּבעה הּלּו ְְִִִֵַָָּכדי
.Ëמלאה ׁשהיא ּפי על אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָקּולית

ארּוכה; מעלה ׁשאינֹו מתקׁשקׁש, הּמח ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמח.
ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָאבל
ּבהן ׁשּיׁש האיברים ּככל טמא, ּבּה הּנֹוגע הרי - מּבחּוץ ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּה

ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ארּוכה, להעלֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכדי
טמא. מקֹום מּכל ּבּה הּנֹוגע - ִֵֵֶַַָָָָׁשהּוא

.Èמּתֹוכּה נראה ׁשהּׁשרץ ּפי על אף המרּקמת, הּׁשרץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּביצת
טמא. ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה טהֹורה. -ְְִֵֵֶַַָָָָָ

.‡È,טמא ּבּבּׂשר הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבּׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרץ
הּנֹוגע אף - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּובאדמה

טמא.ּבאדמה, צּורתֹו, נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹ
.·È- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּבּׂשר

ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹול אם ּכחרּׂש: ׁשּנעּׂשה עד יבׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור.
טהֹור, - לאו ואם מטּמא; - ּכׁשהיה לח ולחזר לעת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמעת
אמּורים? ּדברים ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלים ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואפּלּו
ׁשּנּׂשרף אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבמקצת
מטּמא. זה הרי - עֹומדת ּכּלֹו ותבנית הֹואיל קּים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻוׁשלּדֹו

מּדבריהם. זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻוקרֹוב
.‚Èוחסרּו ׁשּצמקּו הּׁשרץ מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכזית

מן מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות טהֹורין. -ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּתפחּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּנבלה
עד ותפחּו וחזרּו וצמקּו, ּכּׁשעּור ּבּתחּלה היּו ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָסֹופרים.
וכן ּתֹורה. ּדין ּכׁשהיּו מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר ְִִִֵֵַַַָאּתה
.„Èעל אף ראׁשיהן, הּתזּו ׁשּימּות. עד מטּמא אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשרץ

ׁשהן ּפי על אף הּגּוף, ּבעֹור מערה הראׁש ׁשעדין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
ּורמּׂשים ׁשקצים ׁשאר מטּמאין. - הּלטאה ּכזנב ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמפרּכסין
ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻּכּלן,
ואפּלּו מּכלּום, טהֹורין הן הרי - ּבאכילה אסּורין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָׁשהן
ּׁשּמטּמא מה הּׁשרצים ּבכל ל ואין אינן. טמאין ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכאכלין

ּבּתֹורה. המפרׁשין הּמינין מּׁשמֹונת חּוץ ְְְִִִִַַַַָָֹּבמֹותֹו

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

וכלים‡. אדם מטּמאה הּטמאה. מאבֹות - זרע ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשכבת
ואין ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמּגע,

ּבּההּמ הּנֹוגע ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה תטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּדין לטמאה ראׁשֹון ׁשניהן - ּבבּׂשרֹו אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻואחד
ּבכל - ולרֹואה ּבכעדׁשה, - לּנֹוגע ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָּתֹורה.
ּפי מּמּנּו ויחּתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא הרֹואה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא.
אפּלּו ,לפיכ זרע. ׁשכבת מּמּנּו ּתצא אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאּמה,
ואחד נטמא. - אּמה לפי והּגיעה הֹואיל ּבקיסם, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָראה

טמא. - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבּׂשרֹו מחמת ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹהרֹואה
ּתׁשע·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין

אחד. ויֹום ְִֶָָׁשנים
ונמׁשכת.‚. לבנה ׁשּתהיה עד טהֹורה, - אדּמה זרע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשכבת
אינּה„. - ּבּה מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

אינּה - ּתאוה ּובלא קּׁשּוי ּבלא ראה אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹמטּמאה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פרסה".48)העוף. מפרסת היא "אשר ממשיך: העוף.49)והכתוב מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב מן50)ומפני אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק (אהלות במשנה שאמרו במה כלול אינו שרצים1)העוף שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל ושיעורה בתורה דיניה.1)האמורים וכל מטמאה היא ומתי אותה, הרואה או בה הנוגע זרע שכבת טומאת יבאר

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'e iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפי על אף ּבהרּגׁשה, נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאה
טמא. - ּבהרּגׁשה ׁשּלא ְְְֵֶֶַָָָָָֹׁשּיצתה

ּומצא‰. ועמד ּבחלֹום מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהמהרהר
טמא. זה הרי - זרע ׁשכבת מצא ׁשּלא ּפי על אף חם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּׂשרֹו
ּולפיכ ּבהרּגׁשה, ראה ּכבר ּבחלֹום ׁשּׁשּמׁש ׁשהרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבכליו, אֹו ּבבּׂשרֹו ונתקּנחה מעט והיתה חם; ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָמצא
אֹו חם, ּבּׂשרֹו מצא ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹּולפיכ

טהֹור. - הרהר ולא חם ּבּׂשרֹו ְְְִֵֶַָָָָֹׁשּמצא
.Â- ּבּתחּלה עכּורים אֹו חלּוקין מים וראה מים ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָהּמטיל

היּו טמא. זה הרי - ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע אֹותם ראה ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָטהֹור;
- עכּורים אֹו חלּוקין סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלם ׁשהטיל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֻהּמים
טּפים והּמטיל טמא. - ונמׁשכין לבנים היּו טהֹור. זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

טהֹור. - האּמה מּתֹו ִַָָָָעבֹות
.Êּכׁשּיּטיל - ׁשּיטּבל קדם מים הּטיל ולא ׁשּטבל קרי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּבעל

אּלא יֹוצאין ׁשאינן זרע ׁשכבת צחצּוחי מּפני טמא, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמים
אבל ּבזקן; אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּטיל
ּכחץ ּבחזקה זרע ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָילד
זמן ּכל ילד? הּוא ּכּמה עד האּמה. מן ננּתקת ּכּלּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהיא
אינֹו ואם מנעלֹו. חֹולץ אֹו ונֹועל אחת רגלֹו על עֹומד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשהּוא
זה. לענין חֹולה זה הרי - חליֹו מּפני ּכן לעּׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיכֹול

.Áׁשּתקּנח קדם וטבלה וירדה מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכל
ּבטמאתּה. היא הרי - יפה יפה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻעצמּה

.Ëׁשניהן - מּטתן ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
האּׁשה ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ּוׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻטמאים,
הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת זרע, ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
והּוא קרי. ּכרֹואה היא הרי המׁשּמׁשת אּלא נגיעה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאינּה
אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה
אינּה - ׁשנים ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אתּה]. איׁש ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹיׁשּכב
אם זרע ׁשכבת ּבנגיעת מתטּמאה אבל ּבׁשכיבה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָמתטּמאה
ּכדרּכּה ׁשּלא ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ] מּבחּוץ. ּבבּׂשרּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹנגעה
הּסתרים ּבית ּבטמאת הּכתּוב אֹותּה טּמא ׁשּלא טהֹורה]; -ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ּכדרּכּה. ְְֶַָָאּלא
.Èה את אףהּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא אּׁשה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש. ׁשּיֹוציא עד טהֹורה האּׁשה וכן ׁשהערה. ּפי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

סֹותרת לפיכ קרי. ּכרֹואה טמאה היא הרי - עֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשלׁש
ּבכל ּומּטּמאה קרי. ׁשראה ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָיֹום
והּגיעה נעקרה אּלא לחּוץ יצאת ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא.
ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה; - הּׁשּנים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבין
ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמטּמא

.·Èעֹונֹות הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשכבת

ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר ּבּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה, האּׁשה הרי - עֹונֹות ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר טהֹורה, ׁשּנפלטה זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚Èּבּה ׁשּנבעלה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָוכּמה
ׁשּלּה: עֹונֹות ׁשלׁש - הּׁשּבת ּבליל נבעלה ּכיצד? הּמנין. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמן
ּבתֹו ּפלטה אם ּבּׁשּבת. ואחד ּבּׁשּבת, אחד וליל הּׁשּבת, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיֹום
והאיׁש טהֹורה. - והלאה ׁשני מּליל ּפלטה טמאה; - זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָזמן
זֹו הרי - עֹונֹות ּכּמה לאחר אפּלּו זרע ׁשכבת מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּפרׁשה

טמא. מּמּנּו והּפֹורׁש לחה, ׁשהיא זמן ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטמאה
.„Èיבׁשה לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשכבת

ּבפֹוׁשרין לעת מעת לּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרס
טמאה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

.ÂËו קרי ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו איׁשּכבר ׁשּׁשכב האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וכן הּתֹורה. מן טמאים זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע ׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹותּה
הּתֹורה מן טמאה היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּכגֹון טמאים, ׁשהן זה ּבפרק האמּורין ׁשאר אבל קרי. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּכרֹואה
גזרּו ולא מּדבריהם, אּלא טמאין אינן - מים ּומטיל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמהרהר

טהֹורין. - לחּלין אבל לתרּומה, אּלא טמאה ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֻֻעליהם
.ÊËהּׁשלׁש ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכרית

ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה הּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹות,
זה זמן לאחר ּפלטּתּו טמאה. הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזמן

נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ
.ÊÈׁשּׁשכבת ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכבר

יּׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום. טהֹור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָזרעֹו
ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל זרע ׁשכבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּפלטה

טהֹורה. - ְָעֹונֹות
.ÁÈמּמּנּו ויצאה וטבל, וירד ונתּגּיר ׁשהרּגיׁש, ּכֹוכבים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹובד

טמא. ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה ׁשהרּגיׁש זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת
.ËÈעֹובד [אֹו ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִֵֵֶֶַַָָָָָָּגדֹולה

אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: טהֹורה; זֹו הרי - ּבהמה] אֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכֹוכבים
ּכמֹו ּומּיּׂשראל, איׁש הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד - אתּה] איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹיׁשּכב

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ב מרחשון ו' חמישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבּתֹורה:‡. רמז לּה ויׁש סֹופרים. מּדברי זרה עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת
והּטהרּו2הסרּו ּבתככם אׁשר הּנכר אלהי והחליפּו3את ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות וארּבעה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּׂשמלתיכם.
ּומׁשּמׁשיה ׁשּלּה4עצמּה, ותקרבת לּה.5, ׁשּנתנּס ויין , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּדבריהן. ּכּלן ְְְִִֵֶַָֻֻוטמאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמטמא1) הטומאה אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא וכיצד זרה, בעבודה יש הטומאות אבות שארבע יבאר
המשכב על שדרס זב המקווה. בתוך המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא. במגע שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע

במקווה. מונח על2)שהוא הסמיכו ב מז, זרה עבודה הך).במשנה היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו): ז, (דברים הכתוב
ב. בהלכה להלן זה רמז מביא עצמו מטמאים.3)ורבינו הנכר שאלוהי עבודת4)משמע לצרכי בהם שמשתמשים הכלים

הבאות.5)אלילים. בהלכות מבוארים דיניהם פרטי לה. שהקריבו הקרבנות



פט ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'e iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּפי על אף ּבהרּגׁשה, נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאה
טמא. - ּבהרּגׁשה ׁשּלא ְְְֵֶֶַָָָָָֹׁשּיצתה

ּומצא‰. ועמד ּבחלֹום מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהמהרהר
טמא. זה הרי - זרע ׁשכבת מצא ׁשּלא ּפי על אף חם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּׂשרֹו
ּולפיכ ּבהרּגׁשה, ראה ּכבר ּבחלֹום ׁשּׁשּמׁש ׁשהרּגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבכליו, אֹו ּבבּׂשרֹו ונתקּנחה מעט והיתה חם; ּבּׂשרֹו ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָמצא
אֹו חם, ּבּׂשרֹו מצא ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹּולפיכ

טהֹור. - הרהר ולא חם ּבּׂשרֹו ְְְִֵֶַָָָָֹׁשּמצא
.Â- ּבּתחּלה עכּורים אֹו חלּוקין מים וראה מים ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָהּמטיל

היּו טמא. זה הרי - ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע אֹותם ראה ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָטהֹור;
- עכּורים אֹו חלּוקין סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלם ׁשהטיל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֻהּמים
טּפים והּמטיל טמא. - ונמׁשכין לבנים היּו טהֹור. זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

טהֹור. - האּמה מּתֹו ִַָָָָעבֹות
.Êּכׁשּיּטיל - ׁשּיטּבל קדם מים הּטיל ולא ׁשּטבל קרי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּבעל

אּלא יֹוצאין ׁשאינן זרע ׁשכבת צחצּוחי מּפני טמא, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמים
אבל ּבזקן; אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּטיל
ּכחץ ּבחזקה זרע ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָילד
זמן ּכל ילד? הּוא ּכּמה עד האּמה. מן ננּתקת ּכּלּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהיא
אינֹו ואם מנעלֹו. חֹולץ אֹו ונֹועל אחת רגלֹו על עֹומד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשהּוא
זה. לענין חֹולה זה הרי - חליֹו מּפני ּכן לעּׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיכֹול

.Áׁשּתקּנח קדם וטבלה וירדה מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכל
ּבטמאתּה. היא הרי - יפה יפה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻעצמּה

.Ëׁשניהן - מּטתן ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
האּׁשה ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ּוׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻטמאים,
הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת זרע, ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
והּוא קרי. ּכרֹואה היא הרי המׁשּמׁשת אּלא נגיעה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאינּה
אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה
אינּה - ׁשנים ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אתּה]. איׁש ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹיׁשּכב
אם זרע ׁשכבת ּבנגיעת מתטּמאה אבל ּבׁשכיבה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָמתטּמאה
ּכדרּכּה ׁשּלא ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ] מּבחּוץ. ּבבּׂשרּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹנגעה
הּסתרים ּבית ּבטמאת הּכתּוב אֹותּה טּמא ׁשּלא טהֹורה]; -ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ּכדרּכּה. ְְֶַָָאּלא
.Èה את אףהּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא אּׁשה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש. ׁשּיֹוציא עד טהֹורה האּׁשה וכן ׁשהערה. ּפי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

סֹותרת לפיכ קרי. ּכרֹואה טמאה היא הרי - עֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשלׁש
ּבכל ּומּטּמאה קרי. ׁשראה ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָיֹום
והּגיעה נעקרה אּלא לחּוץ יצאת ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא.
ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה; - הּׁשּנים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבין
ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמטּמא

.·Èעֹונֹות הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשכבת

ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר ּבּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה, האּׁשה הרי - עֹונֹות ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר טהֹורה, ׁשּנפלטה זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚Èּבּה ׁשּנבעלה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָוכּמה
ׁשּלּה: עֹונֹות ׁשלׁש - הּׁשּבת ּבליל נבעלה ּכיצד? הּמנין. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמן
ּבתֹו ּפלטה אם ּבּׁשּבת. ואחד ּבּׁשּבת, אחד וליל הּׁשּבת, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיֹום
והאיׁש טהֹורה. - והלאה ׁשני מּליל ּפלטה טמאה; - זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָזמן
זֹו הרי - עֹונֹות ּכּמה לאחר אפּלּו זרע ׁשכבת מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּפרׁשה

טמא. מּמּנּו והּפֹורׁש לחה, ׁשהיא זמן ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטמאה
.„Èיבׁשה לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשכבת

ּבפֹוׁשרין לעת מעת לּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרס
טמאה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

.ÂËו קרי ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו איׁשּכבר ׁשּׁשכב האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וכן הּתֹורה. מן טמאים זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע ׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹותּה
הּתֹורה מן טמאה היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּכגֹון טמאים, ׁשהן זה ּבפרק האמּורין ׁשאר אבל קרי. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּכרֹואה
גזרּו ולא מּדבריהם, אּלא טמאין אינן - מים ּומטיל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמהרהר

טהֹורין. - לחּלין אבל לתרּומה, אּלא טמאה ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֻֻעליהם
.ÊËהּׁשלׁש ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכרית

ּבתֹו יּׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה הּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹות,
זה זמן לאחר ּפלטּתּו טמאה. הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזמן

נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ
.ÊÈׁשּׁשכבת ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכבר

יּׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום. טהֹור ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָזרעֹו
ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל זרע ׁשכבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּפלטה

טהֹורה. - ְָעֹונֹות
.ÁÈמּמּנּו ויצאה וטבל, וירד ונתּגּיר ׁשהרּגיׁש, ּכֹוכבים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹובד

טמא. ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה ׁשהרּגיׁש זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת
.ËÈעֹובד [אֹו ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִֵֵֶֶַַָָָָָָּגדֹולה

אׁשר [ואּׁשה ׁשּנאמר: טהֹורה; זֹו הרי - ּבהמה] אֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכֹוכבים
ּכמֹו ּומּיּׂשראל, איׁש הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד - אתּה] איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹיׁשּכב

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ב מרחשון ו' חמישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבּתֹורה:‡. רמז לּה ויׁש סֹופרים. מּדברי זרה עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת
והּטהרּו2הסרּו ּבתככם אׁשר הּנכר אלהי והחליפּו3את ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות וארּבעה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּׂשמלתיכם.
ּומׁשּמׁשיה ׁשּלּה4עצמּה, ותקרבת לּה.5, ׁשּנתנּס ויין , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּדבריהן. ּכּלן ְְְִִֵֶַָֻֻוטמאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמטמא1) הטומאה אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא וכיצד זרה, בעבודה יש הטומאות אבות שארבע יבאר
המשכב על שדרס זב המקווה. בתוך המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא. במגע שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע

במקווה. מונח על2)שהוא הסמיכו ב מז, זרה עבודה הך).במשנה היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו): ז, (דברים הכתוב
ב. בהלכה להלן זה רמז מביא עצמו מטמאים.3)ורבינו הנכר שאלוהי עבודת4)משמע לצרכי בהם שמשתמשים הכלים

הבאות.5)אלילים. בהלכות מבוארים דיניהם פרטי לה. שהקריבו הקרבנות
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חרס·. ּוכלי ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ׁשּקץ ׁשּנאמר: ּכּׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאויר,

הּמת6ּתׁשּקצּנּו מן חמּורה זֹו ּתהיה לא ּכזית. וׁשעּורּה .7. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּצּורה היתה אם טהֹורה.8אבל - מּכזית ּפחּותה ְְְְֲִִִַַָָָָָָ

ּכמרּדע‚. היה אפּלּו מּמּנה, איבר טהֹור;9קצץ זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכּלּה הּצּורה אּלא לאיברים, מטּמאה אינּה זרה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשעבֹודה

דוה ּכמֹו ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה. אינּה10ּכׁשהיא ּדוה מה - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לאיברים לאיברים.11מטּמאה מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף , ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

ּבּה ּדנּו הּטמאֹות אבֹות מּדבריהם.12ּכקּלי ׁשּטמאתּה מּפני , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻֻ
מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא ׁשאינֹו ּכׁשרץ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּׂשאּוה

ּבכזית לאיברים.13אּלא מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשההדיֹוט14נתּפרקה„. ּפי על אף זרה, יכֹול15עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

קּימים איבריה ּכל והרי מטּמאה16להחזירּה אינּה -17. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
וכלים‰. אדם מטּמאין ּכׁשרץ. - זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

וׁשעּור ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּבאויר, חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
עצמּה. זרה מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה חמר זֹו ּכׁשרץ. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמטּמא
מטּמאין - ועפרֹו ועציו אבניו עצמֹו, זרה עבֹודה ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּובית

המׁשּמׁשין.18ּבכזית ּככל ּבמּגע ְְְְְִִִַַַַָָ
.Â.ּכנֹוגע נטמא - זרה עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻהּמכניס

נטמא. - זרה עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן
וקּתדראֹות -19ספסלים זרה עבֹודה לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

לטמאה ראׁשֹון וכּלן .20טמאים. ְְְְִִֵָָֻֻ
.Êזרה עבֹודה ּובמּׂשא21ּתקרבת ּבמּגע ּכנבלה.22מטּמאה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשאר ּבין ּבּׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל ּבכזית. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשעּורּה
מתים זבחי קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין .23אכלים ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

על ּבטליןואף אכלין ׁשל זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשאין 24ּפי ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לטמאה ספק זֹו הרי - ּבטלה אם ּבהנאה, להּתירּה .25לעֹולם ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻ
טהֹור - ׁשּבּטלּו זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי וכן26אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹ
טהֹורין. - ׁשּבּטלן ּומׁשּמׁשיה זרה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָעבֹודה

.Áּוכלי ּבמּגע, וכלים אדם מטּמא זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין
ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, ּבכזית.27חרס וטמאתֹו ּכנבלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

יין הרי נסיכם. יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
יין אּלא זֹו טמאה מטּמא ואין זבחימֹו. ּכחלב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנסיכם

ּבּיד יינן28ׁשּנתנּס סתם אבל זרה; עבֹודה עֹובדי29לפני ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
טמאין מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה טמאה מטּמא - .30ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

.Ëהּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים אּתה31מּכל ּכאן עד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אבֹות ּומהן ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהן - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻלמד,

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
.Èטמאה ולד הּוא הרי - ּתֹורה ׁשל אב מחמת הּמתטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

ּתֹורה הרי32ׁשל - ּדבריהם ׁשל אב מחמת הּמתטּמא וכל , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡Èּבמּׂשא מטּמא ואינֹו ּבמּגע ׁשּמטּמא טמאה אב ,33ּכל ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא חרס,34אינֹו כלי ולא אדם ולא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּפרׁש אחר והּנֹו מּמטּמאיו. פרׁש לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
ועֹוּׂשה אכלין מטּמא ׁשהּוא ולד, ׁשּיפרׁש קדם אֹו ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמטּמאיו

ראׁשֹון. ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשני ְְְִִִֵֵֶָָֻאֹותן
.·Èׁשל אב ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע ׁשּמטּמא טמאה אב ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוכל

ּדבריהם35ּתֹורה ׁשל אב הּנֹוּׂשאֹו36ּבין אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבגדים אֹותן37מטּמא ועֹוּׂשה נּׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

לטמאה ּכל38ראׁשֹון ראׁשֹון עּׂשאן - ּבאכלין נגע אם וכן . ְְְֲֳִִִִֵַָָָָָָָֻ
ראׁשֹון הּוא הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש מּמטּמאיו. פרׁש ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹזמן

ּבגדים מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל ּבאכלין39לטמאה נגע ואם , ְְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָָָָֻ
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כשקץ.6) שדינה ב).7)משמע הלכה ב פרק מת טומאת (הלכות מכזית בפחות מטמא הפסל.8)שאינו גדול9)גוף איבר
הפירושים). שני בין הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו לכוון כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו

הלכה11)נידה.10) ומושב משכב טומאת מהלכות ח פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו מנידה אבר נחתך אם
זרה.12)ד. עבודה בטומאת חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן ההקלות בכעדשה.13)כל שמטמא כשרץ לא

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שהיה.16)שאינו כמו הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל
מטמאה.17) שאינה וברור זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת שלפי שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא

"אינה כאן כתב כחכמים הקודמת בהלכה פסק שרבינו למלך).ומכיוון משנה (ראה ומכאן18)מטמאה" ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה. קצץ דין הטומאה.20)כיסאות.19)למדנו באב שנגעו לאליל.21)מפני כקרבן שהוגש דבר אינה22)כל אבל

המשנה. בפירוש ב) יג, (חולין רבא של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל. ויאכלו23)מטמאה פעור לבעל "ויצמדו
ב). כט, זרה (עבודה זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". מעשים24)זבחי או חוטמה ראש אזנה, ראש שקטע גוי של פסל

אם ומשמשים כלים וכן פשוט. כגוש והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל הותר ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים
י). והלכה ט הלכה ח פרק כוכבים עבודת (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין אבל בהנאה, הותרו בעייא25)שברם,

בלבד הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם ומשקין אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן רבי של
ואף לטומאה". ספק זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא

זרה. עבודה בטומאת רבינו החמיר להקל, - דרבנן שספק פי ונראה26)על למשמשים, שהכוונה מפרש, שם רש"י שם. גמרא
(כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל דיבור ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים, אינם תקרובת שהם כלים שלדעתו

באוהל.27)משנה). גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא ושכשך.28)אבל ליין ידו אם29)שהושיט יודעים אנו שאין
לא. או א).30)נתנסך ל, (שם זיתים כשלושה שהיא הלוג ברביעית טהרה.31)ושיעורו אוכלין32)ספר בין כלים בין

שרץ.33)ומשקין. בשרץ.34)כגון נוגע שהוא בשעה בבגדים נגע אם בגדיו".35)פירוש "וכיבס כתוב: תיקנו36)בכולם
דאורייתא. בהם.37)כעין נוגע שהוא כלים לכל הדין באב.38)והוא עצמם הם נגעו מטמא39)כאילו אינו שראשון מפני

בלבד. ומשקין אוכלין אלא

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'e iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּוץ האבֹות ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
והּמרּכב הּנבלֹות ּפי40מן על אף והּמרּכב, הּנבלה אבל . ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבגדים מטּמא אינֹו ּבהן הּנֹוגע - ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמטּמאין
מּגעֹו לטמאה41ּבׁשעת ׁשני הן הרי - ּבאכלין נגע ואם ,42; ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

נּׂשיאתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבאכלין43והּנֹוּׂשא נגע ואם , ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּנם - פרׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻעד

.‚Èחּטאת הּזאה44מי ּכדי ּבהן ׁשהן45ׁשּיׁש ּפי על אף , ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הרי - הּנֹוּׂשאן אּלא בגדים מטּמאין ׁשאין ּוכמרּכב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכנבלה
ׁשאי נֹוּׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת בגדים מטּמא ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנֹוגע

יסיט ׁשּלא ּבּמים ׁשּיּגע ׁשאחד46אפׁשר ּבארנּו ּוכבר אֹותן, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנגע אֹו הּנבלה ּבצמר הּנֹוגע וכן הּמסיט. ואחד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּנֹוּׂשא

נֹוּׂשא;47ּבנימי מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - הּמרּכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּולפיכ אֹותן, יסיט ׁשּלא אּלּו ּבדברים לנּגע אפׁשר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאי

הּנֹוּׂשא. ּכדין פרׁש ׁשּלא עד ּבגדים ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמטּמא
.„Èמטּמא ּבליעתֹו ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּבֹולע

לטמאה ראׁשֹון והן ׁשּבארנּו, ּכמֹו נגע48ּבגדים, אם וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּבלע ואחר לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - זה49ּבאכלין הרי - ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש
.ÂËאת והמׁשּלח הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים אדּמה ּפרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּׂשֹורף

ּכמֹו ּבגדים, מטּמא מעּׂשיהן ׁשּבׁשעת ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּׂשעיר,
נגעּו אם הן50ׁשּבארנּו, הרי - מעּׂשיהן ּבׁשעת אפּלּו ּבאכלין ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לטמאה .51ׁשני ְְִֵָֻ

.ÊËמ ּבאב הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות אבֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה ּבּמקוה52ּכגֹו -53ׁשהּוא ּבֹו ונגע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

יהיה מים מקוה ּובֹור מעין א ׁשּנאמר: טמא. זה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
הּמקוה ּבתֹו ּכׁשהן אפּלּו - יטמא ּבנבלתם ונגע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטהֹור,

יטהר הּנֹוגע זה הּמקוה מן ּוכׁשּיעלה [והּנֹוּׂשאן54מטּמאין. . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּלא עד ּבאכלים נגע ואם נּׂשיאתם, ּבׁשעת בגדים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמטּמא
ׁשּדרס זב וכן ׁשּבארנּו]. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻפרׁש
טמא; הּמׁשּכב הרי - ּבּמקוה מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל

יטהר הּמקוה מן הּמׁשּכב לֹו55ּוכׁשּיעלה עלתה ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ידֹו56טבילה ּפׁשט אם ּבּמקוה, ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לֹומר צרי ואין ּבגדים. מטּמא זה הרי - לּמקוה חּוץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונגע
ּומׁשקין. אכלין מטּמא ְְֳִִֵֶַַָׁשהּוא

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מתטּמאין.‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדבר
מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל אׁשר האכל מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
האכל ואין יטמא. ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיטמא,
הּמׁשקין ולא הּתֹורה, מן אחר אכל מטּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנטמא
מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
- אחר ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין טמאין. - ּבמׁשקין הּטמא אכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹטּמאהּו;
וכן מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
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הזב.40) עליו שרכב הערב".41)דבר עד "יטמא אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בשעת42)בנוגע בין במשקין, נגע אם אבל
מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר ובין בגדים.43)מגעו כיבוס תורה כתבה אדומה44)בנושא פרה אפר עליהם שנתנו מים

מת. טמאי על להזות וכו')45)כדי זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם "למעלה שנינו: ב משנה א פרק בכלים
בגדים מטמא הנושאם האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם את מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
נוגע כשהאדם מליטמא נמנעים בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו
הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב שלנו התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת מלשון חטאת, במי או בנבילה
מטמא שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת ולא ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים על דילג שרבינו
משנה בכסף מובא קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
בהם לנגוע שאפשר בקור, קרושים במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע משום היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן,

להסיטם. האריג.47)יזיז.46)מבלי מן הבולטות דקיקים) (חוטים אחד",48)השערות ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מזה, ויוצא אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין מטמאים והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע פירוש,

באוכלין. שנגעה התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו האוכלין ואת הבגדים (את שניים מטמא במשנה49)שהבולע
(למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת שהיא בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל אחד מטמא בלעה או "הקיאה שם:
י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון ודינו ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך א) הלכה ג פרק

והמשלח.50) השעיר51)השורף והמשלח ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים למשנה בפירושו רבינו כתב וכן
כמו אחד ופוסלים אחד מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה עם אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים
המטמא (שכל יהושע רבי שאמר הכלל סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו האוכלין (פירוש, לטומאה ראשון כל
המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים המטמא "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים מטמא מגעו בשעת בגדים
מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם אלא בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד), גרידא בגדים

בנגיעה המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן שמטמא דבר ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר עושהבין במשא או
בנגיעתם מיטמאים והם בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם מוגבלת שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין

יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני אותם ועושה ראשון שהוא והדומה52)בהאדם הזב עליו ששכב דבר
המקווה.53)לו. בתוך - והאדם הטומאה - שניהם אם54)ואפילו אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה מן יפרוש אם

וכל המקווה מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו אגב ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו חלק הוציא
בטומאתו. נשאר במקווה שהוא ממנו56)המשכב.55)זמן שחלק לפני הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי הלכות (ראה נטהר לא - המים מן ואם1)יצא מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר
דיניהם. וכל משקין, או אוכלין מטמאים



צי ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'e iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּוץ האבֹות ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
והּמרּכב הּנבלֹות ּפי40מן על אף והּמרּכב, הּנבלה אבל . ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבגדים מטּמא אינֹו ּבהן הּנֹוגע - ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמטּמאין
מּגעֹו לטמאה41ּבׁשעת ׁשני הן הרי - ּבאכלין נגע ואם ,42; ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

נּׂשיאתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבאכלין43והּנֹוּׂשא נגע ואם , ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּנם - פרׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻעד

.‚Èחּטאת הּזאה44מי ּכדי ּבהן ׁשהן45ׁשּיׁש ּפי על אף , ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הרי - הּנֹוּׂשאן אּלא בגדים מטּמאין ׁשאין ּוכמרּכב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכנבלה
ׁשאי נֹוּׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת בגדים מטּמא ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנֹוגע

יסיט ׁשּלא ּבּמים ׁשּיּגע ׁשאחד46אפׁשר ּבארנּו ּוכבר אֹותן, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנגע אֹו הּנבלה ּבצמר הּנֹוגע וכן הּמסיט. ואחד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּנֹוּׂשא

נֹוּׂשא;47ּבנימי מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - הּמרּכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּולפיכ אֹותן, יסיט ׁשּלא אּלּו ּבדברים לנּגע אפׁשר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאי

הּנֹוּׂשא. ּכדין פרׁש ׁשּלא עד ּבגדים ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמטּמא
.„Èמטּמא ּבליעתֹו ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּבֹולע

לטמאה ראׁשֹון והן ׁשּבארנּו, ּכמֹו נגע48ּבגדים, אם וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּבלע ואחר לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - זה49ּבאכלין הרי - ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש
.ÂËאת והמׁשּלח הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים אדּמה ּפרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּׂשֹורף

ּכמֹו ּבגדים, מטּמא מעּׂשיהן ׁשּבׁשעת ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּׂשעיר,
נגעּו אם הן50ׁשּבארנּו, הרי - מעּׂשיהן ּבׁשעת אפּלּו ּבאכלין ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לטמאה .51ׁשני ְְִֵָֻ

.ÊËמ ּבאב הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות אבֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה ּבּמקוה52ּכגֹו -53ׁשהּוא ּבֹו ונגע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

יהיה מים מקוה ּובֹור מעין א ׁשּנאמר: טמא. זה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
הּמקוה ּבתֹו ּכׁשהן אפּלּו - יטמא ּבנבלתם ונגע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטהֹור,

יטהר הּנֹוגע זה הּמקוה מן ּוכׁשּיעלה [והּנֹוּׂשאן54מטּמאין. . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּלא עד ּבאכלים נגע ואם נּׂשיאתם, ּבׁשעת בגדים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמטּמא
ׁשּדרס זב וכן ׁשּבארנּו]. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻפרׁש
טמא; הּמׁשּכב הרי - ּבּמקוה מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל

יטהר הּמקוה מן הּמׁשּכב לֹו55ּוכׁשּיעלה עלתה ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ידֹו56טבילה ּפׁשט אם ּבּמקוה, ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לֹומר צרי ואין ּבגדים. מטּמא זה הרי - לּמקוה חּוץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונגע
ּומׁשקין. אכלין מטּמא ְְֳִִֵֶַַָׁשהּוא

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מתטּמאין.‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדבר
מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל אׁשר האכל מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
האכל ואין יטמא. ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיטמא,
הּמׁשקין ולא הּתֹורה, מן אחר אכל מטּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנטמא
מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
- אחר ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין טמאין. - ּבמׁשקין הּטמא אכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹטּמאהּו;
וכן מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
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הזב.40) עליו שרכב הערב".41)דבר עד "יטמא אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בשעת42)בנוגע בין במשקין, נגע אם אבל
מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר ובין בגדים.43)מגעו כיבוס תורה כתבה אדומה44)בנושא פרה אפר עליהם שנתנו מים

מת. טמאי על להזות וכו')45)כדי זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם "למעלה שנינו: ב משנה א פרק בכלים
בגדים מטמא הנושאם האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם את מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
נוגע כשהאדם מליטמא נמנעים בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו
הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב שלנו התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת מלשון חטאת, במי או בנבילה
מטמא שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת ולא ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים על דילג שרבינו
משנה בכסף מובא קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
בהם לנגוע שאפשר בקור, קרושים במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע משום היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן,

להסיטם. האריג.47)יזיז.46)מבלי מן הבולטות דקיקים) (חוטים אחד",48)השערות ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מזה, ויוצא אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין מטמאים והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע פירוש,

באוכלין. שנגעה התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו האוכלין ואת הבגדים (את שניים מטמא במשנה49)שהבולע
(למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת שהיא בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל אחד מטמא בלעה או "הקיאה שם:
י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון ודינו ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך א) הלכה ג פרק

והמשלח.50) השעיר51)השורף והמשלח ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים למשנה בפירושו רבינו כתב וכן
כמו אחד ופוסלים אחד מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה עם אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים
המטמא (שכל יהושע רבי שאמר הכלל סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו האוכלין (פירוש, לטומאה ראשון כל
המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים המטמא "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים מטמא מגעו בשעת בגדים
מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם אלא בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד), גרידא בגדים

בנגיעה המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן שמטמא דבר ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר עושהבין במשא או
בנגיעתם מיטמאים והם בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם מוגבלת שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין

יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני אותם ועושה ראשון שהוא והדומה52)בהאדם הזב עליו ששכב דבר
המקווה.53)לו. בתוך - והאדם הטומאה - שניהם אם54)ואפילו אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה מן יפרוש אם

וכל המקווה מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו אגב ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו חלק הוציא
בטומאתו. נשאר במקווה שהוא ממנו56)המשכב.55)זמן שחלק לפני הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי הלכות (ראה נטהר לא - המים מן ואם1)יצא מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר
דיניהם. וכל משקין, או אוכלין מטמאים



ze`nehdצב zea` x`y zekld - oeygxn 'e iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו מׁשקין אֹו אכלין ׁשּיטּמאּו הּטמאים הּמׁשקין על ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַַָָּגזרּו
ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים

מׁשקין·. אּלא ּכלים ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאין
ּבלב אֹותןטמאים ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם. זֹו וטמאה ד. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻ

ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת טמאין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֻהּמׁשקין
הּמׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ּדבריהם. ׁשל ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתֹורה
ׁשהּוא הּזב, מׁשקה מּׁשּום ּגזרה ּכלים? ׁשּיטּמאּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאין
הּזב ירק וכי ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין ּכלים ּומטּמא ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָּבּטהֹור,
ׁשּיהיּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּגזרּו

חרס ּכלי לאויר נפלּו אם ּכיצד? מּתֹוכן. הּכלים את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמטּמאין
מּתֹוכן ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו נטמא -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻ
טמאים מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשנּיים. ונעּׂשּו ּכּלן מטּמא -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ׁשטף ּבכלי ּבין חרס ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבאחֹורי
ולא ׁשני, אחֹוריו והרי ּבלבד, אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּוכלי
לקדׁש, אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹנטמא
לטמאה. ׁשני ּכּלֹו והרי ּכּלֹו, נטמא - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֻֻֻּכלי

והּמׁשקין„. ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכבר
ׁשהּכלי ואמרּו, זה הּכר מׁשקין ּבטמאת עּׂשּו ולמה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמטּמאין.
לתרּומה? ּתֹוכֹו נטמא לא - ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּנגעּו
עליה יּׂשרפּו ׁשּלא מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלהֹודיע

וקדׁשים. ְְִָָָּתרּומה
מאבֹות‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר

ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי - ּבאב ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה. ׁשליׁשי נקרא - הּׁשני ּבזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּנגע

ּבּמ לטמאה. רביעי נקרא זה הרי - רביעי ּדבריםּבאכל ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻ
ּבאב ׁשּנגע מׁשקה אחד הּמׁשקין, אבל ּבאכלין; ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
אֹותֹו הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון ׁשּנגע אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה
את וחברֹו חברֹו, את ּומטּמא לטמאה, ּתחּלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּמׁשקה
ׁשּנגע יין ּכיצד? ּבמׁשקין. מֹונין ׁשאין מאה, הן אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו,
ּכראׁשֹון זה יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּבאב
וחלב ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻלטמאה.
ּכּלן - לעֹולם עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָֻּבדבׁש,
ּתחּלה, ּבאב נטמא מהן אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻראׁשֹון
אחֹוריו ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלן
הּטמאין, הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה האחרים הּמׁשקין נעּׂשּו - חּלין מׁשקין היּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין ׁשנּיים, אֹותן ועֹוּׂשין אחרים ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי
.Âּבאחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָאחֹורי

ׁשהּכלי טהֹורין. הן הרי - ּתרּומה אכלי אפּלּו הּטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּכלי
לקדׁש אּלא האכלין את מטּמא אינֹו ּבלבד אחֹוריו ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנטמאּו
לקדׁש, ּכּלֹו טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבלבד;

הּקדׁש. אכל מטּמא ּולפיכ ׁשּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכמֹו

ׁשמיני 1ּפרק
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אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
ידיו נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹראׁשֹון
ׁשּנטמא חרס ּכלי לאויר ידיו הּמכניס וכן הּפרק. עד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד
ידיו. נטמאּו - מנּגע לבית ידיו ׁשהכניס אֹו הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻֻּבאב

סֹופרים. מּדברי הּידים ְְְְִִִִֵַַַָֻוטמאת
אּלא·. טמאתן ׁשאין לעֹולם. סֹופרים מּדברי ׁשנּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּידים

לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן טמאה ּוכׁשּגזרּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻמּדבריהם,
ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לּבית ידיו הכניס ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻאפּלּו
ׁשנּיֹות. ידיו הרי - מּמטּמאיו פרׁש ׁשּלא עד ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמטּמא

ּכראׁשֹון‚. הן הרי - מנחֹות ׁשל וצריד והּנֹותר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהּפּגּול
הּידים את מטּמאין לפיכ וׁשני, ראׁשֹון ּבהן ּומֹונין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלטמאה,
ׁשּׁשעּורן ּפי על אף מצטרפין, והּנֹותר הּפּגּול ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכביצה.
ׁשאר אבל מּדבריהן. הּידים וטמאת הֹואיל ּבכביצה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשוה
הּידים את מטּמאין טמאין אכלים ׁשאין מצטרפין. ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאכלין

ּכביצה. ׁשּיהיּו ְְִֵֶַָעד
.„- סתּומה ׁשהיא ּפי על אף הּנֹותר, אֹו הּפּגּול ְִִִִֶַַַַָָקּולית

קדׁשים ׁשל ׁשהעצמֹות ידיו; נטמאּו ּבידיו ּבּה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהּנֹוגע
ונעּׂשּו הֹואיל הּידים, את מטּמאין ּפּגּול אֹו נֹותר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשּׁשּמׁשּו

האסּור. לדבר ְִָָָָָּבסיס
אם‰. ספק הּוא הרי - למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא קדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבּׂשר

טמאת ׁשּספק מטּמא, אינֹו לפיכ לא. אֹו הּידים את ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבּׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּידים

הן. זריזין חבּורה ּבני טהֹור. הּוא הרי - הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָלּבית
.Âעל טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה ּבּמקּדׁש. ידים טמאת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאין

וכּיֹוצא טמאים ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש. גזרּו לא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּידים,
ונגע לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהן,
הרי - לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבקדׁשים
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש את מטּמא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזה

.Ê,טהֹורה האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי
לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ודּיֹו. הּטמאה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָונֹוטל
טּמאּה, - ּבּׁשנּיה ונגע אחת ידֹו נטמאת אם לקדׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּבנטילת - לתרּומה אבל לקדׁש. טבילה צריכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹּוׁשּתיהן

ידיו. יטהרּו ּבלבד ְְֲִִִַַָָָידים
.Áׁשּיהיּו הּידים ּכל על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשלמה

ׁשהּידים מּפני ׁשּנטמאּו, ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשנּיֹות,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיצא1) קודש ובשר מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי שניות ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע יבאר
הידיים כל על גזרו דינו ובית המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ
שני שיהיו טמאים, אוכלין שתה או שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל במפה ידיו אדם לט שניות. שיהיו

לרביעית. המשקין וכל פרס לכחצי מצטרפים האוכלין כל אם לטומאה.

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'f iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לקדׁש, אּלא טמאה הּידים על ׁשלמה גזר ולא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻעסקנּיֹות.
צרי ּולפיכ לתרּומה. אף ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָואחר
- ידיו ׁשּיּטל קדם ּבתרּומה נגע ואם לתרּומה. ידים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹנטילת

זֹו. טמאה על ונּׂשרפת ְְְְִֶֶַָָֻּפסּולה,
.Ë,ידים נטילת ּבלא ּתרּומה ואֹוכל ּבמּפה ידיו אדם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹלט

ׁשּנעּׂשּו ּבחּלין ּכן יעּׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻואין
לפי יּגע, ׁשּמא ּגזרה ּתרּומה, טהרת על אֹו הּקדׁש טהרת ְְְֳֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל

עליהן. מקּפיד ְֲִֵֵֶֶַׁשאינֹו
.È.ּתחּלה עּׂשאּום - ּבמׁשקה נגעּו אם ׁשנּיֹות, והּידים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהֹואיל

נגעּו ואם ׁשני, אֹותן עֹוּׂשין - ּבאכלין אּלּו מׁשקין נגעּו ְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּתחּלה ׁשהּמׁשקין ּתחּלה; אֹותן עֹוּׂשין - אחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבמׁשקין
מחמת ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין אין אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלעֹולם,
וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ּכלים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּידים
ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ּכל על חכמים ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגזרּו

א אֹו ראׁשֹון טמאים,אכל מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, כל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
עּׂשאן - ּבאכלין נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ׁשני ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיהיה
עּׂשאן - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָֻׁשליׁשי;
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
ראׁשֹון אכל יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
ּתרּומה הּמׁשקה ונמצא ּתרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
יאכל ׁשּמא - טמאין מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטמא
ּוכבר ׁשּבפיו. ּבּמׁשקין טמא ונמצא ּתרּומה, אכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעּמהן

טמאה. ּתרּומה לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹּבארנּו
.‡È,ּפרס ּכחצי טמאים מאכלים ׁשּיאכל עד מתטּמא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

מתטּמא אינֹו הּׁשֹותה וכן ּׂשֹוחקת. ּומחצה ּכביצה ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
האכלין וכל רביעית. טמאין מּמׁשקין ׁשּיׁשּתה ְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶַַָָָעד
הּמׁשקין וכל הּגוּיה, את לפסל ּפרס לכחצי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹמצטרפין
זה מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו אכל ואם לרביעית. ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָמצטרפין
מּתחּלה יׁש אם מעט: ואכל וׁשהה מעט אכל טהֹור. -ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ
אין - לאו ואם מצטרפין, - ּפרס אכילת ּכדי סֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָועד
יׁש אם מעט: וׁשתה וׁשהה מעט ׁשתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפין.
לאו ואם מצטרפין, - ּפרס אכילת ּכדי סֹוף ועד ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָמּתחּלה
ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור ּפחֹות אכל מצטרפין. אין -ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ׁשּלפני אכילה ּבין והרי ּביניהן ׁשהה לא אם מּיד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעט
אּלּו הרי - ּפרס אכילת ּבכדי טבילה וׁשּלאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטבילה

ְְִִָמצטרפין.

.·Èהּבן הרי - ּבנּה את ּומניקה לטמאה ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאּׁשה
רביעית, ׁשּינק ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה. עליו גזרּו ולא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻטהֹור,
ׁשהרי ּפרס, אכילת מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אחת. ּבבת יֹונק ְֵֵַַַאינֹו
.‚Èּפחֹות טמאין אכלין לאכל לּה הּתירּו ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻהמעּברת

הּסּכנה. מּפני הרּבה, אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּכּׁשעּור,
טהֹורה. היא הרי אּלא טבילה, צריכה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָואינּה

ה'תשע"ב מרחשון ז' שישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
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ורּבֹו‡. ראׁשֹו ׁשאּובין2הּבא ראׁשֹו3ּבמים על ׁשּנפלּו אֹו , ְְְְִִֶַַַָָֹֹֻ
לּגין ׁשלׁשה רּבֹו לטמאה4ועל ּכׁשני הּוא הרי - ׁשאּובין מים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻֻֻ

ׁשּיטּבל ּבאכלין5עד נגע ואם נגע6. ואם ׁשליׁשי; עּׂשאן - ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
טמאים עּׂשאן7ּבמׁשקין ּומׁשקין9ּתחּלה8- אכלים לטּמא ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּכלים לטּמא לא אבל על10אחרים, טמאה ּגזרּו מה ּומּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ
יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? ּבמערֹות11אדם טֹובלין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

רעים יפים12ׁשּמימיהן ׁשאּובים ּבמים רֹוחצין היּו ּכ ואחר , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מדּמים העם רב ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדר
לא ׁשּמטהרין, הן ּבאחרֹונה ּבהן ׁשרֹוחצין ׁשאּובים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמים
ּכּונה ּבלא ּבזלזּול טֹובלין והיּו מקוה, ׁשּבמי .13הּטבילה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

אֹו ׁשאּובים ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא ׁשּכל ּגזרּו, ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֻּולפיכ
ונע נטמא - ורּבֹו ראׁשֹו על אפּלּוׁשּנפלּו לטמאה. ּכׁשני ּׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻֻ

ׁשלׁשת14טהֹור ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם יֹום, טבּול ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶַָָֹֻ
הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ׁשאּובין מים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻֻלּגין
הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻזה
אכלין האֹוכל וכן מּדבריהן. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשמׁש,
הערב צרי אינֹו - וטבל טמאין מׁשקין והּׁשֹותה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים
טהרּו, ׁשּמטּבילן ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשמׁש.
עּקרן אּלּו ׁשּטמאֹות מּפני ׁשמׁש. הערב צריכין ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻואין

ְִִֵֶמּדבריהן.
ּכלים·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻמי

- הראׁשֹון ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם מּׁשלׁשה: ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
- ּכלים מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין - לאו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין,
- זה ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
ׁשּנפלּו אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו על נפלּו טהֹור. זה ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
מלמעלה ּבלבד ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על ולא רּבֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֹֻעל

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלשת1) עליו שנפלו מי טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו או שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר
והידיים. התרומה שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו על נפלו או כלים, משני מים הראש.2)לוגים בלי הגוף רוב

מקוואות.3) בהלכות ראה דיניהם פרטי בכלים. שנשאבו לקמן4)ממים ראה לוגין. שלושה צריך ראשו בבא גם אם נתברר לא
ד. לקמן.5)הלכה שיתבאר כמו שמש, הערב צריך אינו תרומה.6)אבל ולגרוס7)של "טמאים" התיבה את לתקן יש
(ר"מ).8)"טימאם". רומא בדפוס הגירסא וכן "ועשאן" להיות מטמ9)צריך התרומה את הפוסל שכל הקודם, בפרק אנתבאר

לטומאה). (ראשון תחילה להיות זו.10)משקין הלכה בסוף מבואר השמש11)הטעם שקעה וטרם ביום בו שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקיים.12)נקראים מים סאה ארבעים בו שיש בור ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ דקדקו13)מזוהמים. לא

כדין. שאובים",14)לטבול מים לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים ורובו ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
דיבור שם שבת בתוספות למדו וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא" אומרת הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי
טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו כן אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו הבא שטהור וטהור, המתחיל
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לקדׁש, אּלא טמאה הּידים על ׁשלמה גזר ולא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻעסקנּיֹות.
צרי ּולפיכ לתרּומה. אף ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָואחר
- ידיו ׁשּיּטל קדם ּבתרּומה נגע ואם לתרּומה. ידים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹנטילת

זֹו. טמאה על ונּׂשרפת ְְְְִֶֶַָָֻּפסּולה,
.Ë,ידים נטילת ּבלא ּתרּומה ואֹוכל ּבמּפה ידיו אדם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹלט

ׁשּנעּׂשּו ּבחּלין ּכן יעּׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻואין
לפי יּגע, ׁשּמא ּגזרה ּתרּומה, טהרת על אֹו הּקדׁש טהרת ְְְֳֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל

עליהן. מקּפיד ְֲִֵֵֶֶַׁשאינֹו
.È.ּתחּלה עּׂשאּום - ּבמׁשקה נגעּו אם ׁשנּיֹות, והּידים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהֹואיל

נגעּו ואם ׁשני, אֹותן עֹוּׂשין - ּבאכלין אּלּו מׁשקין נגעּו ְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּתחּלה ׁשהּמׁשקין ּתחּלה; אֹותן עֹוּׂשין - אחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבמׁשקין
מחמת ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין אין אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלעֹולם,
וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ּכלים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּידים
ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ּכל על חכמים ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגזרּו

א אֹו ראׁשֹון טמאים,אכל מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, כל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
עּׂשאן - ּבאכלין נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ׁשני ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיהיה
עּׂשאן - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָֻׁשליׁשי;
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
ראׁשֹון אכל יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
ּתרּומה הּמׁשקה ונמצא ּתרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
יאכל ׁשּמא - טמאין מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטמא
ּוכבר ׁשּבפיו. ּבּמׁשקין טמא ונמצא ּתרּומה, אכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעּמהן

טמאה. ּתרּומה לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹּבארנּו
.‡È,ּפרס ּכחצי טמאים מאכלים ׁשּיאכל עד מתטּמא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

מתטּמא אינֹו הּׁשֹותה וכן ּׂשֹוחקת. ּומחצה ּכביצה ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
האכלין וכל רביעית. טמאין מּמׁשקין ׁשּיׁשּתה ְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶַַָָָעד
הּמׁשקין וכל הּגוּיה, את לפסל ּפרס לכחצי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹמצטרפין
זה מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו אכל ואם לרביעית. ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָמצטרפין
מּתחּלה יׁש אם מעט: ואכל וׁשהה מעט אכל טהֹור. -ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ
אין - לאו ואם מצטרפין, - ּפרס אכילת ּכדי סֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָועד
יׁש אם מעט: וׁשתה וׁשהה מעט ׁשתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפין.
לאו ואם מצטרפין, - ּפרס אכילת ּכדי סֹוף ועד ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָמּתחּלה
ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור ּפחֹות אכל מצטרפין. אין -ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ׁשּלפני אכילה ּבין והרי ּביניהן ׁשהה לא אם מּיד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעט
אּלּו הרי - ּפרס אכילת ּבכדי טבילה וׁשּלאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטבילה

ְְִִָמצטרפין.

.·Èהּבן הרי - ּבנּה את ּומניקה לטמאה ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאּׁשה
רביעית, ׁשּינק ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה. עליו גזרּו ולא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻטהֹור,
ׁשהרי ּפרס, אכילת מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אחת. ּבבת יֹונק ְֵֵַַַאינֹו
.‚Èּפחֹות טמאין אכלין לאכל לּה הּתירּו ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻהמעּברת

הּסּכנה. מּפני הרּבה, אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּכּׁשעּור,
טהֹורה. היא הרי אּלא טבילה, צריכה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָואינּה
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ורּבֹו‡. ראׁשֹו ׁשאּובין2הּבא ראׁשֹו3ּבמים על ׁשּנפלּו אֹו , ְְְְִִֶַַַָָֹֹֻ
לּגין ׁשלׁשה רּבֹו לטמאה4ועל ּכׁשני הּוא הרי - ׁשאּובין מים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻֻֻ

ׁשּיטּבל ּבאכלין5עד נגע ואם נגע6. ואם ׁשליׁשי; עּׂשאן - ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
טמאים עּׂשאן7ּבמׁשקין ּומׁשקין9ּתחּלה8- אכלים לטּמא ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּכלים לטּמא לא אבל על10אחרים, טמאה ּגזרּו מה ּומּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ
יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? ּבמערֹות11אדם טֹובלין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

רעים יפים12ׁשּמימיהן ׁשאּובים ּבמים רֹוחצין היּו ּכ ואחר , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מדּמים העם רב ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדר
לא ׁשּמטהרין, הן ּבאחרֹונה ּבהן ׁשרֹוחצין ׁשאּובים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמים
ּכּונה ּבלא ּבזלזּול טֹובלין והיּו מקוה, ׁשּבמי .13הּטבילה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

אֹו ׁשאּובים ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא ׁשּכל ּגזרּו, ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֻּולפיכ
ונע נטמא - ורּבֹו ראׁשֹו על אפּלּוׁשּנפלּו לטמאה. ּכׁשני ּׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻֻ

ׁשלׁשת14טהֹור ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם יֹום, טבּול ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶַָָֹֻ
הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ׁשאּובין מים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻֻלּגין
הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻזה
אכלין האֹוכל וכן מּדבריהן. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשמׁש,
הערב צרי אינֹו - וטבל טמאין מׁשקין והּׁשֹותה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים
טהרּו, ׁשּמטּבילן ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשמׁש.
עּקרן אּלּו ׁשּטמאֹות מּפני ׁשמׁש. הערב צריכין ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻואין

ְִִֵֶמּדבריהן.
ּכלים·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻמי

- הראׁשֹון ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם מּׁשלׁשה: ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
- ּכלים מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין - לאו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין,
- זה ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
ׁשּנפלּו אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו על נפלּו טהֹור. זה ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
מלמעלה ּבלבד ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על ולא רּבֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֹֻעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלשת1) עליו שנפלו מי טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו או שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר
והידיים. התרומה שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו על נפלו או כלים, משני מים הראש.2)לוגים בלי הגוף רוב

מקוואות.3) בהלכות ראה דיניהם פרטי בכלים. שנשאבו לקמן4)ממים ראה לוגין. שלושה צריך ראשו בבא גם אם נתברר לא
ד. לקמן.5)הלכה שיתבאר כמו שמש, הערב צריך אינו תרומה.6)אבל ולגרוס7)של "טמאים" התיבה את לתקן יש
(ר"מ).8)"טימאם". רומא בדפוס הגירסא וכן "ועשאן" להיות מטמ9)צריך התרומה את הפוסל שכל הקודם, בפרק אנתבאר

לטומאה). (ראשון תחילה להיות זו.10)משקין הלכה בסוף מבואר השמש11)הטעם שקעה וטרם ביום בו שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקיים.12)נקראים מים סאה ארבעים בו שיש בור ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ דקדקו13)מזוהמים. לא

כדין. שאובים",14)לטבול מים לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים ורובו ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
דיבור שם שבת בתוספות למדו וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא" אומרת הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי
טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו כן אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו הבא שטהור וטהור, המתחיל



ze`nehdצד zea` x`y zekld - oeygxn 'f iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד טהֹור, זה הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן נפלּו רּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻועל
ּכדרּכֹו לראׁשֹו הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על אם15ׁשּיּפלּו וכן . ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻ

ּבא ולא רּבֹו ּבא אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין ּבמים ראׁשֹו ְְְְִִַָָָָֹֹֹֻֻּבא
ּבמים ורּבֹו ּגּופֹו מּׁשאר ּובא ּבלבד ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְִִִֶַַָָָֹֹֻראׁשֹו,
ׁשּיבֹוא עד טהֹור, זה הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשאּובין

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו הּסמּו ורּבֹו ְְְְַַָֹֹֻראׁשֹו
החצי‚. ורּבֹו מראׁשֹו החצי16הּבא על ונפלּו ׁשאּובין ּבמים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹֻ

- ּבביאה וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל ׁשאּובין, מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
.17טהֹור ָ

מקצתן„. ּבהן ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו הּלּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהיּו
ּדבׁש יין ּבהן ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינן ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאּובין
ׁשאּובין. מים ּכּלן הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוחלב

אּלּו לּגין ּבהן18ׁשלׁשת ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
האּלּו הּמים הרי - לטמאה ּכׁשני ׁשּנעּׂשה ּכיון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו,
לזה אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני. נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו אֹותֹו טּמאנּו .19הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

את וקֹורעין העכּברים ּובאין קדׁש. וזה קדׁש זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹואֹומרים:
מּכתבי ּבאחד ׁשּתּגע ּתרּומה ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּספרים.
נגעּו ּכאּלּו לטמאה ּכׁשליׁשי היא והרי נטמאת, - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֻהּקדׁש
ּכׁשני. הּתרּומה את ּפֹוסלין הּקדׁש ּכתבי ּכל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹבׁשני.
מּכתבי ּבאחד ונגע טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹולא
ואת הּתרּומה את ּומטּמאין ׁשנּיֹות ידיו נעּׂשּו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש
מראׁשֹון אּלא מתטּמאֹות הּידים ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשקין.

הּספר מן מתטּמאֹות הן - ׁשּבארנּו ּכמֹו .20לטמאה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻ
.Âהּתפּלין עם ּתפּלין ׁשּבּספר21רצּועֹות וגּליֹון ׁשּלמעלה22, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

וׁשּבּסֹוף23וׁשּלמּטה לּספר24ׁשּבּתחּלה מחּברין ,25ּכׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּומגּלה אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוספר
'ויהי ּכפרׁשת אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים הּתֹורה מן ּבּה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

הארן' דברי26ּבנסע ולא הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

הּׁשירים ׁשיר אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּתֹורה
הּידים. את מטּמאין חכמה, ּדברי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוקהלת

.Êׁשּבעזרא ּכתבי28וׁשּבדנּיאל27ּתרּגּום מּכלל הּוא הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתרּגּום אבל ּתרּגּום,29הּקדׁש. ׁשּכתבֹו ועברית עברית ׁשּכתבֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

עברי ּבכתב הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב את30אֹו מטּמאין אינן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּובדיֹו. העֹור על אּׁשּורית ּכתּובים ׁשּיהיּו עד ְְְִִִִִֶַַַַַָָהּידים,

.Áהּלל ּפי32ּוׁשמע31הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַ
רּׁשאי הּידים.33ׁשאינֹו את מטּמאין אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Ëלספר34הּמׁשיחֹות ׁשּתפרן ּפי35והרצּועֹות על אף , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
לקּימן רּׁשאי מטּמאין36ׁשאינֹו לּספר מחּברין ׁשהן זמן ּכל - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

הּידים. ִֶַַָאת
.Èּתפּורֹות ׁשהן ּבזמן ספרים ּומטּפחֹות ספר ׁשל -37ּתיק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּברכֹות, אבל הּידים. את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאין
מטּמאין אינן - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינים ׁשם ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאֹותּיֹות

הּידים. ִֶַַָאת
.‡Èהּמינים ּפרׁשת38ספרי הּידים. את מטּמאין אינן - ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּידים.39סֹוטה את מטּמאה אינּה - עֹומדת ולמחיקה הֹואיל , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻּכל
טבל ׁשּיטּבל. עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבּמים ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו. ׁשּיעריב עד לטמאה ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
טמא. יֹום לטבּול קרא הּכתּוב וטהר. הערב עד וטמא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָיּובא

מּזיבּות·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד
וכּיֹוצא ׁשרץ מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻמּטמאת
מּדברי ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ׁשמׁש, הערב הּטעּון ּכל ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו,
עד לטמאה ּכׁשני הּוא הרי - סֹופרים מּדברי ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָֻּתֹורה

ׁשמׁשֹו. ְֲִִֶַׁשּיעריב
ואכלי‚. ּתרּומה, ּומׁשקה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל יֹום ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָטבּול

ׁשּנגע יֹום טבּול ּכיצד? הּכל. ּפֹוסל הּקדׁש, ּומׁשקה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּקדׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כזה.15) משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר ואין שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח מראשו16)על החצי
לקולא.17)ורובו. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני שם, בתיקו שנשארה שאובים.18)בעייא כולם שהם פירוש,

זו. הלכה שבתחילת מעורבים לשאובים נמשכת אינה "אלו" ואחר19)התיבה תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים היינו שנינו
עליו שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו למד י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו. טימא הוא כך

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא שני.20)או עצמו לתפילין.21)שהוא מחוברות המקומות22)כשהן
כתב. ללא שב23)שנשארו הגליון שכן לדף.וכל דף להשאיר24)ין שצריך אמרו ב יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר שבתחילת

ובסופו. הספר בתחילת א).25)גליון קטז, (שבת שנחתכו הגיליונות והוא26)למעט אותיות וחמש שמונים ישנן זו בפרשה
נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב יריעה ולפיכך עצמו בפני שלם וי"ט27)ספר ה פרק כל הפרק, סוף עד ואילך ז מפסוק ד פרק

ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים ז.28)פסוקים עד ב ארמית.29)פרקים בלשון הקודש בכתבי שנכתב עתיק30)מה כתב
שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב הקודש ברוח נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה שבתחילה ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד

(קיגֿקיח).31) תהלים שבספר הלל ו).32)פרקי (דברים ישראל שמע שלמים33)פרשת ספרים אלא פרשיות לכתוב שאסור
י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר קודש.35)חוטים.34)(הלכות ספרי יריעות את בהן אלא36)תפר הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם מפרשים [ויש בקדושתם38)לספר.37)בגידים. לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן ומכל התנ"ך ספרי שמשקים39)של המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר הפרשה

אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, ומשקין1)את פוסל. מה יום טבול סופרים. מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר
שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר. אוכל או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי אם המטמאים. מכל היוצאים

למעלה.

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'f iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשליׁשי עּׂשאן - ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶָָָָָָֻּבאכלין
הן והרי טמאין, - ּתרּומה ׁשל ּבמׁשקין נגע אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשני.
טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבמׁשקין יֹום טבּול נגע לטמאה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֻׁשליׁשי

הן עּׂשאןוהרי - הּקדׁש ּבאכלי נגע אם וכן לטמאה. רביעי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
הן הרי - חּלין ּומׁשקה חּלין ּבאכלי נגע אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻֻרביעי.
אחד הּקדׁש ּבנגיעת יֹום ּוטבּול ּכּפּורים מחּסר ודין ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹֻטהֹורין.
מׁשקין ׁשם ׁשאין הּדברים, אּלּו מּכל ל נתּבאר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא.
מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ּתחּלה הּמׁשקין אּלא לעֹולם, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשנּיֹות
רביעי אֹו ּתרּומה, היּו אם ׁשליׁשי ׁשהן יֹום, טבּול ּבהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנגע

קדׁש. היּו ִֶָֹאם
הּיֹוצאין„. מׁשקין קּלין, ּבין חמּורין ּבין המטּמאין, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָּכל

ּבהן. ׁשּנגעּו ּכמׁשקין הן הרי - רגליהן ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמהן,
וחבריו, מּזב חּוץ ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון ואּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאּלּו
וחבריו ׁשהּזב ּומׁשקין טמאה, אב - מהן הּיֹוצאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּמׁשקין
ׁשֹותה אֹו טמאין אכלין אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. - ּבהן ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶָָָנֹוגעין
ּכמֹו - ׁשּיטּבל קדם מּמּנּו הּיֹוצאין הּמׁשקין טמאין, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשקין
מׁשקין יֹום, טבּול וכן ּתחּלה. ׁשהן ּבהן, ׁשּנגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמׁשקין
מטּמאין ׁשאין ּבהן, נֹוגע ׁשהּוא ּכמׁשקין - מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹוצאין
טהֹורין, הן הרי - חּלין ּבמׁשקה נגע אם אּלא ּכלל; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאחרים
נגע ואם ׁשליׁשי, הן הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָואם

רביעי. הן הרי - קדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַֹּבמׁשקה
רביעי‰. ולא ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין ,ל יתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹועּתה

לֹומר צרי ואין אחר, אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ונגע מׁשקין ׁשּמלאה קדרה ,לפיכ ּכלים. מטּמאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
היה ואם טהֹור, הּכל - חּלין מׁשקה היה אם יֹום: טבּול ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻּבּה
היּו ואם טהֹורה. והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין - ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמׁשקה
מׁשקה ּבין ּתרּומה מׁשקה ּבין טמא, הּמׁשקה - טמאֹות ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָידיו
יֹום ּבטבּול וחמר יֹום. מּבטבּול ּבּידים חמר וזה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹֻחּלין.
ּוספק מּספק, ּפֹוסל - יֹום טבּול ׁשּספק טמאֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמּבידים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, - ְְִִֵֶַַָָָהּידים
.Âׁשּידיו יֹום טבּול אֹו טמאֹות ידיו ׁשהיּו טהֹור ְְֵֶֶֶָָָָָָָאחד

ּתחּלה אֹותן ועֹוּׂשה חּלין מׁשקה מטּמא זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאֹות
ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין, אכלין ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלטּמא
אֹו מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול ּבהן, ׁשּנגע ּכמׁשקין - יֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּטבּול
ׁשהן מּפני טהֹור, זה הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על רגליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמימי

ּבהן. ׁשּנגע ְְִֶֶַַָָּכמׁשקין
.Êׁשהאדם למד, אּתה לבארם ׁשהקּדמנּו הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמּכל

ּתֹורה. מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה לטמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻֻיהיה
והּוא סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּולעֹולם
הּבא אֹו טמאין מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים אכלין ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
לטמאה ּכׁשני אּלּו ׁשּכל ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻראׁשֹו
אב יהיּו חרס מּכלי חּוץ הּכלים ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.

הּכלי יהיה ולא ּתֹורה. מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא ׁשאם סֹופרים. מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ׁשני יהיה - טמאים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין

.Áלא לעֹולם, טמאה אב יהיה לא חרס ׁשּכלי ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּכבר
לטמאה ראׁשֹון ויהיה סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֻמּדברי
ּכׁשאר ּבמׁשקין, נטמא אם מּדבריהן, וׁשני ּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּדברי
רביעי ולא ׁשליׁשי הּכלים ולא האדם יהיה ולא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהּכלים.

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִֵֵָָֹֹלעֹולם,
.Ë,לעֹולם טמאה אב יהיּו לא ּתֹורההאכלים מּדברי לא ְְְְֳִִִִֵַָָָָָֹֹֻ

אֹו ׁשהאדם ּתֹורה. מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו מּדבריהם. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹולא
ׁשני. עּׂשאהּו - ּבאכל נגע אם לטמאה, ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהּכלי
ּבלבד. מּדבריהן לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי יהיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶַָָָֻוהאכלין

.Èחּטאת מי ּכגֹון ּתֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻהּמׁשקין
ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו רגליו. ּומימי הּזב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻורק
הּמׁשקין נגעּו אם וכן הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּכגֹון
ּתֹורה, מּדברי נטמאּו - ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻּבולד
אם וכן מּדבריהן. אחרים לטּמא לטמאה ּכראׁשֹון הן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻוהרי
ראׁשֹון נעּׂשּו - ּבאכלין ּבין ּכלים ּבין אדם ּבין ּבׁשני, ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָנגעּו
הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אחרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַלטּמא
ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? מּדבריהם. ּורביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי
עּׂשאהּו - קדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי, עּׂשאהּו - ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתרּומה
מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹרביעי.
ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻׁשאינֹו
מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפֹוסל ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּבקדׁש,

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

האכל‡. ׁשּיהיה הּוא - ּפסּול ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֳִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל
אחר ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹעצמֹו

טהֹור. הּוא הרי -ֲֵָ
ולא·. ּפסּול - הּׁשני ּומטּמא. טמא - ׁשּבחּלין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון

ׁשנימטּמא לאכל מּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ
אל מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: ּבחּלין? פֹוסל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֻׁשהּוא
חרס ּוכלי אב, הּׁשרץ נמצא יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּתֹוכֹו,
הּוא והרי ׁשני, ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנפל
ׁשנּיה, הּפת - הּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשרץ וכן יטמא. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹומר

ראׁשֹון. ִֶַַׁשהּתּנּור
.‚- הּׁשליׁשי ּומטּמאים. טמאים - ׁשּבתרּומה והּׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון

מּנין ּבתרּומה. רביעי עֹוּׂשה ׁשליׁשי ואין מטּמא. ולא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹּפסּול
הּׁשמׁש ּובא ׁשּנאמר: ּבתרּומה? פֹוסל ׁשהּוא ׁשליׁשי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
ּבתרּומה אסּור יֹום טבּול נמצא הּקדׁשים. מן יאכל ואחר ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָֹוטהר
ּכׁשני יֹום ּוטבּול ּפסלּה, - ּבּה נגע ואם ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעד
ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלטמאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתרומה1) רביעי עושה שלישי ואם שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני אם דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר
חיבור. הם אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש מטמא אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
תרומה. טהרת על שנעשו חולין או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה שבקודש ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני

התורה. מן החולין את מטמא שודאי דבר כל ומשקין. אוכלין בענין האמור קודש כל
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ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשליׁשי עּׂשאן - ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶָָָָָָֻּבאכלין
הן והרי טמאין, - ּתרּומה ׁשל ּבמׁשקין נגע אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשני.
טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבמׁשקין יֹום טבּול נגע לטמאה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֻׁשליׁשי

הן עּׂשאןוהרי - הּקדׁש ּבאכלי נגע אם וכן לטמאה. רביעי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
הן הרי - חּלין ּומׁשקה חּלין ּבאכלי נגע אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻֻרביעי.
אחד הּקדׁש ּבנגיעת יֹום ּוטבּול ּכּפּורים מחּסר ודין ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹֻטהֹורין.
מׁשקין ׁשם ׁשאין הּדברים, אּלּו מּכל ל נתּבאר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא.
מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ּתחּלה הּמׁשקין אּלא לעֹולם, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשנּיֹות
רביעי אֹו ּתרּומה, היּו אם ׁשליׁשי ׁשהן יֹום, טבּול ּבהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנגע

קדׁש. היּו ִֶָֹאם
הּיֹוצאין„. מׁשקין קּלין, ּבין חמּורין ּבין המטּמאין, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָּכל

ּבהן. ׁשּנגעּו ּכמׁשקין הן הרי - רגליהן ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמהן,
וחבריו, מּזב חּוץ ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון ואּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאּלּו
וחבריו ׁשהּזב ּומׁשקין טמאה, אב - מהן הּיֹוצאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּמׁשקין
ׁשֹותה אֹו טמאין אכלין אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. - ּבהן ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶָָָנֹוגעין
ּכמֹו - ׁשּיטּבל קדם מּמּנּו הּיֹוצאין הּמׁשקין טמאין, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשקין
מׁשקין יֹום, טבּול וכן ּתחּלה. ׁשהן ּבהן, ׁשּנגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמׁשקין
מטּמאין ׁשאין ּבהן, נֹוגע ׁשהּוא ּכמׁשקין - מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹוצאין
טהֹורין, הן הרי - חּלין ּבמׁשקה נגע אם אּלא ּכלל; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאחרים
נגע ואם ׁשליׁשי, הן הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָואם

רביעי. הן הרי - קדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַֹּבמׁשקה
רביעי‰. ולא ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין ,ל יתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹועּתה

לֹומר צרי ואין אחר, אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ונגע מׁשקין ׁשּמלאה קדרה ,לפיכ ּכלים. מטּמאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
היה ואם טהֹור, הּכל - חּלין מׁשקה היה אם יֹום: טבּול ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻּבּה
היּו ואם טהֹורה. והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין - ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמׁשקה
מׁשקה ּבין ּתרּומה מׁשקה ּבין טמא, הּמׁשקה - טמאֹות ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָידיו
יֹום ּבטבּול וחמר יֹום. מּבטבּול ּבּידים חמר וזה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹֻחּלין.
ּוספק מּספק, ּפֹוסל - יֹום טבּול ׁשּספק טמאֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמּבידים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, - ְְִִֵֶַַָָָהּידים
.Âׁשּידיו יֹום טבּול אֹו טמאֹות ידיו ׁשהיּו טהֹור ְְֵֶֶֶָָָָָָָאחד

ּתחּלה אֹותן ועֹוּׂשה חּלין מׁשקה מטּמא זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאֹות
ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין, אכלין ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלטּמא
אֹו מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול ּבהן, ׁשּנגע ּכמׁשקין - יֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּטבּול
ׁשהן מּפני טהֹור, זה הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על רגליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמימי

ּבהן. ׁשּנגע ְְִֶֶַַָָּכמׁשקין
.Êׁשהאדם למד, אּתה לבארם ׁשהקּדמנּו הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמּכל

ּתֹורה. מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה לטמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻֻיהיה
והּוא סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּולעֹולם
הּבא אֹו טמאין מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים אכלין ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
לטמאה ּכׁשני אּלּו ׁשּכל ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻראׁשֹו
אב יהיּו חרס מּכלי חּוץ הּכלים ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.

הּכלי יהיה ולא ּתֹורה. מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא ׁשאם סֹופרים. מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ׁשני יהיה - טמאים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין

.Áלא לעֹולם, טמאה אב יהיה לא חרס ׁשּכלי ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּכבר
לטמאה ראׁשֹון ויהיה סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֻמּדברי
ּכׁשאר ּבמׁשקין, נטמא אם מּדבריהן, וׁשני ּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּדברי
רביעי ולא ׁשליׁשי הּכלים ולא האדם יהיה ולא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהּכלים.

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִֵֵָָֹֹלעֹולם,
.Ë,לעֹולם טמאה אב יהיּו לא ּתֹורההאכלים מּדברי לא ְְְְֳִִִִֵַָָָָָֹֹֻ

אֹו ׁשהאדם ּתֹורה. מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו מּדבריהם. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹולא
ׁשני. עּׂשאהּו - ּבאכל נגע אם לטמאה, ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהּכלי
ּבלבד. מּדבריהן לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי יהיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶַָָָֻוהאכלין

.Èחּטאת מי ּכגֹון ּתֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻהּמׁשקין
ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו רגליו. ּומימי הּזב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻורק
הּמׁשקין נגעּו אם וכן הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּכגֹון
ּתֹורה, מּדברי נטמאּו - ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻּבולד
אם וכן מּדבריהן. אחרים לטּמא לטמאה ּכראׁשֹון הן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻוהרי
ראׁשֹון נעּׂשּו - ּבאכלין ּבין ּכלים ּבין אדם ּבין ּבׁשני, ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָנגעּו
הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אחרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַלטּמא
ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? מּדבריהם. ּורביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי
עּׂשאהּו - קדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי, עּׂשאהּו - ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתרּומה
מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹרביעי.
ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻׁשאינֹו
מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפֹוסל ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּבקדׁש,

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

האכל‡. ׁשּיהיה הּוא - ּפסּול ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֳִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל
אחר ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹעצמֹו

טהֹור. הּוא הרי -ֲֵָ
ולא·. ּפסּול - הּׁשני ּומטּמא. טמא - ׁשּבחּלין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון

ׁשנימטּמא לאכל מּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ
אל מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: ּבחּלין? פֹוסל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֻׁשהּוא
חרס ּוכלי אב, הּׁשרץ נמצא יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּתֹוכֹו,
הּוא והרי ׁשני, ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנפל
ׁשנּיה, הּפת - הּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשרץ וכן יטמא. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹומר

ראׁשֹון. ִֶַַׁשהּתּנּור
.‚- הּׁשליׁשי ּומטּמאים. טמאים - ׁשּבתרּומה והּׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון

מּנין ּבתרּומה. רביעי עֹוּׂשה ׁשליׁשי ואין מטּמא. ולא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹּפסּול
הּׁשמׁש ּובא ׁשּנאמר: ּבתרּומה? פֹוסל ׁשהּוא ׁשליׁשי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
ּבתרּומה אסּור יֹום טבּול נמצא הּקדׁשים. מן יאכל ואחר ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָֹוטהר
ּכׁשני יֹום ּוטבּול ּפסלּה, - ּבּה נגע ואם ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעד
ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלטמאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתרומה1) רביעי עושה שלישי ואם שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני אם דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר
חיבור. הם אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש מטמא אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
תרומה. טהרת על שנעשו חולין או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה שבקודש ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני

התורה. מן החולין את מטמא שודאי דבר כל ומשקין. אוכלין בענין האמור קודש כל
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ּומטּמאין.„. טמאין - ּבקדׁש והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון
חמיׁשי עֹוּׂשה רביעי ואין מטּמא. ואינֹו ּפסּול - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהרביעי
והּבּׂשר ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם.
טמא, לּׁשני הּכתּוב קרא ּוכבר יאכל; לא טמא ּבכל יּגע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאׁשר
הּקדׁש ׁשּבּׂשר למדּת, הא יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש לרביעי ּומנין ויּׂשרף. נטמא - ּבׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנגע
אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ּכּפּורים, ּמחּסר ּומה וחמר: ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּקל
ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבקדׁש

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! רביעי ׁשּיעּׂשה דין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
ׁשּיהיה‰. עליו ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף ּתאוה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּׂשר

את ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻּכׁשליׁשי
יערבּוהּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו גזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהּתרּומה.
ׁשהּבּׂשר וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגֹוג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש ּבּׂשר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹעם

ּבטמאה. ויאכלּנּו קדׁש והּוא חל הּוא ְְְְְֶֶֶָֹֹֹֻזה
.Âלטּמא חּבּור הן הרי - מׁשקין ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

למנֹות אחד ּכגּוף חׁשּובים אם ספק, והּדבר אכלין. ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָֻטמאת
ּבֹו ׁשּנגעה האכל זה חֹוׁשבים אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבהן

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהּטמאה
.Ê.ׁשליׁשי אֹותן ועֹוּׂשה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל ׁשּבחּלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

נגע אם לֹומר, צרי ואין טּמאן. - חּלין ּבמׁשקה נגע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻואם
הּכל. את מטּמא ׁשהּוא קדׁש, ּבמׁשקה אֹו ּתרּומה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבמׁשקה

.Áונעּׂשּו ּפסלן - קדׁש ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
אבל ּתחּלה. ונעּׂשּו טּמאן - הּקדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרביעי.
טהֹור. הּוא הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאם
טהֹור. זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ׁשּבקדׁש, רביעי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹוכן

.Ëּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי - ּתרּומה טהרת על ׁשּנעּׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין
ואפּלּו רביעי, עֹוּׂשהּו אינֹו - ּבקדׁש נגע ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּכתרּומה,
- הּקדׁש טהרת על ׁשּנעּׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן ְְִִִֶֶַָָֻהּׁשליׁשי
.Èּומּתר הּקדׁש, את לאכל לֹו אסּור - ׁשּבקדׁש רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻהאֹוכל

הּקדׁש ּבֹו ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו ּבקדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלּגע
ּברביעי יאכל לא זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹואין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ּבחמיׁשי, אּלא קדׁש, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל
.‡Èׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

עד הּתרּומה את לאכל אסּור זה הרי - ּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
עּׂשּו ּבאכילה טהֹורה. היא והרי ּבתרּומה לּגע ּומּתר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשּיטּבל,
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעלה. עּׂשּו לא ּבנגיעה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹמעלה,

אין אם ּתרּומה, ּבֹו ׁשּנתערבה ּתבׁשיל אבל עצמּה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבתרּומה
מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשם

ּבתרּומה. לּגע ׁשּמּתר ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּתבׁשיל
.·Èעל ׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

- ּתרּומה לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּתרּומה, ְְְֳִִִֶַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה ּתרּומה ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
טהרת על ׁשּנעּׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל הּקדׁש. ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאצל
רביעי ׁשעֹוּׂשה דבר ל ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש
.‚Èקדׁשי הּוא ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור קדׁש ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּכל

קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ּכגֹון המקּדׁשין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻמקּדׁש
הּזבח, עליהן ׁשּנׁשחט נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָקּלים,
מּׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבכלי, ׁשּקדׁשּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמנחֹות
עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתּנּור;
ולא ּכקדׁש לא אינן - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא והּמנחֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּזבח,

ּכתרּומה. אּלא ְְִִֶָָֻּכחּלין
.„Èהן הרי - [וחמׁשּה] ּתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהחּלה

ְִָּכתרּומה.
.ÂË,וראׁשֹון ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומה, וגּדּולי והמדּמע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּטבל

ּב טמא והראׁשֹון ּכחּלין, הן הרי - לחּלה הּטבּולה הן,ועּסה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶַָָוהּׁשני

.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל
העּסה אֹותּה ׁשּתעּׂשה לחּלה הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
נאכלת לא ּתלּויה, וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשים ְְְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה.

נּׂשרפת. ְְִֶֶֹולא

ה'תשע"ב מרחשון ח' קודש שבת יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

מעלֹות‡. עּׂשרה הּתרּומה,2אחת על לקדׁש חכמים עּׂשּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּכלים ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: לתרּומה,3ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

הּכלי ּפי יהיה ׁשּמא ּגזרה לקדׁש. לא יהיה4אבל ולא צר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
הּנֹוד ּכׁשפֹופרת טבלּו5ּבֹו ּכאּלּו ׁשּבתֹוכֹו הּכלים ונמצאּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּמקוה. לא ׁשּבּכלי, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמים
אם אבל טהֹור; הּטמאין הּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכלי
לּכלים טבילה עלתה טבילה, לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהיה

ּבקדׁש. ּבהן להׁשּתּמׁש אפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹׁשּבתֹוכֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התרומה.1) על לקודש חכמים עשו מעלות עשרה שאחת הקודש2)יבאר בטהרת חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
אומר ורבא עשר שהן קובע אילא רבי - במספרן ורבא אילא רבי נחלקו ב כא, שם ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר

כמותו. סובר נחמן רב שגם מפני כרבא רבינו ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו במחלוקתם ויש - עשרה אחת מותר3)שהן
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים טמאים כלים בפי5)החיצון.4)להניח שנותנים השפופרת כעובי

שיעור יש באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד". כשפופרת מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות הנוד.
ומותר הנוד כשפופרת הוא הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור זה מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה
חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר ושם המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות הצינור ואם החסר, במקווה לטבול
שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור. של בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן", חוזרות אצבעות "כשתי
עלתה לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו המים כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים, כלים יטביל

רבא. בשם שם אמרו זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבית6ּכלי·. ולא ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
צביעתֹו7אצּבע ׁשּבבית אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ּׂשפתֹו. ׁשּבעבי ְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו, וׁשֹותה ׁשּבפיוטהֹורין. מׁשקין יּגעּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ויטּמאּו ויחזרּו הּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָּבאחֹורי

ּכּלן נטמאּו - אחֹוריו נטמאּו לקדׁש, אבל .8לתרּומה; ְְְְְְֲֲִִִֶָָָָֹֻ
הּמדרס‚. את ּכאחד,9הּנֹוּׂשא ּתרּומה עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוּׂשא ואין נֹוגעת10והֹואיל ּתרּומה ולא ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ׁשּלא ּפי על אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה. היא הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּמדרס

היה מעּׂשה ּבֹו. קדׁש11נגע ׁשל חבית ׁשּנּׂשא ּבאחד, ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשהּנֹוּׂשא12 גזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנּׂשא ּבּמדרס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּטּמאּה

עם ּבמדרס אּלא גזרּו ולא הּקדׁש. את יּׂשא לא הּמדרס ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
נגע13הּקדׁש ולא הֹואיל ונּׂשא, עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעּׂשה , ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

טהֹור הּקדׁש הרי - .14ּבּקדׁש ֲֵֶֶַַָֹֹ
ּתרּומה„. אֹוכלי ונזהרין15ּבגדי טהֹורין ׁשהן ּפי על אף , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

לקדׁש מדרס ּבגדיהן הרי - הּטמאֹות .16מן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻ
מפּצל‰. ׁשהּוא ּכגֹון17ּכלי מקּׁשרֹות, וקֹורֹותיו ולּוחֹותיו ְְְְְְִֶָָָָֻֻ

יׁש - לתרּומה להטּבילֹו וצרי נטמא אם ּבּה: וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּטה
- לקדׁש אבל מקּׁשר; ּכׁשהּוא ּכאחד ּכּלֹו להטּבילֹו ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֻֻלֹו

החֹוצץ19ּומנּגב18מּתיר ּדבר ׁשם יׁש ׁשּמא ואחר20, ּומטּביל , ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
קֹוׁשר. ֵָּכ

.Âּבטהרה הּנגמרין ּתלמיד21ּכלים אֹותן העֹוּׂשה היה אפּלּו , ְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ואינן לקדׁש, טבילה צריכין אּלּו הרי - ּבהן ונזהר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹחכם
ּבלא ּבהן מׁשּתּמׁש - לתרּומה אבל ׁשמׁש; הערב ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹצריכין

טבילה הצריכּום מה ּומּפני ּבטהרה. נעּׂשּו ׁשהרי ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַָָָָָטבילה,
ּבהן ׁשּיּגע הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרה ּבׁשעת22לקדׁש? ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ועדין לח23מלאכה .24הּוא ְֲִַַַָָ
.Êמצרף - הּכלי ׁשּנגמר אבל25אחר לקדׁש, ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מּזה, זה ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלא
נטמא - מהן ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻּכגֹון
הּמעלֹות וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ּׁשּבּכלי מה 26ּכל ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

הם ּדבריהם אחת27ׁשל ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
- ּׁשּבּכף מה ּכל חכמים: אמרּו קטרת. מלאה זהב ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעּׂשרה

ּתֹו לֹו ׁשאין אפּלּו אחד. ּכגּוף הּוא ּׁשעליו28הרי מה מצרף ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
העֹור, ּגּבי על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלקדׁש.

ּבזה. זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַָאף
.Áהּצּבּורין ׁשני אחר29היּו ודבר הּכלי ּביניהן30ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לּכלי צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם מּׁשניהן: אחד 31ונטמא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
לּכלי צרי אינֹו ואם הּכל; ונטמא מצרפן הּכלי לא32- - ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹ
ּבלבד. הּטמאה בֹו ׁשּנגעה זה אּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻנטמא

.Ëלּמים מחּבר האחד והּצּבּור ּבכלי, צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהיּו
הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ׁשניהן33ׁשאחֹורי נטמאּו -34 ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי, זה35ּבצרּוף מחמת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
הּטמא נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהאכל
והּדבר להן, המחּבר האכל נטמא - הּכלי ׁשאחֹורי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבּמים
נטמא לא אֹו הּכלי ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹספק
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שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה שם7)מעלה ומפרש כך גורס שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו במשנה
קיבל [כנראה עצמו. הכלי לתוך האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם להשים כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה
יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב) כב, (שם יוחנן רבי של פירושו

אצבע]. הוציאו שפירושו א אצבע.8)כב, ובית תוך חכמים9)אחוריים, בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
ומשקין. ואוכלין וכלים אדם ומטמא הטומאה אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" שהמדרס10)"מדרס כגון מפרש, במשנה רבינו

שנשא מפני נטמא הוא בשניהם, נוגע האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל שאינו עץ לוח על מונחים והתרומה
נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל שאינו חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה. את ומטמא המדרס את

המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא ולפיכך הגזירה.11)באווירו, נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או מפני13)"וטימאה" טומאה שגזרו במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון אחרת, בטומאה לא אבל

הבחינות. מכל לו דומים שאינם במקרים ולא בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, ופסק14)מעשה א) כג, (שם אמוראים מחלוקת
דרבנן. ספק בכל כמו תרומה.15)להקל בטהרת רביעית.16)שנשמרו מעלה היא זאת הזב. כמדרס וכלים אדם מטמאים

לפרקם.17) שאפשר שונים מחלקים לזה.18)מחובר זה הכלי חלקי את הקושרים החבלים חלק19)את כל במטלית מנקה
עצמו. חמישית).20)בפני (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע המקווה מי את בטהרה,21)מפריע היה שלהם מלאכה גמר

הארץ. עם עשה לגמר סמוך עד הלכות22)והמלאכה (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת הכלי על הרוק נפל שמא
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר מקבל24)אחרי ואינו כלי דין עליו אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא

שישית). (מעלה טומאה.25)טומאה לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את זו.26)עושה כד,27)לרבות שם יוחנן כרבי
בתירא בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה נשנית עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו שאמר: א,
שפסל במקצתם יום טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא רבי הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
לו והדומה הסולת שגם ב) כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן, היא פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את

מדרבנן. שביעית.28)- מעלה היא בצד29)זו השני וחציו הכלי של זה בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
משנה).30)אחר. (כסף להקטרה העומדת מנחה של סולת לבונה.31)לא הנאכלים32)כגון מנחה שיירי או בשר כגון

הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף היה סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה [הכסף לכהנים.
ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם להם.33)שהרי המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שני34)שאינו

ש35)הציבורים. ירמיה והוסיףרבי הכלי, שבתוך למה מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל הצירוף אם שם ואל
כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"? כלי וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר דמחבר כיוון לומר תימצי "אם ושאל:

לומר. בין36)תמצי או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת מוגבל הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא



צז ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבית6ּכלי·. ולא ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
צביעתֹו7אצּבע ׁשּבבית אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ּׂשפתֹו. ׁשּבעבי ְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו, וׁשֹותה ׁשּבפיוטהֹורין. מׁשקין יּגעּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ויטּמאּו ויחזרּו הּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָּבאחֹורי

ּכּלן נטמאּו - אחֹוריו נטמאּו לקדׁש, אבל .8לתרּומה; ְְְְְְֲֲִִִֶָָָָֹֻ
הּמדרס‚. את ּכאחד,9הּנֹוּׂשא ּתרּומה עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוּׂשא ואין נֹוגעת10והֹואיל ּתרּומה ולא ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ׁשּלא ּפי על אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה. היא הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּמדרס

היה מעּׂשה ּבֹו. קדׁש11נגע ׁשל חבית ׁשּנּׂשא ּבאחד, ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשהּנֹוּׂשא12 גזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנּׂשא ּבּמדרס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּטּמאּה

עם ּבמדרס אּלא גזרּו ולא הּקדׁש. את יּׂשא לא הּמדרס ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
נגע13הּקדׁש ולא הֹואיל ונּׂשא, עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעּׂשה , ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

טהֹור הּקדׁש הרי - .14ּבּקדׁש ֲֵֶֶַַָֹֹ
ּתרּומה„. אֹוכלי ונזהרין15ּבגדי טהֹורין ׁשהן ּפי על אף , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

לקדׁש מדרס ּבגדיהן הרי - הּטמאֹות .16מן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻ
מפּצל‰. ׁשהּוא ּכגֹון17ּכלי מקּׁשרֹות, וקֹורֹותיו ולּוחֹותיו ְְְְְְִֶָָָָֻֻ

יׁש - לתרּומה להטּבילֹו וצרי נטמא אם ּבּה: וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּטה
- לקדׁש אבל מקּׁשר; ּכׁשהּוא ּכאחד ּכּלֹו להטּבילֹו ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֻֻלֹו

החֹוצץ19ּומנּגב18מּתיר ּדבר ׁשם יׁש ׁשּמא ואחר20, ּומטּביל , ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
קֹוׁשר. ֵָּכ

.Âּבטהרה הּנגמרין ּתלמיד21ּכלים אֹותן העֹוּׂשה היה אפּלּו , ְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ואינן לקדׁש, טבילה צריכין אּלּו הרי - ּבהן ונזהר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹחכם
ּבלא ּבהן מׁשּתּמׁש - לתרּומה אבל ׁשמׁש; הערב ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹצריכין

טבילה הצריכּום מה ּומּפני ּבטהרה. נעּׂשּו ׁשהרי ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַָָָָָטבילה,
ּבהן ׁשּיּגע הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרה ּבׁשעת22לקדׁש? ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ועדין לח23מלאכה .24הּוא ְֲִַַַָָ
.Êמצרף - הּכלי ׁשּנגמר אבל25אחר לקדׁש, ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מּזה, זה ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלא
נטמא - מהן ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻּכגֹון
הּמעלֹות וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ּׁשּבּכלי מה 26ּכל ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

הם ּדבריהם אחת27ׁשל ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
- ּׁשּבּכף מה ּכל חכמים: אמרּו קטרת. מלאה זהב ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעּׂשרה

ּתֹו לֹו ׁשאין אפּלּו אחד. ּכגּוף הּוא ּׁשעליו28הרי מה מצרף ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
העֹור, ּגּבי על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלקדׁש.

ּבזה. זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַָאף
.Áהּצּבּורין ׁשני אחר29היּו ודבר הּכלי ּביניהן30ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לּכלי צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם מּׁשניהן: אחד 31ונטמא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
לּכלי צרי אינֹו ואם הּכל; ונטמא מצרפן הּכלי לא32- - ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹ
ּבלבד. הּטמאה בֹו ׁשּנגעה זה אּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻנטמא

.Ëלּמים מחּבר האחד והּצּבּור ּבכלי, צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהיּו
הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ׁשניהן33ׁשאחֹורי נטמאּו -34 ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי, זה35ּבצרּוף מחמת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
הּטמא נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהאכל
והּדבר להן, המחּבר האכל נטמא - הּכלי ׁשאחֹורי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבּמים
נטמא לא אֹו הּכלי ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹספק
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שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה שם7)מעלה ומפרש כך גורס שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו במשנה
קיבל [כנראה עצמו. הכלי לתוך האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם להשים כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה
יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב) כב, (שם יוחנן רבי של פירושו

אצבע]. הוציאו שפירושו א אצבע.8)כב, ובית תוך חכמים9)אחוריים, בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
ומשקין. ואוכלין וכלים אדם ומטמא הטומאה אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" שהמדרס10)"מדרס כגון מפרש, במשנה רבינו

שנשא מפני נטמא הוא בשניהם, נוגע האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל שאינו עץ לוח על מונחים והתרומה
נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל שאינו חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה. את ומטמא המדרס את

המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא ולפיכך הגזירה.11)באווירו, נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או מפני13)"וטימאה" טומאה שגזרו במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון אחרת, בטומאה לא אבל

הבחינות. מכל לו דומים שאינם במקרים ולא בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, ופסק14)מעשה א) כג, (שם אמוראים מחלוקת
דרבנן. ספק בכל כמו תרומה.15)להקל בטהרת רביעית.16)שנשמרו מעלה היא זאת הזב. כמדרס וכלים אדם מטמאים

לפרקם.17) שאפשר שונים מחלקים לזה.18)מחובר זה הכלי חלקי את הקושרים החבלים חלק19)את כל במטלית מנקה
עצמו. חמישית).20)בפני (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע המקווה מי את בטהרה,21)מפריע היה שלהם מלאכה גמר

הארץ. עם עשה לגמר סמוך עד הלכות22)והמלאכה (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת הכלי על הרוק נפל שמא
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר מקבל24)אחרי ואינו כלי דין עליו אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא

שישית). (מעלה טומאה.25)טומאה לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את זו.26)עושה כד,27)לרבות שם יוחנן כרבי
בתירא בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה נשנית עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו שאמר: א,
שפסל במקצתם יום טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא רבי הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
לו והדומה הסולת שגם ב) כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן, היא פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את

מדרבנן. שביעית.28)- מעלה היא בצד29)זו השני וחציו הכלי של זה בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
משנה).30)אחר. (כסף להקטרה העומדת מנחה של סולת לבונה.31)לא הנאכלים32)כגון מנחה שיירי או בשר כגון

הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף היה סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה [הכסף לכהנים.
ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם להם.33)שהרי המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שני34)שאינו

ש35)הציבורים. ירמיה והוסיףרבי הכלי, שבתוך למה מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל הצירוף אם שם ואל
כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"? כלי וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר דמחבר כיוון לומר תימצי "אם ושאל:

לומר. בין36)תמצי או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת מוגבל הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא



ze`nehdצח zea` x`y zekld - oeygxn 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל
ּבטהרתֹו הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, והּטמא37אחר ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

זה ּבדבר יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום טבּול ּבא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
צרּוף מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,
ׁשּׂשבע ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי

הּטמאה ּכלּום38מן לֹו הֹוסיף .39ולא ְְְִִַָֹֻ
.‡Èוכן טהֹור. - ּבתרּומה אבל ּפסּול; - ּבקדׁש ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹהרביעי

נטמא זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ּבתרּומה, ,40ׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אם ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו; נגעּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפסלֹו. לא - ּתרּומה ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה
.·Èחברֹו ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמי

ּפסל ידֹו41- היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה את ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
חברּתּה42ּבלּולה נטמאת - נגע ׁשּלא ּפי על אף .43ּבמׁשקה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּתיהן את להטּביל אבל44וצרי ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חברּתּה, נטמאת לא - האחת ידֹו נטמאת אם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּבתרּומה,

נגּובה ּכׁשהיא ּבּה נגע ידֹו45ואפּלּו להטּביל צרי ואין . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּנטמאת,

.‚Èהכׁשרּו ׁשּלא נגּובין ּבידים46אכלין אֹותם אֹוכלין - ְְְְְֳִִִִֶַָָָֹֻ
-47מסאבֹות ּבקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹֹ

מכׁשרּתן הּקדׁש לאכל48חּבת טמאֹות ׁשּידיו למי ואסּור , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לא ואפּלּו הכׁשר. ׁשּלא ׁשּתחב49קדׁש אֹו ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

חברֹו אסּור50לֹו זה הרי - ּפיו לֹומר,51לתֹו צרי ואין . ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָ
- הכׁשרּו ׁשּלא קדׁש ׁשל ּבאכלין טמאה נגעה ְְְְֳִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֻֻׁשאם

מכׁשרּתן. הּקדׁש ׁשחּבת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנטמאּו,
.„È?אמּורים ּדברים ּולאסרֹוּבּמה עצמֹו האכל לפסל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹ

ספק זה הרי - וׁשני ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל .52ּבאכילה; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
- ׁשהכׁשר ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא אכל נגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּכיצד?

הכׁשר. לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻהרי
.ÂËאחר53האֹונן ּכּפּורים ּומחּסר אנינּותֹו, זמן ׁשּתם אחר ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֻ

לא אבל הּקדׁש, לאכילת טבילה צריכין - ּכּפרתֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהביא
את לאכל מּתרין ּכּפּורים ּומחּסר ׁשהאֹונן ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻלתרּומה;
עד ׁשהרי לקדׁש? טבילה הצריכּום מה ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּתרּומה.

דעּתן והּסיחּו הּקדׁש את לאכל אסּורין היּו וׁשּמא54עּתה , ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לאכילה; אּלא זֹו מעלה עּׂשּו ולא ידעּו. לא והם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹֹנטמאּו

טבילה קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה .55אבל ְְְֲֳִִִִִֶַָָָָֹ
.ÊËלחּלין ּבין לקדׁש ּבין עּׂשאּום הראׁשֹונֹות מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשׁש

הּכלי מן ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש; טהרת על ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנעּׂשּו
לא אבל ּבלבד, ּבקדׁש עּׂשאּום - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצרף
אּלּו ּבחמׁש הן הרי אּלא הּקדׁש, טהרת על ׁשּנעּׂשּו ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבחּלין
הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ׁשּנעּׂשּו חּלין ,לפיכ ְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָֹֻֻּכחּלין.
ּכמֹו ּבחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ּפסּול, והּׁשני ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻטמא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים הנוגע שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין אמרו37)כך לא
מהם. באחד טומאה שנגעה בשעה בכלי מונחים כששניהם אלא מצרף, אינו38)הכלי הוא כך אוכל, מקבל שאינו השבע כאדם

טומאה. הקודמת.39)בולע בבבא שאמרנו כמו מטמאה, אינה כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך ומתוך
לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא אינו יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא יום טבול נקט ולמה
בראש שם רש"י (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק במקרה טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף אינו

ראשון.40)העמוד). שם.41)עשה יהודה בן יוסי כרבי תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע רטובה,42)אם
שבקודש. המעלה משום ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה בנגיעתה היד כמותה.43)ונטמאה שנייה נעשית

רבותיה "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני. ונעשתה הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא טעמו, ונראה
שם]. רש"י ראה כשירה44)דנגובה". במקווה טבילה צריכות אלא ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה ח פרק למעלה נתבאר

בידו נגע לא וגם נגובה היא שאם מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין לידים "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו
בלבד. הטמאה היד את מטביל במשקה45)האחרת נגיעתה מפני השנייה נטמאת לחה היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,

ולתרומה טבילה צריכה לקודש ב. לתרומה; ולא לקודש חבירתה מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה תשיעית). (מעלה
הגמרא: (בלשון טומאה לעניין חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו, חומר המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור א ו, נדה תוספות ראה דטומאה", משבעת46)"דררא באחד נרטבו שלא
ב). והלכה א הלכה אוכלין טומאת מהלכות א פרק (ראה פרק47)המשקין למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים סתם

האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה (שם48)ה משקין הכשר בלי טומאה ומקבלים הקודש אוכלי את
ב). טומאה.49)כד, מקבל שאינו עץ של טהורות.50)פלך יקח51)שידיו שמא אנטיגנוס בן חנינא רבי מנמק שם בגמרא

היא (זאת ראשון. נעשו בידיו שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו, הקודש עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון
עשירית). ראשון52)מעלה למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא מנחות של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא

ושני ראשון בו שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק למעלה הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני
ולמה תורה, דין מהו שאל והשואל ושני, ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב, במנחות שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר
בלי ושני ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא בטומאה המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו ומשמע ספק" זה "הרי כאן כתב

אפ חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל מים, ושני.הכשר ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא שר
טומאה בנגעה המדברת שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה ראשון לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה

המת.53)באוכלין]. קבורת לפני הקודש.54)אבל טהרת על מעלה,55)מלשמור חכמים (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים
מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

עּמי‡. ּבגדי הן: ואּלּו ּבבגדים, חכמים עּׂשּו מעלֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָחמׁש
עצמן הארץ עּמי וכן ּבטהרה. חּליהן לאֹוכלי מדרס - ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהארץ
ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּובגדי ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין -ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

מעּׂשר לאֹוכלי מדרס והן- ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ
זה הרי לתרּומה אפּלּו ּכזבים. אינם - ּפרּוׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָהּנקראים
מעּׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו טהֹור, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּפרּוׁש
מדרס - ּתרּומה אֹוכלי ּובגדי ּתרּומה. לאֹוכלי מדרס - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָׁשני
ּובגדי לקדׁש. ּכזבין אינן - עצמן ּתרּומה אֹוכלי אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלקדׁש.
ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס - קדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלי

לחּטאת. ּכזב אינֹו - לקדׁש הּטהֹור אבל ְְְֲֲֵֶַַָָָָָֹֻאדּמה.
ּבלא·. ׁשּטבל מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עּׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ׁשּיתּכּון עד ׁשני ּבמעּׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכּונה
טהרה ּבחזקת זה הרי - למעּׂשר טבל למעּׂשר. ְְְְְֲֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלטּבל
לתרּומה, החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה. ואסּור ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלמעּׂשר,
לחּטאת. ואסּור לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש. ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻואסּור
לּקל. החזק - לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל; החזק - לחּטאת ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻטבל
לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטבל
אֹו ידיו הּטֹובל וכן למעּׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבלבד,
ומעלה הּמעּׂשר ּומן למעּׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהטּבילן
האּלּו הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין אבל ּכּונה, ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻצרי
- מקֹום מּכל וטבל הֹואיל ּתֹורה, ּדין אבל סֹופרים; ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָמּדברי

לּכל. טהֹור הּוא ֲֵַָֹהרי
נטמא‚. - מּלאכל לּבֹו את והּסיח לתרּומה טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי

ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח
והּסיח לתרּומה טהֹורֹות ידיו היּו ׁשמׁש. הערב צרי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ידי נטמאּו ׁשּלא אני יֹודע ׁשאֹומר: ּפי על אף מּלאכל, ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלּבֹו
אם עסקנּיֹות. ׁשהּידים הּדעת, ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
צרי ּדעּתֹו הּמּסיח ׁשּכל לקדׁש וחמר קל ּכן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלתרּומה
ּבוּדאי ידע ולא מת מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹֹֻטבילה.
מּפני ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צרי זה הרי - נטמא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּסח
לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב טבילה צרי זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאֹות

מּדבריהן. הּטבילֹות אּלּו ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָודבר
ּבּׁשוקים„. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא טמאה, ּבחזקת ׁשּיהיּו ּבּמדּברֹות, אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת - ׁשם הּנמצאין הרּקין וכן נטמאּו. ּבמת אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה. הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה,
נמצאּו‰. אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים הּנמצאין הּכלים ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכל

הּכלים על טמאה גזרּו ׁשּלא הּטבילה. לבית ירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻדר
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינים מן חּוץ ּבירּוׁשלים, ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני

סּכין מצא אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּנמצאת
מּיד, הּקדׁשים ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עּׂשר ּבארּבעה ְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָָָּבירּוׁשלים
על גזרּו ׁשּלא ּבׁשּבת; להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹואפּלּו
- טֹוב ּביֹום מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּכינין
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד; ּבּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשֹוחט

.Âוׁשֹוחט ּומטּבילּה, עליה מּזה - עּׂשר ּבׁשלׁשה הּסּכין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמצא
עּׂשר ׁשלׁשה יֹום ּכאּלּו זה ּביֹום ׁשעּׂשאּוה מּפני למחר; ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָּבּה

ׁשּלּה. ְִִֶָׁשביעי
.Êטֹוב ּביֹום ּבין אצלֹו, הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצא

הּימ ּבׁשאר טהֹורה,ּבין - טהֹורה אם ּכמֹוה: היא הרי - ים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ
טמאה. - טמאה ְְְִֵֵָָואם

.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
הרּקין וכל מקֹום. ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻֻֻעליהן
הן ׁשהּפרּוׁשים טהֹורים; - ּבירּוׁשלים ּבּצדדין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנמצאים
הארץ. עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמהּלכין
יּׂשראל ׁשּכל טהֹורים, - הּדר ׁשּבאמצע הרגל: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּובׁשעת
ּברגל ׁשהּטמאים טמאים, - וׁשּבּצדדין ּברגל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורים

הּדרכים. לצּדי ּפֹורׁשים והן ְְְְְִִִִֵֵַַָמעּטים
.Ëּכן ׁשליׁשי, עֹוּׂשה והּׁשני ׁשני עֹוּׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי. ספק עֹוּׂשה ׁשני ּוספק ׁשני ספק עֹוּׂשה ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶספק
.Èׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּתרּומה

אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו. ּבטמאה נּׂשרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתֹורה
נגע. לא אֹו זה ּבאב ְֶַַָָָֹנגע

.‡Èאֹותן אֹוכלין ואין עליהן ּׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָויׁש
ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא ּבהן, לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאכלין
ואין הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּׂשֹורפין.

קדׁשים. לֹומר ִִַָָָצרי
.·Èּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין - הּטמאה ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֻאבל

אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלעֹולם,
ּׂשֹורפין. ְְִֹולא

.‚Èּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ּׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
מארץ הּבא עפר ועל הּפרס. ּבית על הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּדבריהם.
ועל הּנמצאים. הּכלים ועל הארץ. עם ּבגדי ועל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהעּמים.
ּבמי ׁשּנתערב טמא אדם רגלי מי ועל הּנמצאים. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהרּקים
אם מראיתן ּבטלּו אם ידּוע ואין למחצה מחצה ּבהמה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרגלי
אף אּלּו, מּׁשּׁשה אחד מחמת ּתרּומה נטמאת אם ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא.
ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף, זֹו הרי - ּבספק טמאתן ׁשעּקר ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
מן טמאין והּזב ׁשהּמת הּתֹורה, מן טמאתן אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻספקֹות
אֹו האּלּו טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ׁשּנגעה ּתרּומה ואחת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּתֹורה.
- מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן אחת מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנטמאת
ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם אבל ּתּׂשרף. זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהרי
ורּקין ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו העּמים ּובארץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּפרס
ׁשעּקר מּפני ּתֹולין. אּלּו הרי - נגע לא אֹו רגלים ּומי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוכלים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטבילה1) כוונה צריך ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה צריך ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר
ספיקות כמה על תורה. של הטומאות מאבות אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה. בחזקת שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה.

ספיקות. שני על שורפים ואם התרומה, את שורפים



צט ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

עּמי‡. ּבגדי הן: ואּלּו ּבבגדים, חכמים עּׂשּו מעלֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָחמׁש
עצמן הארץ עּמי וכן ּבטהרה. חּליהן לאֹוכלי מדרס - ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהארץ
ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּובגדי ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין -ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

מעּׂשר לאֹוכלי מדרס והן- ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ
זה הרי לתרּומה אפּלּו ּכזבים. אינם - ּפרּוׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָהּנקראים
מעּׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו טהֹור, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּפרּוׁש
מדרס - ּתרּומה אֹוכלי ּובגדי ּתרּומה. לאֹוכלי מדרס - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָׁשני
ּובגדי לקדׁש. ּכזבין אינן - עצמן ּתרּומה אֹוכלי אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלקדׁש.
ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס - קדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלי

לחּטאת. ּכזב אינֹו - לקדׁש הּטהֹור אבל ְְְֲֲֵֶַַָָָָָֹֻאדּמה.
ּבלא·. ׁשּטבל מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עּׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ׁשּיתּכּון עד ׁשני ּבמעּׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכּונה
טהרה ּבחזקת זה הרי - למעּׂשר טבל למעּׂשר. ְְְְְֲֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלטּבל
לתרּומה, החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה. ואסּור ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלמעּׂשר,
לחּטאת. ואסּור לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש. ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻואסּור
לּקל. החזק - לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל; החזק - לחּטאת ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻֻטבל
לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטבל
אֹו ידיו הּטֹובל וכן למעּׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבלבד,
ומעלה הּמעּׂשר ּומן למעּׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהטּבילן
האּלּו הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין אבל ּכּונה, ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻצרי
- מקֹום מּכל וטבל הֹואיל ּתֹורה, ּדין אבל סֹופרים; ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָמּדברי

לּכל. טהֹור הּוא ֲֵַָֹהרי
נטמא‚. - מּלאכל לּבֹו את והּסיח לתרּומה טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי

ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח
והּסיח לתרּומה טהֹורֹות ידיו היּו ׁשמׁש. הערב צרי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ידי נטמאּו ׁשּלא אני יֹודע ׁשאֹומר: ּפי על אף מּלאכל, ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלּבֹו
אם עסקנּיֹות. ׁשהּידים הּדעת, ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
צרי ּדעּתֹו הּמּסיח ׁשּכל לקדׁש וחמר קל ּכן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלתרּומה
ּבוּדאי ידע ולא מת מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹֹֻטבילה.
מּפני ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צרי זה הרי - נטמא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּסח
לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב טבילה צרי זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאֹות

מּדבריהן. הּטבילֹות אּלּו ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָודבר
ּבּׁשוקים„. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא טמאה, ּבחזקת ׁשּיהיּו ּבּמדּברֹות, אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת - ׁשם הּנמצאין הרּקין וכן נטמאּו. ּבמת אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה. הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה,
נמצאּו‰. אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים הּנמצאין הּכלים ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכל

הּכלים על טמאה גזרּו ׁשּלא הּטבילה. לבית ירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻדר
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינים מן חּוץ ּבירּוׁשלים, ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני

סּכין מצא אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּנמצאת
מּיד, הּקדׁשים ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עּׂשר ּבארּבעה ְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָָָּבירּוׁשלים
על גזרּו ׁשּלא ּבׁשּבת; להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹואפּלּו
- טֹוב ּביֹום מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּכינין
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד; ּבּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשֹוחט

.Âוׁשֹוחט ּומטּבילּה, עליה מּזה - עּׂשר ּבׁשלׁשה הּסּכין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמצא
עּׂשר ׁשלׁשה יֹום ּכאּלּו זה ּביֹום ׁשעּׂשאּוה מּפני למחר; ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָּבּה

ׁשּלּה. ְִִֶָׁשביעי
.Êטֹוב ּביֹום ּבין אצלֹו, הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצא

הּימ ּבׁשאר טהֹורה,ּבין - טהֹורה אם ּכמֹוה: היא הרי - ים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ
טמאה. - טמאה ְְְִֵֵָָואם

.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
הרּקין וכל מקֹום. ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻֻֻעליהן
הן ׁשהּפרּוׁשים טהֹורים; - ּבירּוׁשלים ּבּצדדין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנמצאים
הארץ. עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמהּלכין
יּׂשראל ׁשּכל טהֹורים, - הּדר ׁשּבאמצע הרגל: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּובׁשעת
ּברגל ׁשהּטמאים טמאים, - וׁשּבּצדדין ּברגל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורים

הּדרכים. לצּדי ּפֹורׁשים והן ְְְְְִִִִֵֵַַָמעּטים
.Ëּכן ׁשליׁשי, עֹוּׂשה והּׁשני ׁשני עֹוּׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי. ספק עֹוּׂשה ׁשני ּוספק ׁשני ספק עֹוּׂשה ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶספק
.Èׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּתרּומה

אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו. ּבטמאה נּׂשרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתֹורה
נגע. לא אֹו זה ּבאב ְֶַַָָָֹנגע

.‡Èאֹותן אֹוכלין ואין עליהן ּׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָויׁש
ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא ּבהן, לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאכלין
ואין הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּׂשֹורפין.

קדׁשים. לֹומר ִִַָָָצרי
.·Èּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין - הּטמאה ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֻאבל

אֹוכלין לא ּתֹולין, אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלעֹולם,
ּׂשֹורפין. ְְִֹולא

.‚Èּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ּׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
מארץ הּבא עפר ועל הּפרס. ּבית על הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּדבריהם.
ועל הּנמצאים. הּכלים ועל הארץ. עם ּבגדי ועל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהעּמים.
ּבמי ׁשּנתערב טמא אדם רגלי מי ועל הּנמצאים. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהרּקים
אם מראיתן ּבטלּו אם ידּוע ואין למחצה מחצה ּבהמה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרגלי
אף אּלּו, מּׁשּׁשה אחד מחמת ּתרּומה נטמאת אם ּכיצד? ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא.
ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף, זֹו הרי - ּבספק טמאתן ׁשעּקר ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
מן טמאין והּזב ׁשהּמת הּתֹורה, מן טמאתן אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻספקֹות
אֹו האּלּו טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ׁשּנגעה ּתרּומה ואחת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּתֹורה.
- מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן אחת מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנטמאת
ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם אבל ּתּׂשרף. זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהרי
ורּקין ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו העּמים ּובארץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּפרס
ׁשעּקר מּפני ּתֹולין. אּלּו הרי - נגע לא אֹו רגלים ּומי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוכלים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטבילה1) כוונה צריך ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה צריך ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר
ספיקות כמה על תורה. של הטומאות מאבות אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה. בחזקת שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה.

ספיקות. שני על שורפים ואם התרומה, את שורפים



ze`nehdק zea` x`y zekld - oeygxn 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם טהֹורים; אֹו הן טמאין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן
ספקֹות, ׁשני ונמצאּו נגע. לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתֹולין, אּלא ספקֹות ׁשני על ּׂשֹורפין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָואין

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

מים‡. ספק הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עּׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָׁשנים
ספק הּמים. ּפני על צפה טמאה ספק למקוה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאּובים
מּספק. טמאים - עצמן לטמאת אבל אחרים. לטּמא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשקין
ּבין אחרים לטּמא ּבין עצמן לטמאת ּבין הּידים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֻספק
החּלין. ספק סֹופרים. ּדברי ספק מּטמאתן. ידים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻלטהרת
ׁשרצים. ספק ועֹומד. עֹובר ספק נגעים. ספק קרּבנֹות. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָספק

רׁשּיֹות. ׁשּתי ספק הרּבים. רׁשּות ְְְְְִֵֵֵַָֻספק
ׁש·. ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ׁשאּוביןספק מים לּגין לׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ואפּלּו נפלּו; לא ספק נפלּו ספק ּפסלּוהּו. - למקוה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּנפלּו
והרי טהֹור, ספקֹו - ּבהן אין אֹו ׁשעּור ּבהן יׁש ספק ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָנפלּו,
ולעּׂשֹות זה ּבמקוה לטּבל לֹו מֹורין ואין ּבכׁשרּותֹו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַֹהּמקוה
טהֹורֹות. טהרֹותיו - ועּׂשה טבל ואם לכּתחּלה; ְְְְְְֳִִַַָָָָָָָטהרֹות

צף‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק
וירד ּבקרּקעֹות, אֹו ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל
טהֹור, זה הרי - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻלּמים,
טהֹור צפה טמאה ספק אמרּו ולא ׁשּנגע. וּדאי ׁשּידע ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעד
ּכמּנחין. הן הרי - והּנגררין הּנתלים וכל ּבלבד. לׁשרץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאּלא

ׁשהיה„. אֹו הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרץ
ּבּׂשר אֹו הּנבלה נּמֹוח ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמּנח
ּפני על הּצפה זרע ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמת
הּיחיד ּברׁשּות ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמים
ּפני על צף ׁשרץ ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטמא,
ּוספקֹו הּמים, ּפני על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמים
ּפני על צפין חּטאת ּומי חּטאת מי ּגּבי על מּנח היה ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.
לפיכ ּכמּנח. אינֹו אֹו ּכמּנח הּוא אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻהּמים

טהֹור. ׁשּספקֹו לי, ְִֵֵֶֶָָיראה
ּבכלים‰. ּבין הּמים ּפני על צפה טמאה ספק ׁשּטהרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכדר

הּמים ּפני על הּצפה טהרה ספק טהרּו ּכ ּבקרקעֹות, ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבין
מת טמא ׁשהיא ערבה ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבין
וירדּו ּבתֹוכּה, ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה ְְְְְְְְִִִַָָָָָָוכּכר
צף הּכּכר והרי הּניר ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלתֹוכּה
צּדֹו נגע וספק הּמים, לבין ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים ּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָעל
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא הרי - נגע לא ספק ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּבערבה

.Â- לתרּומה הּגת: ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרץ
טמאה ׁשהיא מּפני טהֹור, ספקן - ּולפֹועלין טמא, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֻספקֹו

ָָצפה.
.Ê- עצמן לטמאת טהֹור, - אחרים לטּמא מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק

ּוזרקן טמאים מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו מּקל היה ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹטמא,

לא ספק ּבּכּכרֹות הּמׁשקין נגעּו ספק טהֹורֹות, ּכּכרֹות ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹלתֹו
טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹורֹות. - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָנגעּו
לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו לא אֹו זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבכלי
נגעּו לא אֹו אחרים ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו מׁשקין נגעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאם
אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים הּמׁשקין הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מׁשקין לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין לבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָרגלֹו
טמאין אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבספק.
.Áידֹו את הּטמא ּופׁשט מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחבית

הּמׁשקין - ּבהן נגע לא ספק ּבּמׁשקין נגע ספק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלאוירּה,
וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה; והחבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאין,
הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן מׁשקין נכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאם
ׁשאינן טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין טהֹורה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהחבית
הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. מן אּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
והחבית ּבספק, טמאין הּמׁשקין ּכל הרי - ׁשּבחבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמׁשקין
הּפת הרי - הּתּנּור לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָטהֹורה.

טהֹורין.והּתּנּור ְְִַַ
.Ë,טהרֹות ׁשם והיּו ׁשּזּלפן אֹו טמאים ּבמים ּביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמרּבץ

טהֹור. ספקֹו - נּתזּו לא ספק עליהן נּתזּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹספק
.Èאחר ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַזּלף

הרי - עליה ונׁשאל נטלּה ּתרּומה: ׁשל ּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
עד הּכּכר הּניח טהֹור. - לטּמא הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי - ׁשעליה הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיּנגבּו
מׁשקין, ּכאן אין והרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו טמא, - הּיחיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות

טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
.‡Èּבין אחרים לטּמא ּבין להתטּמא ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָספק

ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור, - ְְְְֳִִֵֵַָָָָָָָָָָלטהרתן
ּולפניו טמאֹות ידיו ׁשהיּו אֹו נגע; לא ספק נגע ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹטמאין,
ידיו ׁשהיּו אֹו נגע; לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשני
ונגע טהֹורים ּכּכרים ׁשני ּולפניו טמאה ואחת טהֹורה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת
ידיו ׁשהיּו אֹו ּבּטהֹורה; ספק נגע ּבּטמאה וספק מהן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבאחד
ונגע טמא, ואחד טהֹור אחד ּכּכרים, ׁשני ּולפניו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָטהֹורֹות
ׁשהיּו אֹו נגע; ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבאחד
טהֹור וכּכר טמא ּכּכר ּולפניו טמאה ואחת טהֹורה אחת ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָידיו
אֹו ּבּטהֹור והּטהֹורה ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהן, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגע
ׁשהיּו, ּכמֹות הּידים - ּבּטמא והּטהֹורה ּבּטהֹור ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָטמאה
אֹו והטּבילן טמאֹות ידיו היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוהּכּכרים
ׁשהן ספק לּידים ּכׁשרים ּבהן ׁשּטהרּו ׁשהּמים ספק ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנטלן,
דבר ׁשהיה ספק ּבהן, אין ספק ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ספק ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּפסּולין,

הי ׁשּלא ספק ידֹו על טהֹורֹות.חֹוצץ ידיו הרי - ה ְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹ
.·Èאֹומרין - היא זֹו אי יֹודע ואינֹו טמאה אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

ּבאחת נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעּׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות. טהרֹותיו - ידיו ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות ְְֳִִֵֶֶֶָָָָָֹֹמהן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר.1) לכל דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

dele deln zekld - oeygxn 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn 'gÎ'a -

ה'תשע"ב מרחשון ב' ראשון יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה
חּיב ׁשאני עדי אּתם אֹו: מנה, לזה חּיב ׁשאני עדים ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעלי
לפרעֹו צרי ואין ּפה, על מלוה נקראת זֹו - מנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה
נׁשּבע - ּפרעּתי :ּכ אחר ואמר טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבעדים.
לפרעֹו צרי - ּבׁשטר חברֹו את הּמלוה אבל ונפטר. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסת
אינֹו - זה ׁשטר ּפרעּתי ואמר: טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעדים.
לֹו וׁשּלם עמד אֹו עדים הבא אֹו לֹו: אֹומרים אּלא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹנאמן,
לזה חּיב ׁשאני עדים עלי היּו לעדים: האֹומר ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחֹובֹו.
יחזירּו ׁשּלא לּמלוה, ונֹותנין עדּותן ּכֹותבין אין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמנה
ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ּבׁשטר, עדּות ּפה על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלמלוה
צריכין ,ּכ להן ׁשאמר ּפי על אף לֹו. ּותנּו וחתמּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשטר
ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ׁשחתמּו אחר ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָלהּמל
ּכֹותבין אּלּו הרי - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא מּידֹו קנּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמלוה.
קנין ׁשּסתם ּכתבּו, להן אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנין,

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלכתיבה
ּונתנֹו·. עדים, ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּפי על אף ׁשטר ּכתב אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלּמלוה
מלוה זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
אֹותֹו ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר.
ׁשּצרי ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדים
ׁשּנמסר והעידּו חתמּו ּבפניהם: ׁשּמסרֹו לעדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלֹומר

ְִֵֶּבפניכם.
אף‚. עדים, ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוציא

ּפה על ּכמלוה זה הרי - ּדין ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל
גֹובה ואינֹו ונפטר. הּסת נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם ּדבר. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלכל

הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁשין מן לא זה ְְְִִִִֶַַָָֹֹּבכתב
ּומן„. הּיֹורׁשין מן אֹותּה ּגֹובה - ּבׁשטר מלוה ְְְִִִִִֶַָָָָּכל

מן אֹותּה ּגֹובה - ּפה על ּומלוה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּלקֹוחֹות,
לּה ׁשאין לפי הּלקֹוחֹות. מן אֹותּה גֹובה ואינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּיֹורׁשין,
יׁש קֹול - ׁשּבׁשטר מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹקֹול,
ׁשּנכסיו ׁשּידע עד ׁשאל ׁשּלא עצמֹו על הפסיד והּלֹוקח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלּה,
ּתחת הּלוה נכסי ׁשּכל ׁשעליו; ּבמלוה מׁשעּבדין זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל

הּתֹורה. מן הּמלוה ְְִִֶַַַָׁשעּבּוד
על‰. אף הּלֹוקח, ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמֹוכר

וטֹורף חֹוזר זה הרי - הּלֹוקח ּביד ׁשטר ׁשם ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּפי
ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשעּבדים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּנכסים

לֹו. יׁש וקֹול ְֵֵמֹוכר,
.Âּבאחד אּלא הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין

ׁשּיׁש ּבחליֹו וצּוה ּבּה, מֹודה ּכׁשחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשלׁשה
הּגיע ולא לזמן, ההלואה ׁשהיתה אֹו עדין. חֹוב עליו ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹלפלֹוני
אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע אדם ׁשאין היא וחזקה לפרעּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָזמן
הּיֹורׁשין מן גֹובין אּלּו ּכל ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן עד ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּנּדּוהּו

עדים ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. אֹוּבלא מנה, לזה חּיב ׁשהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש מן גֹובה אינֹו - הלוהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבפנינּו
וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי אין - ּבעדים חברֹו את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּמלוה
ּבֹו גֹובה אינֹו - לֹו חּיב ׁשהּוא אביהן יד ּכתב מֹוציא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַּכלּום,
.Êלבית נֹודע אם קרקע: לֹו ויׁש מּטלטלין לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹלוה

ולּתן למּכר אֹותֹו ּכֹופין - אחרים ּביד מעֹותיו ׁשּתֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹּדין
מי על מחרימין - זה ּדבר להם נֹודע לא ואם חֹובֹו; ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹלבעל
לּבינֹונית יֹורדין ּכ ואחר יביאם, ולא מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּידע
ּדברים ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבנכסיו
לּפרע הּבא אבל עצמֹו; הּלוה מן ׁשּנפרעין ּבזמן ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאמּורים?
הּמּטלטלין, מן יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמן
אינן ׁשהּמּטלטלין אחרים; אצל מלוה אֹו מפקדין היּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאפּלּו

הּתֹורה. מן חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ְִִַַַַַָּתחת
.Áהּמּטלטלין מן אביהן חֹוב לפרע היתֹומין על ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹמצוה

ואם אֹותֹו. ּכֹופין אין - לּתן הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפסן, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה - מחּיים חֹוב ּבעל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתפס
ראיה; להביא הּיֹורׁש על - ּתפס מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד לטען ויכֹול לֹו, חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
הּדברים היּו ּתפס. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל דמיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
וׁשּמחּיים חֹובֹו על ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען ׁשטרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתפס
לא ואם ּתפס. ׁשּמחּיים ראיה להביא הּמלוה על - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּתפס
לקנֹות טֹוען ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשים; יחזיר - ראיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהביא

ׁשּבהן. לראיה אּלא ְֶֶֶָָָָָָּגּופם,
.Ëאחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

ׁשהרי מהן; אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
היא. אביהם ׁשל זֹו ְֲִִֶֶַַקרקע

.Èּדמי ׁשמעֹון וזקף ּבאחריּות, לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָראּובן
ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון לטרף ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹראּובן
ּבּמלוה ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, הּדין - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשעּבדת אינּה ׁשהרי עליו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזקף
ׁשּלקח הּקרקע להן נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מהן אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן
יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹוב לבעל ׁשּנתן הּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה
.‡Èחֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלם, האחרֹונים גאֹונים ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻּכבר

ּדין ּבית ּבכל יּׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין. מן מּטלטלין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגֹובה
ׁשּיׁש חֹובֹות: ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם.
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות
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ה'תשע"ב מרחשון ב' ראשון יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה
חּיב ׁשאני עדי אּתם אֹו: מנה, לזה חּיב ׁשאני עדים ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעלי
לפרעֹו צרי ואין ּפה, על מלוה נקראת זֹו - מנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה
נׁשּבע - ּפרעּתי :ּכ אחר ואמר טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבעדים.
לפרעֹו צרי - ּבׁשטר חברֹו את הּמלוה אבל ונפטר. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסת
אינֹו - זה ׁשטר ּפרעּתי ואמר: טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעדים.
לֹו וׁשּלם עמד אֹו עדים הבא אֹו לֹו: אֹומרים אּלא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹנאמן,
לזה חּיב ׁשאני עדים עלי היּו לעדים: האֹומר ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחֹובֹו.
יחזירּו ׁשּלא לּמלוה, ונֹותנין עדּותן ּכֹותבין אין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמנה
ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ּבׁשטר, עדּות ּפה על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלמלוה
צריכין ,ּכ להן ׁשאמר ּפי על אף לֹו. ּותנּו וחתמּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשטר
ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ׁשחתמּו אחר ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָלהּמל
ּכֹותבין אּלּו הרי - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא מּידֹו קנּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמלוה.
קנין ׁשּסתם ּכתבּו, להן אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנין,

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלכתיבה
ּונתנֹו·. עדים, ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּפי על אף ׁשטר ּכתב אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלּמלוה
מלוה זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
אֹותֹו ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר.
ׁשּצרי ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדים
ׁשּנמסר והעידּו חתמּו ּבפניהם: ׁשּמסרֹו לעדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלֹומר

ְִֵֶּבפניכם.
אף‚. עדים, ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוציא

ּפה על ּכמלוה זה הרי - ּדין ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל
גֹובה ואינֹו ונפטר. הּסת נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם ּדבר. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלכל

הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁשין מן לא זה ְְְִִִִֶַַָָֹֹּבכתב
ּומן„. הּיֹורׁשין מן אֹותּה ּגֹובה - ּבׁשטר מלוה ְְְִִִִִֶַָָָָּכל

מן אֹותּה ּגֹובה - ּפה על ּומלוה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּלקֹוחֹות,
לּה ׁשאין לפי הּלקֹוחֹות. מן אֹותּה גֹובה ואינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּיֹורׁשין,
יׁש קֹול - ׁשּבׁשטר מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹקֹול,
ׁשּנכסיו ׁשּידע עד ׁשאל ׁשּלא עצמֹו על הפסיד והּלֹוקח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלּה,
ּתחת הּלוה נכסי ׁשּכל ׁשעליו; ּבמלוה מׁשעּבדין זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל

הּתֹורה. מן הּמלוה ְְִִֶַַַָׁשעּבּוד
על‰. אף הּלֹוקח, ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמֹוכר

וטֹורף חֹוזר זה הרי - הּלֹוקח ּביד ׁשטר ׁשם ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּפי
ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשעּבדים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּנכסים

לֹו. יׁש וקֹול ְֵֵמֹוכר,
.Âּבאחד אּלא הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין

ׁשּיׁש ּבחליֹו וצּוה ּבּה, מֹודה ּכׁשחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשלׁשה
הּגיע ולא לזמן, ההלואה ׁשהיתה אֹו עדין. חֹוב עליו ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹלפלֹוני
אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע אדם ׁשאין היא וחזקה לפרעּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָזמן
הּיֹורׁשין מן גֹובין אּלּו ּכל ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן עד ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּנּדּוהּו

עדים ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. אֹוּבלא מנה, לזה חּיב ׁשהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש מן גֹובה אינֹו - הלוהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבפנינּו
וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי אין - ּבעדים חברֹו את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּמלוה
ּבֹו גֹובה אינֹו - לֹו חּיב ׁשהּוא אביהן יד ּכתב מֹוציא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַּכלּום,
.Êלבית נֹודע אם קרקע: לֹו ויׁש מּטלטלין לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹלוה

ולּתן למּכר אֹותֹו ּכֹופין - אחרים ּביד מעֹותיו ׁשּתֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹּדין
מי על מחרימין - זה ּדבר להם נֹודע לא ואם חֹובֹו; ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹלבעל
לּבינֹונית יֹורדין ּכ ואחר יביאם, ולא מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּידע
ּדברים ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבנכסיו
לּפרע הּבא אבל עצמֹו; הּלוה מן ׁשּנפרעין ּבזמן ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאמּורים?
הּמּטלטלין, מן יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמן
אינן ׁשהּמּטלטלין אחרים; אצל מלוה אֹו מפקדין היּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאפּלּו

הּתֹורה. מן חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ְִִַַַַַָּתחת
.Áהּמּטלטלין מן אביהן חֹוב לפרע היתֹומין על ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹמצוה

ואם אֹותֹו. ּכֹופין אין - לּתן הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפסן, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה - מחּיים חֹוב ּבעל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתפס
ראיה; להביא הּיֹורׁש על - ּתפס מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד לטען ויכֹול לֹו, חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
הּדברים היּו ּתפס. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל דמיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
וׁשּמחּיים חֹובֹו על ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען ׁשטרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתפס
לא ואם ּתפס. ׁשּמחּיים ראיה להביא הּמלוה על - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּתפס
לקנֹות טֹוען ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשים; יחזיר - ראיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהביא

ׁשּבהן. לראיה אּלא ְֶֶֶָָָָָָּגּופם,
.Ëאחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

ׁשהרי מהן; אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
היא. אביהם ׁשל זֹו ְֲִִֶֶַַקרקע

.Èּדמי ׁשמעֹון וזקף ּבאחריּות, לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָראּובן
ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון לטרף ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹראּובן
ּבּמלוה ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, הּדין - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשעּבדת אינּה ׁשהרי עליו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזקף
ׁשּלקח הּקרקע להן נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מהן אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן
יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹוב לבעל ׁשּנתן הּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה
.‡Èחֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלם, האחרֹונים גאֹונים ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻּכבר

ּדין ּבית ּבכל יּׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין. מן מּטלטלין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגֹובה
ׁשּיׁש חֹובֹות: ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם.
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות
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עּׂשּו ּגדֹול ּוסיג הּתּקנה. מן יֹותר זה ּתנאי על גֹובה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצא
יתֹומים ממֹון ונמצא זֹו, ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּדבר.
ּבּה לחּיב אחרֹונים ּבתּקנת ּכח ׁשאין ּכּדין. ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיֹוצא

ְִיתֹומים.

ה'תשע"ב מרחשון ג' שני יום

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

אבל‡. גדֹולים, היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין
חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין - קטּנים ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין

ׁשּב·. ּתנאי ּכל ּבֹו היה הּמלוהואפּלּו ּבֹו יּפרע לא - עֹולם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּׁשֹוברין ראיה להן יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדילּו עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלּום

הּׁשטר. את ְֶַָּבֹו
הרּבית‚. ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיתה

ונזקקין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ּבנכסיהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת
ּכתּבתּה, ׁשּתבעה אּׁשה וכן החֹוב. ּופֹורעין ּומֹוכרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלנכסיהן
אּפֹוטרֹוּפֹוס להם מעמידים - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבֹו ׁשּתּנּׂשא ּכלּום לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָונזקקין,
ּכ ואחר ונּׂשאת, האּׁשה קפצה אם ,לפיכ לאחר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאּׁשה
עד לּה נזקקין אין - יתֹומים מּנכסי ּכתּבתּה לתּבע ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבאת
נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, לּה אין ׁשהרי היתֹומים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיגּדלּו

הּכתּבה„. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים: מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו
ּכאן אין ׁשהרי לּה, נזקקין אין - מּמּנה ּפחּותים אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבלבד
להּפרע יתֹומים לנכסי נזקקין אמרּו: ׁשּלא ליתֹומים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹזכּות
מחמת הּנכסים יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמהן
יׁש ּזכּות מה - הּכל נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, ְְְְִִֵֶֶַַַֹֹהּמזֹונֹות;
לחן חׁשּו ולא להן? ׁשּנזקקין עד זה ּבדבר הּקטּנים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹליתֹומים

ִָָהאּׁשה.
אחר‰. נזקקין, - לפלֹוני מנה ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָצּוה

מנה ּתנּו אמר: טענתם. לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמעמידין
צריכים ואין נֹותנין, - לפלֹוני זֹו ּׂשדה אֹו לפלֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָזה

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ְְֲִֶַַָלהעמיד
.Âגזל ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמצאת

לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּומעמידים להן, נזקקין - מֹוריׁשן ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּביד
וכן לבעליה. אֹותּה מחזירים - ּגזּולה נמצאת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָולדּון;
אין - ּוכבׁשּה חברֹו ּׂשדה לתֹו וירד ּבעבדיו ׁשּתקף ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקטן
מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין אּלא ׁשּיגּדיל, עד לֹו נמּתין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָאֹומרין:

עדיו. יביא עדים, לֹו יׁש אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָולכׁשּיגּדיל,
.Êׁשהיא וטען אחר ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע

ׁשני ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשן, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
ׁשּיגּדילּו; עד מּידן אֹותּה מֹוציאין אין - אביהן ּבחּיי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחזקה
אינֹו ּכאּלּו והּקטן ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין
לקּוחה ׁשהיא ׁשטר הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן ְְֲִִִֵֶָָָָָעֹומד
אחר מּידן, אֹותּה ּומֹוציאין הּׁשטר, את מקּים זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבידֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להם ְֲִִֶֶַַָׁשּמעמידים
.Áאת ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹו רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּקרקע,

ּבׁשעת ּובערב, ּבּבקר ּומכריזים וחמיׁשי. ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה מי וכל ּפֹועלין, הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת
- ׁשּמכריזין ּובׁשעה לֹו. לבּקר הּפֹועלין יֹולי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלקנֹות
ּובכּמה יפה, ּכּמה ּומֹודיעין ּבמצריה, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמסּימים
חֹוב ּבעל להגּבֹות אם למכרּה, רֹוצים מה ּומּפני ׁשּומה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהיא
ויׁש חֹוב, לבעל לּתן ׁשרֹוצה מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו

לאּׁשה. להגּבֹות ׁשרֹוצה ְְְִִֶֶַָמי
.Ëּבין ּגדֹולים ּבין יתֹומים, נכסי על האדרכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשּכֹותבין

ּפלֹוני ׁשל הן האּלּו ׁשהּנכסים והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים
ואין ּפסּולה, זֹו אדרכּתא הרי - ּכ ּכתבּו לא ואם ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹהּמת.

אפּלּו ּפרֹות ּבּה ההכרזֹות.אֹוכלין ׁשּׁשלמּו לאחר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
.Èּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעּׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

- ׁשּמכרּו ּדין ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָמׁשנה,
היתֹומים. על ְֲִַַַָָהאחריּות

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא,
ּבּׁשּומא, ּבדקּו לא אם אבל קּים. מכרן הרי - ּבמנה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמאתים
וההכרזה, הּׁשּומא דקּדּוק ׁשהיא ּבּקרת, אּגרת ּכתבּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
ּפחֹות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו אֹו ׁשתּות והֹותירּו ְְְְְֲִִִֵָָָָוטעּו,
ׁשאינן ּבעת קרקע מכרּו אם וכן קּים. מכרן - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשתּות
מכרן - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות וטעּו עליה, להכריז ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָצריכין
אף קּים, מכרן - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו; ּפי על אף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבטל,
העת. ּבאֹותֹו הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעל
קרקע ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה? צריכין ׁשאינן העת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזהּו
- הּמל מנת לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלקבּורה,
ׁשּמכרּו ּדין ּבית וכן נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, צריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין
ּבטל; מכרן - ּבׁשתּות וטעּו הכרזה, טעּונין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
מכריזין ׁשאין הּדברים הן ואּלּו קּים. מכרן - מּׁשתּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
ׁשּמא - העבדים והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות העבדים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעליהם:
לפיכ יּגנבּו. ׁשּמא - והּמּטלטלין והּׁשטרֹות ויברחּו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיׁשמעּו
קרֹוב הּׁשּוק ואם מּיד. אֹותן ּומֹוכרין ּדין ּבבית אֹותן ְְְִִִִִֵַָָָָָׁשמין

לּׁשּוק. אֹותן מֹוליכין - ְִִִַַָָלּמדינה

ה'תשע"ב מרחשון ד' שלישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה ּפרק
יוםשנֿישלישיג'ֿד'מרחשון

¤¤§¨¨¨

אם‡. לוה: ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה
ּבּדין עּמֹו ׁשּיעמד עד ּולהֹודיעֹו אליו לׁשלח ּדין ּבית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹיכֹולין
- ּבמהרה להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם לֹו; ּומֹודיעין ׁשֹולחין -ְְְְְִִִִִִִֵֶָָ
מן ּבין הּקרקע מן ּבין מּנכסיו, ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאֹומרים
חכמים ּתּקנת זה ודין לׁשֹובר. חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּמּטלטלים,
חברֹו ׁשל מעֹותיו נֹוטל ואחד אחד ּכל יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא,
לוין. ּבפני ּדלת נֹועל ונמצא אחרת, ּבמדינה לֹו ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהֹול

ׁשּלא·. יּפרע ּכ ואחר ּדין לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁש
- ׁשנּיה ראיה ׁשּבידֹו. הּׁשטר לקּים - ראׁשֹונה ראיה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבפניו:
עּמֹו לעמד ּבכאן מצּוי ואינֹו אחרת, ּבמדינה חֹובֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבעל
הם. הּלוה ּפלֹוני ׁשל נכסים ׁשאּלּו - ׁשליׁשית ראיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּדין.
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זה‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה
- חֹובי ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו
ויטען; לוה ׁשּיבֹוא עד המּתן לֹו: לֹומר נזקקין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאין
לֹו ּומּׂשיאין אֹומר. - ּבידי הּוא לקּוח לֹומר: רֹוצה ְִִִִֵֶֶַַַָָׁשאם
וכן נמּכר. ּבכּמה לוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני למכרֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעצה
ּבין והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּמלוה
נפרע והּוא הֹואיל ּתחּלה, מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה הּלוה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמת
אֹומר, - ּבידי הּוא לקּוח לֹומר: רצה ואּלּו ידֹו, ּׁשּתחת ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמה
הּנׁשּבעין ּכל ּכדר ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי
על נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּסת? נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָונֹוטלין.
על אמר ׁשאּלּו ׁשּלֹוקח. הּממֹון על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו
היה - לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה זה: חפץ ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמֹו
זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו אם אבל ונפטר; הּסת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנׁשּבע
לּטל יכֹול אינֹו - וכּמה ּכּמה על ידעּו ולא ּבידֹו, ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹמׁשּכֹון

ׁשּליאּלא לֹומר: ויכֹול עדים, ׁשם ואין והֹואיל ּבׁשבּועה; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
עצמּה ּבּׁשבּועה ,וכ ּכ עליו לי יׁש לֹומר: נאמן - ְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָהּוא
אֹומרין ׁשאין מׁשּכֹון. ׁשהּוא עדים ׁשם היּו אם נׁשּבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיה
יחזיר ׁשּלא מּממֹון, לפטרֹו אּלא מּׁשבּועה, לפטרֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ'מּגֹו'

ּׁשּטען. מה ׁשּיּטל עד ְִֶֶַַַַַָֹהּמׁשּכֹון
אנס,„. ּבלא נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלוה

ואמר ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרי
ולוה ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי סלע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמלוה:
הּמלוה הרי - ׁשוה היה וסלע עליו הלויתני סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:
נׁשּבע והּלוה ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ּתחּלה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹנׁשּבע
סלע הּמלוה: אמר ונפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסת
הלויתני סלע אֹומר: והּלוה ׁשוה, היה וׁשקל עליו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלויתי
ׁשאינֹו ּתחּלה הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה דינרין ּוׁשלׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעליו
הֹודה ׁשהרי ׁשוה, היה ּכּמה הּלוה יּׁשבע ּכ ואחר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּברׁשּותֹו,
עליו הלויתני סלע הּלוה: אמר הּדינר. ויׁשּלם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמקצת,
וסלע עליו הלויתי סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוׁשּתים
ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
עליו הלויתני סלע הּלוה: אמר החֹוב. ּכנגד הּמׁשּכֹון ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהיה
עליו הלויתי סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשּתים
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה דינרין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדינר. ויׁשּלם דינרים, חמּׁשה על יתר ׁשוה היה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹויכלל
אֹומר: והּלוה ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסלע
וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מלוה יּׁשבע - ּדמיו יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאיני
החֹוב; ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה דינרין ׁשּׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבּועתֹו
ּפרעֹו אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהרי
והּמלוה ׁשוה, היה ּוׁשּתים עליו הלויתני סלע ּפרעֹו. לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאם
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ּדמיו יֹודע איני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר:
אחת, ּפרּוטה אפּלּו החֹוב על יתר ׁשּדמיו יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹויכלל
הּמלוה: אמר אם אבל ּבכלּום. עצמֹו חּיב לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויּפטר;
- ּכּמה יֹודע איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ׁשהיה יֹודע ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאני
ּכמי ׁשבּועה; ּבלא הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהרי
ׁשהּוא יֹודע, איני וחמּׁשים ּבידי ל יׁש חמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמר:

לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻמחּיב
ׁשקר. ׁשּטֹוען מי על ְֲִִֵֶֶֶַַלהחרים

ׁשּלא‰. ּפי על אף לפרעֹו, זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה
על ּבמלוה ּבין הּזמן; סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו - מּידֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָקנּו
ׁשּמת ּבין הּמׁשּכֹון, על ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר ּבמלוה ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפה
ּבׁשטר ּבין יֹום, ׁשלׁשים - מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלוה
זמן ּבכל ׁשּיתּבע התנה ואם הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבין

הּוא. ממֹון ׁשּתנאי ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ְְְְְִֵֶֶֶַָָׁשּירצה
.Âוהּלוה ׁשּקבעּתי, הּזמן סֹוף הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

היה ואם הּסת. נׁשּבע הּלוה - קבעּת ימים עּׂשרה עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשם

הּטענֹות. ּכׁשאר ְְִַַָָָהּתֹורה,
.‰Êעּׂשרה אֹומר: וזה הּזמן, מן נׁשאר ימים חמּׁשה אֹומר: ∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּסת ויּׁשבע החמּׁשה, סֹוף עד עֹוד המּתן לּמלוה: אֹומרים -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ימים. חמּׁשה עֹוד ְֲִִִֶַָָׁשּנׁשאר

.Ê- לי קבעּת ׁשּזמן הּלוה: וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה
ויּטליראה זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת חֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

מּיד. ְִִַָָהּמלוה
.Áחברֹו את הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל לּתבע נּתנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה

לפרע חּיב אּלא לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבּיּׁשּוב,
הרׁשּות - ּבּמדּבר לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלֹו
איני לֹו: אֹומר - רצה ואם מקּבל, - רצה אם הּמלוה: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּביד
הן והרי ּבּיּׁשּוב. ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפרע

ּבּיּׁשּוב. ׁשּיפרעּנּו עד ְְִִִֶֶַַָּברׁשּותֹו

ה'תשע"ב מרחשון ה' רביעי יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

ׁשהּוא‡. ׁשטרֹו על מעיד אחד ׁשעד אֹו ׁשטרֹו, את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּפֹוגם
הּלֹוקח, מּיד והּטֹורף הּלוה, ּבפני ׁשּלא לּפרע והּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּפרּוע,
אּלא יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּנפרע
ואחר הּׁשבע ּכׁשּיתּבע: לֹו ואֹומר ּתֹורה. ׁשל ּכעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשבּועה
ׁשּלא יּפרע - ּבזמּנֹו ותבע לזמן, החֹוב היה ואם ּתּטל. ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּכ

ּבׁשבּועה. אּלא יגּבה לא - זמּנֹו עבר ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבׁשבּועה;
אֹו·. זה ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

לֹו: אֹומרים - ּכלּום ּפרעּת לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמקצתֹו,
- ויּטל ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּלם
ׁשּלא אֹו ּכלּום ּפרעֹו ׁשּלא חפץ ּבנקיטת אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹמׁשּביעין
ּתלמיד הּמלוה היה ואם יּטל. ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעֹו

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין - ְְִִִֵָָָָחכם
מזּיף‚. ׁשטר ואֹומר: טֹוען והּלוה מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻהֹוציא

רּבית זה ׁשחֹוב ׁשּטען אֹו זה, ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא
ׁשאמר: אֹו אמנה, ׁשטר ׁשהּוא ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשאם טענה, טֹוען ּדבר: ׁשל ּכללֹו לויתי, ולא ללוֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכתבּתי
ּבׁשטרֹו, עֹומד והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר ּבעל ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
הרי - ויּטל לי יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹואֹומר
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זה‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה
- חֹובי ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו
ויטען; לוה ׁשּיבֹוא עד המּתן לֹו: לֹומר נזקקין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאין
לֹו ּומּׂשיאין אֹומר. - ּבידי הּוא לקּוח לֹומר: רֹוצה ְִִִִֵֶֶַַַָָׁשאם
וכן נמּכר. ּבכּמה לוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני למכרֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעצה
ּבין והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּמלוה
נפרע והּוא הֹואיל ּתחּלה, מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה הּלוה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמת
אֹומר, - ּבידי הּוא לקּוח לֹומר: רצה ואּלּו ידֹו, ּׁשּתחת ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמה
הּנׁשּבעין ּכל ּכדר ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי
על נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּסת? נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָונֹוטלין.
על אמר ׁשאּלּו ׁשּלֹוקח. הּממֹון על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו
היה - לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה זה: חפץ ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמֹו
זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו אם אבל ונפטר; הּסת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנׁשּבע
לּטל יכֹול אינֹו - וכּמה ּכּמה על ידעּו ולא ּבידֹו, ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹמׁשּכֹון

ׁשּליאּלא לֹומר: ויכֹול עדים, ׁשם ואין והֹואיל ּבׁשבּועה; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
עצמּה ּבּׁשבּועה ,וכ ּכ עליו לי יׁש לֹומר: נאמן - ְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָהּוא
אֹומרין ׁשאין מׁשּכֹון. ׁשהּוא עדים ׁשם היּו אם נׁשּבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיה
יחזיר ׁשּלא מּממֹון, לפטרֹו אּלא מּׁשבּועה, לפטרֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ'מּגֹו'

ּׁשּטען. מה ׁשּיּטל עד ְִֶֶַַַַַָֹהּמׁשּכֹון
אנס,„. ּבלא נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלוה

ואמר ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרי
ולוה ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי סלע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמלוה:
הּמלוה הרי - ׁשוה היה וסלע עליו הלויתני סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:
נׁשּבע והּלוה ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ּתחּלה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹנׁשּבע
סלע הּמלוה: אמר ונפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסת
הלויתני סלע אֹומר: והּלוה ׁשוה, היה וׁשקל עליו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלויתי
ׁשאינֹו ּתחּלה הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה דינרין ּוׁשלׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעליו
הֹודה ׁשהרי ׁשוה, היה ּכּמה הּלוה יּׁשבע ּכ ואחר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּברׁשּותֹו,
עליו הלויתני סלע הּלוה: אמר הּדינר. ויׁשּלם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמקצת,
וסלע עליו הלויתי סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוׁשּתים
ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
עליו הלויתני סלע הּלוה: אמר החֹוב. ּכנגד הּמׁשּכֹון ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהיה
עליו הלויתי סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשּתים
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה דינרין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדינר. ויׁשּלם דינרים, חמּׁשה על יתר ׁשוה היה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹויכלל
אֹומר: והּלוה ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסלע
וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מלוה יּׁשבע - ּדמיו יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאיני
החֹוב; ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה דינרין ׁשּׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבּועתֹו
ּפרעֹו אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהרי
והּמלוה ׁשוה, היה ּוׁשּתים עליו הלויתני סלע ּפרעֹו. לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאם
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ּדמיו יֹודע איני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר:
אחת, ּפרּוטה אפּלּו החֹוב על יתר ׁשּדמיו יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹויכלל
הּמלוה: אמר אם אבל ּבכלּום. עצמֹו חּיב לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויּפטר;
- ּכּמה יֹודע איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ׁשהיה יֹודע ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאני
ּכמי ׁשבּועה; ּבלא הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהרי
ׁשהּוא יֹודע, איני וחמּׁשים ּבידי ל יׁש חמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמר:

לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻמחּיב
ׁשקר. ׁשּטֹוען מי על ְֲִִֵֶֶֶַַלהחרים

ׁשּלא‰. ּפי על אף לפרעֹו, זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה
על ּבמלוה ּבין הּזמן; סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו - מּידֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָקנּו
ׁשּמת ּבין הּמׁשּכֹון, על ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר ּבמלוה ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפה
ּבׁשטר ּבין יֹום, ׁשלׁשים - מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלוה
זמן ּבכל ׁשּיתּבע התנה ואם הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבין

הּוא. ממֹון ׁשּתנאי ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ְְְְְִֵֶֶֶַָָׁשּירצה
.Âוהּלוה ׁשּקבעּתי, הּזמן סֹוף הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

היה ואם הּסת. נׁשּבע הּלוה - קבעּת ימים עּׂשרה עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשם

הּטענֹות. ּכׁשאר ְְִַַָָָהּתֹורה,
.‰Êעּׂשרה אֹומר: וזה הּזמן, מן נׁשאר ימים חמּׁשה אֹומר: ∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּסת ויּׁשבע החמּׁשה, סֹוף עד עֹוד המּתן לּמלוה: אֹומרים -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ימים. חמּׁשה עֹוד ְֲִִִֶַָָׁשּנׁשאר

.Ê- לי קבעּת ׁשּזמן הּלוה: וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה
ויּטליראה זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת חֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

מּיד. ְִִַָָהּמלוה
.Áחברֹו את הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל לּתבע נּתנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה

לפרע חּיב אּלא לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבּיּׁשּוב,
הרׁשּות - ּבּמדּבר לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלֹו
איני לֹו: אֹומר - רצה ואם מקּבל, - רצה אם הּמלוה: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּביד
הן והרי ּבּיּׁשּוב. ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפרע

ּבּיּׁשּוב. ׁשּיפרעּנּו עד ְְִִִֶֶַַָּברׁשּותֹו

ה'תשע"ב מרחשון ה' רביעי יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

ׁשהּוא‡. ׁשטרֹו על מעיד אחד ׁשעד אֹו ׁשטרֹו, את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּפֹוגם
הּלֹוקח, מּיד והּטֹורף הּלוה, ּבפני ׁשּלא לּפרע והּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּפרּוע,
אּלא יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּנפרע
ואחר הּׁשבע ּכׁשּיתּבע: לֹו ואֹומר ּתֹורה. ׁשל ּכעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשבּועה
ׁשּלא יּפרע - ּבזמּנֹו ותבע לזמן, החֹוב היה ואם ּתּטל. ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּכ

ּבׁשבּועה. אּלא יגּבה לא - זמּנֹו עבר ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבׁשבּועה;
אֹו·. זה ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

לֹו: אֹומרים - ּכלּום ּפרעּת לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמקצתֹו,
- ויּטל ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּלם
ׁשּלא אֹו ּכלּום ּפרעֹו ׁשּלא חפץ ּבנקיטת אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹמׁשּביעין
ּתלמיד הּמלוה היה ואם יּטל. ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעֹו

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין - ְְִִִֵָָָָחכם
מזּיף‚. ׁשטר ואֹומר: טֹוען והּלוה מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻהֹוציא

רּבית זה ׁשחֹוב ׁשּטען אֹו זה, ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא
ׁשאמר: אֹו אמנה, ׁשטר ׁשהּוא ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשאם טענה, טֹוען ּדבר: ׁשל ּכללֹו לויתי, ולא ללוֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכתבּתי
ּבׁשטרֹו, עֹומד והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר ּבעל ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
הרי - ויּטל לי יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹואֹומר
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הּׁשטר ּבעל ׁשחּיב ׁשהֹורה, מי יׁש הּגאֹונים: ּבין מחלקת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹזֹו
ורּבֹותי ׁשּפרעֹו; עליו ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּׁשבע
ׁשּפרעֹו הּלוה עליו טען אם אּלא הּמלוה יּׁשבע ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהֹורּו,
אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ּולפרעֹון ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבלבד,
יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר לבּטל הימּנּו ּכל לא - ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּטענֹות
יחזיר - יֹודה ׁשאם ׁשּירצה, ּבּמה הּמלוה על יטען ּכ ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָואחר

נֹוטה. ּדעּתי ולזה הּסת. יּׁשבע - ּכפר ואם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלֹו,
נפרעּתי„. לא אֹומר: מלוה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹהּמֹוציא

ׁשּפרעֹו מעידים והעדים מחצה, ּפרעּתי אֹומר: ולוה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
ואינֹו ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּכּלֹו
גֹובה הּמלוה ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני אבדה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמׁשיב
על אנּו אֹומרים: הּלקֹוחֹות ׁשהרי חֹורין; מּבני אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחצה

זה. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹהעדים
הּלוה:‰. ואמר לקּימֹו, יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהֹוציא

הּוא, אמנה אֹו ּפרעּתיו, אבל זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני ְְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָאמת
הֹואיל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לויתי, לא ועדין ללוֹות ּכתבּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹאֹו
- נתקּים מּפיו והרי מעֹולם, דברים היּו לא אמר: רצה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹואם
אחר הּמלוה קּימֹו ואם ויּפטר. הּסת ויּׁשבע נאמן, זה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרי

הּׁשטרֹות. ּכׁשאר הּוא הרי - ּדין ּבבית ְְְֲִִֵֵַָָָּכ
.Âּומעֹולם הּוא מזּיף הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא

ּכן הּמלוה: ואמר הּוא, אמנה ׁשטר אֹו ּכתבּתיו, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹלא
ׁשהּמלוה ּפי על אף ואבד; לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדברים,
ׁשהרי מזּיף, אינֹו אמר: רצה ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא
הּלוה נׁשּבע אּלא ּכלּום, ּבֹו גֹובה אינֹו - ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנתקּים

חׁשּוב. הּוא ּכחרס הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּסת
.Êנמחל ׁשּכבר ּבֹו; ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּכחרס. ונעּׂשה ְְְֲִֶֶַָׁשעּבּודֹו
.Áהלא הּלוה: ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּמֹוציא

והחזרּתי חזרּתי אבל היה, ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּפרעּתי
הּׁשטר; ּבטל הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹות והלויתי הּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָל
ל החזרּתי לֹו: אמר אם אבל ּכחרס. הּוא והרי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנפרע,
ּבטל לא - ׁשּתחליפם עד טֹובֹות היּו ׁשּלא מּפני ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמעֹות

קּים. ׁשעּבּודֹו ועדין ְְֲִִַַַַָָהּׁשטר,
.Ëלֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני; ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי הלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּלוה:
ּכן הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר; את לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
הרי - אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא
לֹו ׁשּנתן ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשטר. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבטל
אם ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון; ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
אם מּתנה: ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון ּבתֹורת ְְְִִֵַַַַָָָָהּוא
ּכפרן, החזק הרי - מעֹולם דברים היּו לא הּׁשטר: ּבעל ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻאמר
הרי - הּוא אחר חֹוב ׁשל ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר; ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּובטל
ּפרעֹו לא ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
לֹומר: נאמן לי, נתנם מּתנה לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים,
זה חֹוב ׁשטר והלא הּלוה: לֹו אמר הן. אחר חֹוב ׁשל ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּפרעֹון

ואמר ּבּׂשרֹו, דמי גבית ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמי
ׁשהיה אחר מחֹוב ּדמיו את גביתי אני ּכן, הּׁשטר: ּבעל ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלֹו
החֹוב הּוא הּׁשֹור ׁשּדמי מעצמֹו והֹודה הֹואיל ;אצל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלי
עדים עליו ׁשאין ּפי על ואף הּׁשטר. ּבטל - נפרע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומּדמיו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה יּׁשבע מּדמיו, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּפרע

.È- ּפרעּתי טען ולוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהֹוציא
טען ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהרי
היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר:
זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: עדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשטר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָנׁשּבע,
.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי: הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חזר הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
לי נתחּיב אֹו לי, מחל אֹו ּופרעּתי, לויתי היה, ּכן ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּמקֹום

ְֵַּומׁשּלם.
.·È- ויּטל הּמלוה יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי

לֹו אין אם ויּטל. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו הבא לֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹאֹומרים
לֹו ׁשאין הּגאֹונים: ּכתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּכלּום
ואחר ּפרע ׁשּלא ויׁשּביעֹו חֹובֹו, לבעל יּתן ידֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹולכׁשּתּׂשיג

לֹו. יּתן ִֵָּכ
.‚Èוהרי הּׁשטר, ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

זההעדים הרי - ׁשּפרע וטען מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף קּימין, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ועדין לזמן, החֹוב היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו הּסת. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנׁשּבע
ּבידֹו ואין הּׁשטר לֹו וכתבּו הֹואיל להּפרע, זמּנֹו הּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלא
ׁשּפרעֹו; הּסת ונׁשּבע נאמן, - ּפרעּתי טֹוען והּלוה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשטר,
ּׂשרפֹו. אֹו הּׁשטר קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשאנּו
אחר, ידי מּתחת יֹוצא הּׁשטר היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: הֹורּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּפרעּתי, אחר נפל מּמּני טֹוען: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּלוה
ּביד הּׁשטר ׁשאין ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע - זמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

חזקה. ׁשם אין - ְֲֵֶַַָָָהּמלוה
.„Èהּוא ׁשּלי אֹומר: הּמלוה ּבׁשטר, אֹוחזין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשנים

ּומּמּני ּפרעּתיו אֹומר: והּלוה ,מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹו ׁשאין נׁשּבע זה - לקּימֹו ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנפל:
ּפחֹות ּבּדמים לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצין, ּפחֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבדמים
יּׁשבע - לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה; הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחצין,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת ְְֵֵֵֶֶֶַָֹהּלוה
.ÂËל אין אֹומר: והּלה ,ּביד לי יׁש מנה לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּׁשבע הּתֹובע: לֹו אמר ;ּפרעּתי ׁשאֹומר: אֹו ּכלּום, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבידי
ואּתה עלי, ל יׁש ׁשטר והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלי
הּפרּוע הּׁשטר ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָרֹוצה
לי אין הּמלוה: אמר הּׁשטר. הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָותגּבה
רּבֹותי, הֹורּו - ואבד לי היה ׁשטר אֹו מעֹולם, עליו ְְְִֵַַַָָָָָָָָׁשטר
זה, זמן קדם ל ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ּבּטל לּמלוה: ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשאֹומרים
ּובּקׁש ול סתם, חרם החרם אֹו הּסת; ּתׁשּביעהּו ּכ ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואחר

הּׁשטר. ׁשּתמצא ְְִֶַַָָעד
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ה'תשע"ב מרחשון ו' חמישי יום

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

אּלא‡. ּתפרעני אל ואמר: ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה
אחר לֹו ׁשאמר ּבין הלואה ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים,
טען הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עּׂשיתי, וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע נאמן, זה הרי - מתּו אֹו הּים למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּבפני אּלא ּתפרעני אל אמר: אם וכן ונפטר. הּסת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
ּבפניהם לֹו: ואמר רֹופאים, ּבפני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּתלמידי
הלכּו אֹו מתּו ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתי
אבל ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - הּים למדינת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלהם
לֹו: ואמר ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני אּלא ּתפרעני אל לֹו: אמר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
- הּים למדינת להם הלכּו אֹו ּומתּו אחרים, ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפרעּתי
אל לֹו: ואמר עליו התנה זֹו טענה ׁשּמּפני נאמן; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
ּכדי עּמֹו, עֹומדים ׁשהם וׁשמעֹון, ראּובן ּבפני אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּתפרעני
להם. והלכּו ּפרעּתי אחרים ּבפני ויאמר: אֹותֹו ידחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

לחברֹו:·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּגמרא מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׁש
ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי לֹו: ואמר ּבעדים, אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאל
הּוא, ספרים וטעּות נאמן. אינֹו - הּים למדינת והלכּו ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָּופלֹוני

הּספרים. אֹותן ּפי על הּמֹורים טעּו ְְִִִִַַַָָָָּולפיכ
ׁשהּוא ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על ּכתּוב יׁשנה, ּגמרא מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָָָנאמן.
חמׁש ּבקרּוב הּזה לּזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּגוילים,
זֹו, ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה. ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻמאֹות
והל ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי אמר ואם ּכתּוב: כּוּובׁשּתיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

למקצת ׁשארע זֹו טעּות ּומּפני נאמן. - הּים למדינת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהן
ּתפרעני אל לֹו: אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּספרים,
נאמן, ׁשאינֹו - אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא
טעּות זֹו וגם ּבפניהם. ׁשּפרעֹו עדים ׁשהביא ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
- ּבפניהם ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת: והּדין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּגדֹולה.
ּפי על - הּזאת ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין ְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹנפטר,
ּבפני ּפרעני לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָספריהן,
ספרים וטעּות עדים. ּבפני ּופרעֹו והל הלכֹות: ׁשּׁשנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעדים
ּדילּה. לבין ּבינּה ּפרעּה אזל ּכתּוב: ּבּגוילים ּומצאתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּוא.
מּדין יראה ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּגהין, ׁשהּספרים ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף
לעּׂשֹות? לֹו היה מה וכי הן: ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּגמרא.
יׁש וכי ּבעדים! ּפרעֹו - ּבעדים אּלא ּתפרעני אל לֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאמר
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעּׂשה? מה מתּו, אם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָועֹוד:
עדּות זֹו עדּות נעּׂשית ּכן, אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלעֹולם,
ּבעדים, אּלא ּתפרעני אל ׁשאמר: ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר.
וּדאי, אבל זה. לּבֹו על ׁשעלה מי ואין ּבׁשטר. מלוה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנעּׂשית
ׁשּפרע עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני אמר: ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאם
- ׁשּפרעֹו והעידּו ּבאּו אם אבל להם. והלכּו אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבפני

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן ְְֵֵֵֶָָָָאין

ׁשּיאמר‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - פרעֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ּכלּום. נֹוטל אינֹו - ׁשּפרעֹו עדים הביא ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּפרעֹו.
ּפי„. על אף עדים, ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה, ּבלא מּמּנּו גֹובה זה הרי - ׁשּפרעֹו עדים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשהביא
(ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים. ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
עדים) מאה הביא ואפּלּו ׁשבּועה, ּבלא מּמּנּו גֹובה הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ּבפניהם; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרעֹו
ּבפני ּפרעֹו אם למנין, וירד הֹואיל ּכׁשלׁשה, עלי נאמן ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאּתה
עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה
זה יעיד אֹו הּׁשטר; יקרע ּכׁשּיפרע? ּתּקנתֹו ּתהיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמה
אֹו ּפלֹוני; על לֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעיד

ּפלֹוני. ְִֵֶאצל
ׁשנּיה‰. ּפעם ּופרעֹו נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

ּבּדין, הּמלוה את ותֹובע חֹוזר הּלוה הרי - הּתנאי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמּפני
ׁשּתי ׁשּפרעּתי מּפני לי, חּיב אּתה וכ ּכ לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואֹומר
הּסת ׁשבּועת יּׁשבע - ּכפר ואם יׁשּלם; - הֹודה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפעמים.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ּפעם אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעל

.Âאינֹו - ּפרעּתי ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהתנה
אמר ואפּלּו הּלֹוקח. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה ּבׁשטר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹגֹובה
הּלקֹוחֹות, מן זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה אין - ּפרעּתי לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלוה:
זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל נכסיו על קנּוניא עּׂשּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא
- ּכלּום ּפרע לא אֹומר: והּמלוה מקצתֹו, ּפרעּתי ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹואמר:
ׁשהרי הּסת; ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ׁשהֹודה הּמקצת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם
- הּסת ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ואם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאמינֹו.

נׁשּבע. ְִֵָאינֹו
.Êגֹובה זה הרי - ׁשבּועה ּבלא גֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה

ּבלא יּׁשבעמּמּנּו - מּיֹורׁשיו לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹ
ּבלא הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה. ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר
מן ׁשּיגּבה התנה אם וכן ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשבּועה
ּתנאי ׁשּכל הּיֹורׁשין; מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִִֶֶַַַָָָהעּדית
אּלא יטרף לא - הּלֹוקח מן לגּבֹות ּבא קּים. - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבממֹון

חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבּועה;

ה'תשע"ב מרחשון ז' שישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ּפרק
יוםחמישֿישישיו'ֿז'מרחשון

¤¤¦¨¨¨

ליד‡. אֹו הּמלוה ליד ׁשּיפרענּו עד הּלוה ּבאחריּות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחֹוב
ואבד ּוזרקֹו, והּפטר, חֹובי לי זרק הּמלוה: לֹו אמר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלּוחֹו.
לי זרק לֹו: אמר ּפטּור. - הּמלוה לּיד ׁשּיּגיע קדם נּׂשרף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאֹו
עדין הרי - לּלוה קרֹובֹות הּמעֹות היּו ּגּטין, ּבתֹורת ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹחֹובי
על מחצה הּלוה; נפטר - לּמלוה קרֹובֹות היּו ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו;
מחצה. הּלוה מׁשּלם - נגנבּו אֹו מּׁשם אבדּו אם ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמחצה,

.·הֹול ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה
חֹוזר, אינֹו - לחזר ּבא אם לֹו, חּיב ׁשאני זה מנה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשמעֹון
לוי החזיר לׁשמעֹון. הּמנה ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
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אּלא‡. ּתפרעני אל ואמר: ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה
אחר לֹו ׁשאמר ּבין הלואה ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים,
טען הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עּׂשיתי, וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע נאמן, זה הרי - מתּו אֹו הּים למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּבפני אּלא ּתפרעני אל אמר: אם וכן ונפטר. הּסת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
ּבפניהם לֹו: ואמר רֹופאים, ּבפני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּתלמידי
הלכּו אֹו מתּו ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתי
אבל ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - הּים למדינת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלהם
לֹו: ואמר ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני אּלא ּתפרעני אל לֹו: אמר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
- הּים למדינת להם הלכּו אֹו ּומתּו אחרים, ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפרעּתי
אל לֹו: ואמר עליו התנה זֹו טענה ׁשּמּפני נאמן; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
ּכדי עּמֹו, עֹומדים ׁשהם וׁשמעֹון, ראּובן ּבפני אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּתפרעני
להם. והלכּו ּפרעּתי אחרים ּבפני ויאמר: אֹותֹו ידחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

לחברֹו:·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּגמרא מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׁש
ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי לֹו: ואמר ּבעדים, אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאל
הּוא, ספרים וטעּות נאמן. אינֹו - הּים למדינת והלכּו ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָּופלֹוני

הּספרים. אֹותן ּפי על הּמֹורים טעּו ְְִִִִַַַָָָָּולפיכ
ׁשהּוא ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על ּכתּוב יׁשנה, ּגמרא מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָָָנאמן.
חמׁש ּבקרּוב הּזה לּזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּגוילים,
זֹו, ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה. ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻמאֹות
והל ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי אמר ואם ּכתּוב: כּוּובׁשּתיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

למקצת ׁשארע זֹו טעּות ּומּפני נאמן. - הּים למדינת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהן
ּתפרעני אל לֹו: אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּספרים,
נאמן, ׁשאינֹו - אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא
טעּות זֹו וגם ּבפניהם. ׁשּפרעֹו עדים ׁשהביא ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
- ּבפניהם ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת: והּדין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּגדֹולה.
ּפי על - הּזאת ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין ְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹנפטר,
ּבפני ּפרעני לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָספריהן,
ספרים וטעּות עדים. ּבפני ּופרעֹו והל הלכֹות: ׁשּׁשנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעדים
ּדילּה. לבין ּבינּה ּפרעּה אזל ּכתּוב: ּבּגוילים ּומצאתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּוא.
מּדין יראה ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּגהין, ׁשהּספרים ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף
לעּׂשֹות? לֹו היה מה וכי הן: ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּגמרא.
יׁש וכי ּבעדים! ּפרעֹו - ּבעדים אּלא ּתפרעני אל לֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאמר
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעּׂשה? מה מתּו, אם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָועֹוד:
עדּות זֹו עדּות נעּׂשית ּכן, אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלעֹולם,
ּבעדים, אּלא ּתפרעני אל ׁשאמר: ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר.
וּדאי, אבל זה. לּבֹו על ׁשעלה מי ואין ּבׁשטר. מלוה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנעּׂשית
ׁשּפרע עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני אמר: ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאם
- ׁשּפרעֹו והעידּו ּבאּו אם אבל להם. והלכּו אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבפני

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן ְְֵֵֵֶָָָָאין

ׁשּיאמר‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - פרעֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ּכלּום. נֹוטל אינֹו - ׁשּפרעֹו עדים הביא ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּפרעֹו.
ּפי„. על אף עדים, ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה, ּבלא מּמּנּו גֹובה זה הרי - ׁשּפרעֹו עדים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשהביא
(ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים. ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
עדים) מאה הביא ואפּלּו ׁשבּועה, ּבלא מּמּנּו גֹובה הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ּבפניהם; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרעֹו
ּבפני ּפרעֹו אם למנין, וירד הֹואיל ּכׁשלׁשה, עלי נאמן ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאּתה
עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה
זה יעיד אֹו הּׁשטר; יקרע ּכׁשּיפרע? ּתּקנתֹו ּתהיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמה
אֹו ּפלֹוני; על לֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעיד

ּפלֹוני. ְִֵֶאצל
ׁשנּיה‰. ּפעם ּופרעֹו נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

ּבּדין, הּמלוה את ותֹובע חֹוזר הּלוה הרי - הּתנאי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמּפני
ׁשּתי ׁשּפרעּתי מּפני לי, חּיב אּתה וכ ּכ לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואֹומר
הּסת ׁשבּועת יּׁשבע - ּכפר ואם יׁשּלם; - הֹודה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפעמים.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ּפעם אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעל

.Âאינֹו - ּפרעּתי ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהתנה
אמר ואפּלּו הּלֹוקח. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה ּבׁשטר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹגֹובה
הּלקֹוחֹות, מן זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה אין - ּפרעּתי לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלוה:
זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל נכסיו על קנּוניא עּׂשּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא
- ּכלּום ּפרע לא אֹומר: והּמלוה מקצתֹו, ּפרעּתי ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹואמר:
ׁשהרי הּסת; ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ׁשהֹודה הּמקצת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם
- הּסת ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ואם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאמינֹו.

נׁשּבע. ְִֵָאינֹו
.Êגֹובה זה הרי - ׁשבּועה ּבלא גֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה

ּבלא יּׁשבעמּמּנּו - מּיֹורׁשיו לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹ
ּבלא הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה. ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר
מן ׁשּיגּבה התנה אם וכן ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשבּועה
ּתנאי ׁשּכל הּיֹורׁשין; מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִִֶֶַַַָָָהעּדית
אּלא יטרף לא - הּלֹוקח מן לגּבֹות ּבא קּים. - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבממֹון

חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבּועה;

ה'תשע"ב מרחשון ז' שישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ּפרק
יוםחמישֿישישיו'ֿז'מרחשון

¤¤¦¨¨¨

ליד‡. אֹו הּמלוה ליד ׁשּיפרענּו עד הּלוה ּבאחריּות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחֹוב
ואבד ּוזרקֹו, והּפטר, חֹובי לי זרק הּמלוה: לֹו אמר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלּוחֹו.
לי זרק לֹו: אמר ּפטּור. - הּמלוה לּיד ׁשּיּגיע קדם נּׂשרף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאֹו
עדין הרי - לּלוה קרֹובֹות הּמעֹות היּו ּגּטין, ּבתֹורת ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹחֹובי
על מחצה הּלוה; נפטר - לּמלוה קרֹובֹות היּו ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו;
מחצה. הּלוה מׁשּלם - נגנבּו אֹו מּׁשם אבדּו אם ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמחצה,

.·הֹול ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה
חֹוזר, אינֹו - לחזר ּבא אם לֹו, חּיב ׁשאני זה מנה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשמעֹון
לוי החזיר לׁשמעֹון. הּמנה ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
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ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיבין ׁשניהן - לראּובן הּמנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאת
חֹובֹו. ּכל ְִָׁשמעֹון

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומ ׁשלׁשּתן והיּו ללוי, ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש וקּבלמנה דין, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה לֹו ואין עני ראּובן ונמצא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלוי,
ׁשהּוא לוי ידע ואם הטעהּו. ׁשּזה ׁשמעֹון, ׁשל ּבחֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחֹוזר
לחזר, יכֹול אינֹו - והעני ׁשעה ּבאֹותּה עׁשיר ׁשהיה אֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹעני,
וׁשמעֹון והטעהּו, עני ראּובן ׁשהיה לוי טען קּבל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי
להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי, יראה - והעני היה עׁשיר ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
ּבידֹו, ׁשֹובר אּלא יהיה לא לוי; מחֹוב יּפטר ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹראיה

והּפטר. ׁשֹובר קּים לֹו: ְְְִִֵֵַָָאֹומרים
לֹו„. היה ׁשּלא ׁשראּובן ּוממּכר, מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכבר

והמחהּו מנה, ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאצל
לא - ׁשלׁשּתן ּבמעמד ׁשהמחהּו ּפי על אף ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאצל
חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא - יּתן ׁשּלא ׁשמעֹון רצה ואם ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹקנה.
לחזר לוי רצה אם וכן נתן. ּפיו על ׁשהרי מראּובן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹובה
מראּובן. וגֹובה חֹוזר - מּׁשמעֹון לגּבֹות רֹוצה איני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַולֹומר:
הּׁשאר וגֹובה חֹוזר - מּׁשמעֹון מקצת ׁשּנפרע ּפי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָואף

ְֵֵמראּובן.
ּׁשּירצה‰. מה ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ואמר לֹו, ּופֹורע הּכל ׁשּיתקּבץ עד ּומּקיפֹו הלואה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּבתֹורת
ׁשּיׁש מנה חֹובי לבעל אֹו סלע, לּפֹועלים ּתן הּבית: ּבעל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָלֹו
והּפֹועל נתּתי, אֹומר: החנוני והרי ,ל אּתן ואני אצלי, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו
חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי לא אֹומר: חֹובֹו ּבעל ְֲִֵֵֵַַַַַַָֹאֹו
ונֹוטל נׁשּבע החנוני וכן חֹובֹו, הּבית מּבעל ונֹוטל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנׁשּבע
לּתן. לֹו אמר הּוא ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבעל
הּפֹועל ּבמעמד החנוני וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוהּפֹועל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּזה. זה ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹו
ׁשּבאין מּפני חפץ, ּבנקיטת היא חכמים ּתּקנת זֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּוׁשבּועה
ּבלא חֹוב ּבעל נֹוטל - החנוני מת אם ,לפיכ לּטל. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשניהן
ּבלא נֹוטל החנוני - חֹוב ּבעל אֹו ּפֹועל מת אם וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשבּועה,
מׁשּלם ואינֹו ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשבּועה;

אחד. ּתׁשלּום ְֶֶַָָאּלא
.Âצּוית אֹו מנה, לזה לּתן אמרּת אּתה אֹומר: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחנוני

לא אֹומר: הּבית ּובעל לֹו, ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם לי: ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
הּבית לבעל החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעֹוּׂשה
הּבית ּובעל מנה, אצל לי ׁשּיׁש ּבפנקסי ּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמּקיפֹו:
יֹודע ׁשאינֹו הּסת הּבית ּבעל נׁשּבע - יֹודע איני ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָאֹומר:
ּתּקנת ּבזה ואין ּדבר, לכל חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָונפטר,

ֲִָחכמים.
.Êוטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּבֹו, ׁשהקנהּו הּׁשטר ואבד ּומסירה, ּבכתיבה לֹו נתנֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלוי
אֹותֹו גֹובה זה הרי - הּקרקע ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאֹו
ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ידֹו. מּתחת ויֹוצא הֹואיל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּׁשמעֹון,
יגּבה ּכ ואחר לׁשמעֹון, לוי יּׁשבע - לי יּׁשבע ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָואמר:

ׁשּלא לוי טען לראּובן. לוי יׁשּלם - ׁשּפרע לֹו הֹודה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹראּובן.
ונפטר. הּסת נׁשּבע - זה ׁשטר נתן ולא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר

.Áּדין ּבבית ידֹו מּתחת והֹוציאֹו ׁשליׁש, ּביד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשטר
ׁשאּלּו מקּים; ׁשהּׁשטר ּפי על אף נאמן, - הּוא ּפרּוע ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻואמר:
ּכתב ונמצא הּׁשליׁש מת אם וכן קֹורעֹו. אֹו ּׂשֹורפֹו היה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָרצה,
הּוא ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ידי מּתחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתב אבל הּכתב. על עדים ׁשאין ּפי על אף ּפרּוע, זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
היה אפּלּו ּפרּוע, ּפלֹוני ׁשּׁשטר מלוה ידי מּתחת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיצא

ּכמּׂשחק. אּלא אינֹו - הּמלוה ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּבכתב
.Ëהּׁשטר הרי - מקּימין היּו אם הּכתב: על עדים ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻהיּו

זה על החתּומין העדים יׁשאלּו - קּיּום עליו אין ואם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפרּוע;
הֹואילה מצּויין, העדים ׁשאין אֹו ידעּו לא אם ּׁשֹובר. ְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו הּמלוה ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומּתחת
ְּכלּום.

.Èואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא
ּכתּוב נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבמקצתֹו: ואפּלּו מאחֹוריו, ּבין מּפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּבגּופֹו
הּכתב, ּפי על עֹוּׂשין - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע, זה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשטר
מּתחת ׁשּיצא ּפי על ואף עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָואף
הּׁשטר. על ּכֹותב היה לא - נפרע לא ׁשאּלּו הּמלוה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹידי

.‡Èיהיה - ּטיבֹו מה יֹודע ואין ׁשטרֹותיו ּבין ׁשטר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד ִֵֶַָָָֻמּנח

.·Èאיזה יֹודע ואיני ּפרּוע ׁשטרֹותי ּבין ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהאֹומר
ׁשטרֹות ׁשני ׁשם לאחד נמצא ּפרּועין. ּכּלן ׁשטרֹותיו - ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻהּוא
ל ׁשטר לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול -ְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ּבידי ל חֹוב ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָּבידי

ּפרּועין. ּכּלן עליו לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל - ְְִֵֶַָָָָָָֻּפרּוע
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ׁשעליו,‡. ּבׁשטר הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלוה
אֹומרים - יֹודע איני אֹומר: והּיֹורׁש ,לאבי ּפרעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואמר:
ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - לי יּׁשבע אמר: לֹו. וׁשּלם עמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו:
אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר ידי על אּבא ּפקדנּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹחפץ:

מצינ וׁשּלא ּפרּוע,ּבפיו זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין ּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ְֶוגֹובה.

מן·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת
הּׁשבע ּתחּלה לֹו: ואֹומרין ּבׁשבּועה, אּלא יּפרע לא - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּיֹורׁש
ּבין מצינּו ולא אּבא לנּו אמר וׁשּלא אּבא ּפקדנּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
קטן הּיֹורׁש היה ואפּלּו ּפרּוע. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשטרֹותיו
ואם ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמּטל
יּפרע - ּפרּוע אינֹו זה ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצּוה

הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה ּבלא ְְֲִִֵֵַַָֹהּיֹורׁש
מלוה‚. יֹורׁשי אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמת

נתחּיב הּלוה ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנֹוטלין
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ואין מת, ּוכבר ׁשּבארנּו, ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּלא להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאדם
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידם. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
- ּבֹו ּגֹובין אין ּבֹו; מגּבין ואין אֹותֹו קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ׁשּידּון דּין יבֹוא ׁשּמא - ְִֶֶַָָָָאֹותֹו
יֹורׁשי„. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הערב הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה
לוה. מּיֹורׁשי ונפרע ְְְִִֵֵֶָֹחֹוזר

את‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו. הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
הרי - ּבׁשבּועה אּלא גֹובה ׁשאינֹו ּפי על אף ּומת, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשטרֹו
מצינּו ולא אּבא צּונּו ולא אּבא ּפקדנּו ׁשּלא נׁשּבעין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹֹּבניו
את וגֹובין ּפרּוע, הּזה הּׁשטר ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

מּיֹורׁשיו. ּבין הּלוה מן ּבין הּׁשטר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשאר
.Âאמר לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ׁשּלא גֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה חֹוב לויתי לא אּבא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו
דמי. ּפרעּתי לא ּכאֹומר - לויתי לא האֹומר ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשבּועה;
אּבא לנּו אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא גֹובהּו זה הרי - זה חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֹלא
לא האֹומר ׁשּכל ּפרעּתי; ׁשאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמינֹו

ּפרעּתי. לא ּכאֹומר - ְְִִִֵַָָֹלויתי
.Êנאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

הּסת נׁשּבע הּלוה הרי - ּפרעּתי ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
והרי לֹו: ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּפרע
ואם היה. זה ּתנאי על הּׁשטר ׁשעּקר יֹורׁשי; על נאמן ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהא עליו ְְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָָֹהתנה

מלוה. ליֹורׁשי ְְְֲִֵֶַאפּלּו
.Áׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

ּבֹו מגּבין ואין הּׁשטר את קֹורעין אין - אביו מיתת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
ּולפיכ הּוא, מזּיף זה ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻעד

אביו. ּבחּיי הּלוה הֹוציאֹו ְִִֵֶַַָֹֹלא
.Ëמגּבהּו - ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא

מּמעֹות מגּבהּו - יּׂשראל ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
ּׁשא מה יּׂשראל. ׁשםארץ ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבארץ הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות מגּבהּו - ּבבבל והֹוציאֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
מּמעֹות לגּבֹות ּבא יּׂשראל. ארץ מּמעֹות מגּבהּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָיּׂשראל
חּיב ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה: וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשּיצא ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה מּכאן מגּבהּו. לוה ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
לכל ּכׁשר - ּבֹו ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלמד,
ּכׁשר, ׁשהּוא - ּכלל זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדבר.
מדקּדקין ׁשאין להזּמּה; יכֹול אּתה אי זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
ׁשּלא ּכדי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבדיני
- המאחרין חֹוב ׁשטרי ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֻּתנעל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול אּתה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשרין,

ְִּבמקֹומֹו.
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ה'תשע"ב מרחשון ב' ראשון יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

ה'תשע"ב מרחשון ג' שני יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

ה'תשע"ב מרחשון ד' שלישי יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיב'ֿד'מרחשון

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.
הּטמאֹות, מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתזּכרּנה
מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה ְְִִִִֶֶַָָָֻוהּוא:
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמצות
ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻֻּבטמאה

ׁשּיהיּו llka)עד f`)זה אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
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ואין מת, ּוכבר ׁשּבארנּו, ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּלא להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאדם
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידם. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
- ּבֹו ּגֹובין אין ּבֹו; מגּבין ואין אֹותֹו קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ׁשּידּון דּין יבֹוא ׁשּמא - ְִֶֶַָָָָאֹותֹו
יֹורׁשי„. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הערב הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה
לוה. מּיֹורׁשי ונפרע ְְְִִֵֵֶָֹחֹוזר

את‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו. הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
הרי - ּבׁשבּועה אּלא גֹובה ׁשאינֹו ּפי על אף ּומת, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשטרֹו
מצינּו ולא אּבא צּונּו ולא אּבא ּפקדנּו ׁשּלא נׁשּבעין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹֹּבניו
את וגֹובין ּפרּוע, הּזה הּׁשטר ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

מּיֹורׁשיו. ּבין הּלוה מן ּבין הּׁשטר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשאר
.Âאמר לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ׁשּלא גֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה חֹוב לויתי לא אּבא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו
דמי. ּפרעּתי לא ּכאֹומר - לויתי לא האֹומר ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשבּועה;
אּבא לנּו אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא גֹובהּו זה הרי - זה חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֹלא
לא האֹומר ׁשּכל ּפרעּתי; ׁשאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמינֹו

ּפרעּתי. לא ּכאֹומר - ְְִִִֵַָָֹלויתי
.Êנאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

הּסת נׁשּבע הּלוה הרי - ּפרעּתי ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
והרי לֹו: ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּפרע
ואם היה. זה ּתנאי על הּׁשטר ׁשעּקר יֹורׁשי; על נאמן ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהא עליו ְְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָָֹהתנה

מלוה. ליֹורׁשי ְְְֲִֵֶַאפּלּו
.Áׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

ּבֹו מגּבין ואין הּׁשטר את קֹורעין אין - אביו מיתת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
ּולפיכ הּוא, מזּיף זה ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻעד

אביו. ּבחּיי הּלוה הֹוציאֹו ְִִֵֶַַָֹֹלא
.Ëמגּבהּו - ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא

מּמעֹות מגּבהּו - יּׂשראל ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
ּׁשא מה יּׂשראל. ׁשםארץ ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבארץ הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות מגּבהּו - ּבבבל והֹוציאֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
מּמעֹות לגּבֹות ּבא יּׂשראל. ארץ מּמעֹות מגּבהּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָיּׂשראל
חּיב ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה: וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשּיצא ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה מּכאן מגּבהּו. לוה ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
לכל ּכׁשר - ּבֹו ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלמד,
ּכׁשר, ׁשהּוא - ּכלל זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדבר.
מדקּדקין ׁשאין להזּמּה; יכֹול אּתה אי זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
ׁשּלא ּכדי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבדיני
- המאחרין חֹוב ׁשטרי ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֻּתנעל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול אּתה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשרין,

ְִּבמקֹומֹו.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn 'gÎ'a -

ה'תשע"ב מרחשון ב' ראשון יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

ה'תשע"ב מרחשון ג' שני יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

ה'תשע"ב מרחשון ד' שלישי יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיב'ֿד'מרחשון

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.
הּטמאֹות, מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתזּכרּנה
מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה ְְִִִִֶֶַָָָֻוהּוא:
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמצות
ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻֻּבטמאה

ׁשּיהיּו llka)עד f`)זה אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
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oeygxnקח 'gÎ'd ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּדבר
הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַמצות
ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע אֹומרים ׁשאנּו הינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה,
אינֹו אחר, ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאפן
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א ְְְִִֶֶֶַַַָָָנטמא.
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְִִִִֵֵֵֶַַָאם

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם : ְְְִִִָָָָֹ
(g ,`i `xwie)ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְִִֵֶַַָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד (myארּבעים? ְְְִִֵֶַַַַָָ
(ck ,`iויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָהּדין
ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּנֹוגע

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת (zxfr'nהּטמאים: ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
(dnipte ycwnay 'l`xyiולא קדׁש לאכל ְְֱֶֶֶֹֹֹֹוׁשּלא

ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹלנּגע
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה

מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹּבקרבתֹו
ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"ב מרחשון ה' רביעי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ב מרחשון ו' חמישי יום

ה'תשע"ב מרחשון ז' שישי יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְִִִִִִֶֶַַָָמינים

ודיניה. ׁשרץ ְְִֶֶֶַָֻטמאת

ה'תשע"ב מרחשון ח' קודש שבת יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשה'ֿח'מרחשון

― הק"ה ׁשכבתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ
זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה מּטמאה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזרע
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ekw sc oileg(oey`x meil)

L`ed s` ixd.øaëò BîMa` oipaa epic z` cenll jl yi mpn` ¤§©§¨
dclegnàeä ïéãåy epivn ixdy ,xedh didiyànéèz` aezkd §¦¦¥

rbepde äcìeçay epivnànéèrbepd z`,øaëòa,a` oipaa cnlpe ©§¨¦¥¨©§¨
äcìeç äîwx da `nih jgxk lrïéîdcleg ly,õøàä ìò ìãbä ©§¨¦©¨¥©¨¨¤

,dcleg enyy mia ig lra oi` ixdyóàa `nihykøaëòwx `ed ©©§¨
d z`,õøàä ìò ìãbä ïéîxyt` ipy cvne .xedh mid xakr la` ¦©¨¥©¨¨¤

,xnele zegclãì Clk BàBæ Cøjxca zkll dz` jixv `ny - ©¥§¤¤
y epivn ixdy ,`nhn mid xakry dclegn cenlle zxg`ànéè¦¥

,øaëòa ànéèå äcìeça,dfk ote`a a` oipaa cnlpeäcìeç äî ©§¨§¦¥¨©§¨©§¨
z` da `nihóà ,äcìeç dîML ìkaøaëò`nihBîML ìk ¨¤§¨§¨©©§¨¨¤§

,øaëòdf llkaeL ,íiaL øaëò eléôà`ed mb ixd.øaëò BîM ©§¨£¦©§¨¤©¨¤§©§¨
jkitløîBì ãeîìz(my)uxXd uxXA `nHd mkl dfe','õøàä ìò ©§©§¤¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤

ux`d xakr `weecy odn miyxece ,zexzein 'ux`d lr' zeaizdy
.mid xakr `le ,`nh

:`ziixad dywnõøàä ìò éà`ed mid xakr xdhl xewnd m` - ¦©¨¨¤
ixd ,'ux`d lr' zeaizdnìBëéxnele ,xg` oipra oyxecl dz` ¨

cenilde ,mzzina mi`nhn mdipy mid xakre dyaid xakry
gpen `edyk `weec mdn cg` lky `ed weqtdnànèé õøàä ìò©¨¨¤§©¥

m` la`ànèé àì íiì ãøé,my ea rbepd z` ¨©©¨Ÿ§©¥
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(„È).˙ÂÓ� ˙ÂÓ ÈÎ:עונש באותו È˘‡ודיינו ‡ÏÂ
.˘Ù� ÌÈ‰Ï‡המלך וחשב לפיכך המיתה, מן איש

נדח: ממנו ידח לבלתי ‡˘¯(ÂË)מחשבות ‰˙ÚÂ
.‰Ê‰ ¯·„‰ ˙‡ È�„‡ ÍÏÓ‰ Ï‡ ¯·„Ï È˙‡·בכינוי

בני: ועל ‰ÌÚ.עלי È�Â‡¯È ÈÎאת מלבקש הפחידוני

עלי: יכעוס פן בנו, על ‡„·¯‰אדוני Í˙ÁÙ˘ ¯Ó‡˙Â
וגו':�‡. יעשה אולי זה, ‰ÍÏÓ(ÊË)כענין ÚÓ˘È ÈÎ

.˘È‡‰ ÛÎÓ Â˙Ó‡ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï,בני את להרוג הבא

אלהים: מנחלת יחד ˘Í˙ÁÙ.(ÊÈ)ולהשמידנו ¯Ó‡˙Â
כי לבני, למנוחה דברו יהיה עלי, המלך שיצוה מאחר

ולא המלך, אדני ה' כמלאך כי הטוב, מדברו ישוב לא

הטוב: מדברו ושנאה כעס ‡˘.(ËÈ)יחזירנו Ì‡כמו

וכן היש, כמו יש, י)אם ו רשע,(מיכה בית האש עוד :

היש: כמו

cec zcevn
(„È).˙ÂÓ� ˙ÂÓ ÈÎ,אבשלום לטובת טענות להביא חזרה

אין זמנו, קודם ההומת כן ואם נמות, מות כולנו הלא ואמרה:
להמית אין כן ואם למות, שסופו אחרי כך, כל רב תרעומות לו
התראה בלא כי התורה, חייבה ולא הואיל זה, בעבור הרוצח

Â‚Â'.נהיתה: ÌÈÓÎÂממון הגוזל בשלמא ועוד, לומר: רוצה
שפיכת עם הנפש אליו תוחזר ולא עשוי, שעשה מה אדם, דם השופך אבל בעליו, ליד היא באה הגזילה כשישיב אז חבירו,
בעפר נבלעו כי למקומם, להחזירם לאספם אפשר שאי ארצה, הנגרים כמים הוא והרי כשהיה, מת כן אם וישאר הרוצח, דם

�Ù˘.הארץ: ÌÈ‰Ï‡ ‡˘È ‡ÏÂולטובת כמפעלו, לאיש ישלם ושלם נפש, לשום פנים נושא אלהים אין הלא ועוד, לומר: רוצה
סיגיו בהצרף כי יתברך, ממנו ונדח מוטרד במעשיו, הנדח האדם יהיה לבל העולם, בזה גמול לשלם מחשבות חושב האדם
ואין ההשגחה, שליח היה ואבשלום חטא, אשר העון לכפר אמנון, מיתת היתה בהשגחה כן ואם ה', בנועם לחזות יזכה

פטרתו: והתורה בו, התרו לא כי בהיות כך, כל להמליץÚÂ˙‰.(ÂË)להאשימו נאמרו למשל דברי וכל הואיל לומר: רוצה
לדבר שבאתי מה ועתה אמרה: לזה המה, כאשר דבריך לדבר לך היה משלים, ממשלת את למה תאמר פן אבשלום, על טוב

י שהמלך לומר: הפחידוני, העם שכל לפי היה זה כל למשל, להיות הזה למלךהדבר הליועץ כי לדבר, תחלי כאשר בך גער
שאלתי:Ó‡˙Â¯.נתנוך: ימלא זה ידי על ואולי לו, בדומה דברי אדבר אמרתי ÚÓ˘È.(ÊË)לזה ÈÎלהציל המלך ישמע כאשר

מבני: שכולה להיות אותי להשמיד הרוצה הדם הגואל האיש מיד ממנו:ÁÈ„.אותו שכולה אהיה ואני הוא, יושמד במיתתו כי
.ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÁ�Ó:הם לשירשו השמים, מן לנו הניתן לבנו,Ó‡˙Â¯.(ÊÈ)מהנחלה למנוחה המלך דבר יהיה שפחתך, אמרה אז

לו: בדומה היותה כי על לבנו, ינוח כן כמו הדבר, נעשתה שבאמת מחשבתו לפי בני את שהציל Í‡ÏÓÎ.כמו ÈÎ:לומר רוצה
כמלאך כי כה, עד דברת אשר והישרים הטובים מדבריך והשנאה הכעס יחזירך ולא למאמריך, מעשיך יתחלף שבל ידעתי הן
ההתחלפות אשר כן אם וישכיל הרע, ומהו הטוב מהו להבין משכלת נפשו כי אדוני, כן עצמו, מצד התחלפות בו שאין האלהים

ממנה: ויחדל היא, הנפטרים:Â‰'.רעה כדרך עמך, יהיה אלהיך וה' לו: ואמרה ממנו, להפטר רצתה דבריה, לדבר כהתימה
(ÁÈ).È„ÁÎ˙ ‡� Ï‡:אותך אשאל אשר הדבר אמיתת ממני תעלימי ÂÈ‡·.(ËÈ)אל „È‰:דבריך כל עם יואב חכמת כח האם

.ÔÈÓ‰Ï ˘‡ Ì‡:בו אשר החכמה גודל נראה מזה כי עת, בכל ידבר אשר אדוני דברי מכל לשמאל או לימין לנטות יש אם
.È�Âˆ ‡Â‰:אדוני אל Â‚Â'.ללכת Ì˘ ‡Â‰Â:בפי הוא שם המשל, דברי כל

oeiv zcevn
(„È).ÌÈ¯‚�‰כמו ונטיפה, הזלה ד)ענין א מוגרים(מיכה כמים :

כמו˙È„ÁÎ.(ÁÈ)במורד: העלמה, ו)ענין סט ואשמותי(תהלים :
נכחדו: לא וכן‡˘.(ËÈ)ממך יש, כמו י)הוא ו עוד(מיכה :

רשע: בית ÏÈÓ˘‰ÏÂ.האש ÔÈÓ‰Ï:ושמאל ימין מלשון
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i"yx

(„È).˙ÂÓ� ˙ÂÓ ÈÎ:עונש באותו È˘‡ודיינו ‡ÏÂ
.˘Ù� ÌÈ‰Ï‡המלך וחשב לפיכך המיתה, מן איש

נדח: ממנו ידח לבלתי ‡˘¯(ÂË)מחשבות ‰˙ÚÂ
.‰Ê‰ ¯·„‰ ˙‡ È�„‡ ÍÏÓ‰ Ï‡ ¯·„Ï È˙‡·בכינוי

בני: ועל ‰ÌÚ.עלי È�Â‡¯È ÈÎאת מלבקש הפחידוני

עלי: יכעוס פן בנו, על ‡„·¯‰אדוני Í˙ÁÙ˘ ¯Ó‡˙Â
וגו':�‡. יעשה אולי זה, ‰ÍÏÓ(ÊË)כענין ÚÓ˘È ÈÎ

.˘È‡‰ ÛÎÓ Â˙Ó‡ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï,בני את להרוג הבא

אלהים: מנחלת יחד ˘Í˙ÁÙ.(ÊÈ)ולהשמידנו ¯Ó‡˙Â
כי לבני, למנוחה דברו יהיה עלי, המלך שיצוה מאחר

ולא המלך, אדני ה' כמלאך כי הטוב, מדברו ישוב לא

הטוב: מדברו ושנאה כעס ‡˘.(ËÈ)יחזירנו Ì‡כמו

וכן היש, כמו יש, י)אם ו רשע,(מיכה בית האש עוד :

היש: כמו

cec zcevn
(„È).˙ÂÓ� ˙ÂÓ ÈÎ,אבשלום לטובת טענות להביא חזרה

אין זמנו, קודם ההומת כן ואם נמות, מות כולנו הלא ואמרה:
להמית אין כן ואם למות, שסופו אחרי כך, כל רב תרעומות לו
התראה בלא כי התורה, חייבה ולא הואיל זה, בעבור הרוצח

Â‚Â'.נהיתה: ÌÈÓÎÂממון הגוזל בשלמא ועוד, לומר: רוצה
שפיכת עם הנפש אליו תוחזר ולא עשוי, שעשה מה אדם, דם השופך אבל בעליו, ליד היא באה הגזילה כשישיב אז חבירו,
בעפר נבלעו כי למקומם, להחזירם לאספם אפשר שאי ארצה, הנגרים כמים הוא והרי כשהיה, מת כן אם וישאר הרוצח, דם

�Ù˘.הארץ: ÌÈ‰Ï‡ ‡˘È ‡ÏÂולטובת כמפעלו, לאיש ישלם ושלם נפש, לשום פנים נושא אלהים אין הלא ועוד, לומר: רוצה
סיגיו בהצרף כי יתברך, ממנו ונדח מוטרד במעשיו, הנדח האדם יהיה לבל העולם, בזה גמול לשלם מחשבות חושב האדם
ואין ההשגחה, שליח היה ואבשלום חטא, אשר העון לכפר אמנון, מיתת היתה בהשגחה כן ואם ה', בנועם לחזות יזכה

פטרתו: והתורה בו, התרו לא כי בהיות כך, כל להמליץÚÂ˙‰.(ÂË)להאשימו נאמרו למשל דברי וכל הואיל לומר: רוצה
לדבר שבאתי מה ועתה אמרה: לזה המה, כאשר דבריך לדבר לך היה משלים, ממשלת את למה תאמר פן אבשלום, על טוב

י שהמלך לומר: הפחידוני, העם שכל לפי היה זה כל למשל, להיות הזה למלךהדבר הליועץ כי לדבר, תחלי כאשר בך גער
שאלתי:Ó‡˙Â¯.נתנוך: ימלא זה ידי על ואולי לו, בדומה דברי אדבר אמרתי ÚÓ˘È.(ÊË)לזה ÈÎלהציל המלך ישמע כאשר

מבני: שכולה להיות אותי להשמיד הרוצה הדם הגואל האיש מיד ממנו:ÁÈ„.אותו שכולה אהיה ואני הוא, יושמד במיתתו כי
.ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÁ�Ó:הם לשירשו השמים, מן לנו הניתן לבנו,Ó‡˙Â¯.(ÊÈ)מהנחלה למנוחה המלך דבר יהיה שפחתך, אמרה אז

לו: בדומה היותה כי על לבנו, ינוח כן כמו הדבר, נעשתה שבאמת מחשבתו לפי בני את שהציל Í‡ÏÓÎ.כמו ÈÎ:לומר רוצה
כמלאך כי כה, עד דברת אשר והישרים הטובים מדבריך והשנאה הכעס יחזירך ולא למאמריך, מעשיך יתחלף שבל ידעתי הן
ההתחלפות אשר כן אם וישכיל הרע, ומהו הטוב מהו להבין משכלת נפשו כי אדוני, כן עצמו, מצד התחלפות בו שאין האלהים

ממנה: ויחדל היא, הנפטרים:Â‰'.רעה כדרך עמך, יהיה אלהיך וה' לו: ואמרה ממנו, להפטר רצתה דבריה, לדבר כהתימה
(ÁÈ).È„ÁÎ˙ ‡� Ï‡:אותך אשאל אשר הדבר אמיתת ממני תעלימי ÂÈ‡·.(ËÈ)אל „È‰:דבריך כל עם יואב חכמת כח האם

.ÔÈÓ‰Ï ˘‡ Ì‡:בו אשר החכמה גודל נראה מזה כי עת, בכל ידבר אשר אדוני דברי מכל לשמאל או לימין לנטות יש אם
.È�Âˆ ‡Â‰:אדוני אל Â‚Â'.ללכת Ì˘ ‡Â‰Â:בפי הוא שם המשל, דברי כל

oeiv zcevn
(„È).ÌÈ¯‚�‰כמו ונטיפה, הזלה ד)ענין א מוגרים(מיכה כמים :

כמו˙È„ÁÎ.(ÁÈ)במורד: העלמה, ו)ענין סט ואשמותי(תהלים :
נכחדו: לא וכן‡˘.(ËÈ)ממך יש, כמו י)הוא ו עוד(מיכה :

רשע: בית ÏÈÓ˘‰ÏÂ.האש ÔÈÓ‰Ï:ושמאל ימין מלשון
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(·).'Â‚Â È·Ï ·¯˜· Ú˘¯Ï Ú˘Ù Ì‡�מקרא זה הרי

אומר הרע יצר הוא שהפשע לבי בקרב יש מסורס

לבי ובקרב עיניו לנגד אלהים פחד יהא שלא לרשע

אני: כמדומה שאומר ‰ÈÏÁ˜.(‚)כאדם ÈÎעל הפשע

עונו את הקב"ה שימצא כדי בעיניו בחלקלקות הרשע

אותו: ÈËÈ‰Ï·.(„)לשנוא ÏÈÎ˘‰Ï Ï„Áעצמי מנע

מעשיו: להיטיב Ï‡(‰)מהשכיל Í¯„ ÏÚ ·ˆÈ˙È
.·ÂËוהוא המות ודרך הטוב דרך לפניו נתן הקב"ה

טוב: לא דרך לו Í„ÒÁ.(Â)בוחר ÌÈÓ˘‰· בשביל‰'

ומגביה התחתונים מן חסד מסלק אתה הללו רשעים

אדם: מבני לסלקה שחקי' עד ˆ„˜˙Í.(Ê)אמונתך
הרשעים מעשי בשביל אל כהררי הבריות מן יקרה

צדקתך ד"א רבה, תהום עד לעול' באים ומשפטיך

אתה עמו צדקה לעשות רוצה שאתה מי אל כהררי

כמו תוקף לשון אל, כהררי ומתקפו י"ז)מגביהו (יחזקאל

לקח: הארץ אילי ¯·‰.ואת ÌÂ‰˙ ÍÈËÙ˘Óשאתה מי

עד מורידו אתה ממנו נקמתך וליקח אותו לדון רוצה

רב': בלע"ז:ÍÈËÙ˘Ó.תהו' Ó‰·Â‰יושטיצ"א Ì„‡
.'‰ ÚÈ˘Â˙כאדם בדעת ערומים שהם אדם בני

ה': תושיע בענוה כבהמה עצמן ומשימין הראשון

cec zcevn
(·).'Â‚Â Ú˘Ù Ì‡�מסית שהיצה"ר לבי בקרב אני חושב ר"ל

כי עיניו לנגד אלהים פחד שיהיה בעולם מי אין לרשע ואומר
חפץ: שלבך מה עשה ולזה השפל בעולם משגיח המקום אין

(‚).˜ÈÏÁ‰ ÈÎבעיניו הזה הדבר לו ומיפה מחליק בפתויו כי
אינו כי המקום בעיני להשניאו עון בו למצוא כוונתו וכל

אליו: שלום ÂÈÙ.(„)דורש È¯·„ידבר ובפיו לו ניסת והרשע
האמת על ולחקור בדבר להשכיל עצמו ומונע ומרמה און

דרכו: Â·Î˘Ó.(‰)ולהטיב ÏÚ:הטרדות מן יפנה אשר טובהÈ˙Èˆ·.בעת איננה אשר ובהנהגה בדרך נצב הוא מתחלה כי עם
הרע: ליצר הניסת דרך כן כי ברע אף ימאס לא אשר הדבר סוף אבל הרע לעשות עדיין פקד האמת·‰˘ÌÈÓ.(Â)ולא אבל

ישגיח: ובכל השמים עד הארץ מן השפל בעולם גם הוא ה' גמול:‡Í˙�ÂÓ.שחסדי תשלום הצדקותˆ„˜˙Í.(Ê)האמנת
אל: כהררי ורמו גבהו להצדיקים עושה תשגיחÍÈËÙ˘Ó.שאתה ובכל רבה תהום כמו רבו להרשעים עושה שאתה המשפטים

הגמול: כפי Ó‰·Â‰.לשלם Ì„‡:תשגיח הכל על כי הבהמה ואף האדם תושיע ה' אתה

oeiv zcevn
(·).Ì‡�'ה האדון נאם כמו הוא מאמר א)ענין Ú˘Ù.:(ישעיה

חטאת לפתח וכמ"ש חטאת שנקרא כמו פשע נקרא יצה"ר
ד')רובץ ושקר:‡ÔÂ.(„):(בראשית עד·‰˘ÌÈÓ.(Â)עמל ר"ל

בלבושיהם יגעו יוכלו בלא וכן ד')השמים לא(איכה עד ור"ל
‡Ï.(Ê)יוכלו: È¯¯‰Îלמלת סומכו מה דבר להגדיל הרוצה

אל ארזי וענפיה וכן פ')אל גדולה:¯·‰.:(לקמן

xe` ldi
כהררי. ל"זצדקתך נדרים א'. ס"ג חולין ע"ב. ח' דף ערכין

ל"ג ר"פ נח פ' רבות ב'. ה' חולין תושיע. ובהמה אדם ב'.
דס"ד נח פ' זח"א סיני. במדבר ר"פ פכ"ז. אמור הפסוק. כל
רל"ח פקודי סע"א. קע"ח תרומה ובהמה. אדם מענין סע"ב
צ"א אמור וסע"ב. סע"א כ"ט צו פ' ב'. רס"ח ב'. רמ"ד ב'
מענין א'. רע"ט תצא ב'. רט"ו פינחס א'. קמ"ז נשא א'.
א': רס"ח פקודי ב'. קנ"ו תרומה א'. י"ח שמות כו' צדקתך

אל. כהררי פפאצדקתך רב אמר ע"ב ח' ד' דערכין פ"ב
אם אחד בשבוע (שנבררין אדם נגעי אלו אל כהררי צדקתך
רבה תהום משפטיך זו) היא גדולה וצדקה ליחלט אם לטהר
שלשה של איחור לידי לבא (שיכולים בתים נגעי אלו
המקדש בית חורבן זהו בתים נגעי ואפ"ל תוספת). שבועות.
ארץ בבית נגע ע"פ י"ז ס"פ מצורע סדר ברבות שכתוב כמו
טינופת זה בבית לי נראה כנגע כו' המקדש בית זה אחוזתכם
גלגול הם כי מצרים גלות זהו"ע אדם ונגעי ע"ש. כו' עכומ"ז

וע"כ ובלבנים בחומר המגדל שעשו הפלגה דור נשמות
את כתיב הפלגה ובדור ובלבנים בחומר במצרים נשתעבדו
אדם בני ופירש"י האדם. בני בנו אשר המגדל ואת העיר
ע"ש כו' בטובה כפו אלו אף כו' הטוב את שכפה הראשון
ודע"ה סע"ב דע"ד נח פ' בזח"א מזה ועיין פל"ח. בב"ר והוא
רד"ו היה מצרים גלות והנה אדם. נגעי נק' הם ולכן סע"א
כהררי צדקתך עז"נ לכן שנה. פ"ו רק היה הגלות ועיקר שנה
שנבנה אחר דהיינו בתים נגעי אבל זמן. במעט שנבררו אל
רב זמן אריכות משתהה אזי הנגע בו ונראה ושני ראשון בית
ברבות כמ"ש אחרות אבנים ולקחו מ"ש שיקויים עד ועצום
מ"ח ע"מ רבה. תהום משפטיך נאמר ע"ז ולכן שם מצורע פ'
ושלשה א'. קפ"א שבועות של"ה א'. צ"א י"א. פ' ח"ה ד'.
שקד מקל בענין במדרש למ"ש רמז י"ל בתים דנגעי שבועות
יתהפכו ולע"ל שבועות ג' הן הן ט"ב עד בתמוז מי"ז יום כ"א

כו': מתוקים שקדים שוקד כי לששון



קיי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ה מבררתדף במילואים. הבגדים לבישת בסדר דנה הגמרא

סדרּכיצדהגמרא: זה.הלּביׁשןובאיזה אחר זה ובניו לאהרן משה ְִִֵַָ
לברר צריך מדוע הגמרא: הלּביׁשן,שואלת ּדהוההלאּכיצד מאי ְֲִִֵַַַָָ

זה.הוה מנידון למעשה הלכה לנו יש הבדל ומה היה, שהיה מה - ֲָ
הגמרא: לדעתאּלאמשיבה כדי הלבישן כיצד מלּביׁשןהנידון ּכיצד ְִֵֶַַָָ
לבֹוא, שואלתלעתיד המילואים. ימי של הלבשה סדר באותו שיהא ִֶָָ

נּמיהגמרא: לבֹוא הדין,לעתיד בבירור למעשה להלכה לנו נוגע אין ִִֶַָָ
ש ּובניומשום אהרן המתיםלכׁשּיבֹואּו הואּומׁשהבתחיית אף ְֲִֶֶַָָָֹֹ

ילבישם.עּמהםיבוא הגמרא:והוא לברראּלאמבארת הכוונה אכן ִֶֶָָ
הלּביׁשן כדיּכיצד זאת לברר והוצרכו המילואים, למיסּברבימי ְְְִִִֵַָָ

ציוויקראי בפרשת שהרי שבענין. המקראות סתירת ולפרש להסביר - ְֵָ
הבגדים לבישת בסדר נאמר ה־ט)המילואים כט את(שמות ְְֶַָָ'ולקחּת

האפד. ּבחׁשב לֹו ואפדּת החׁשן ואת האפד ואת האפד מעיל ואת הּכּתנת את אהרן את והלּבׁשּת ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻהּבגדים

להם וחבׁשּת ּובניו אהרן אבנט אתם וחגרּת ּכּתנת. והלּבׁשּתם ּתקריב ּבניו ואת וגו', ראׁשֹו על הּמצנפת ְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻוׂשמּת

עשיית בפרשת ואילו באמצע. אחר בגד הפסקת ללא ובניו לאהרן נעשתה האבנט שחגירת ומשמע ְִָֹמגּבעת'.

נאמר ז־יג)המילואים ח וּיחּגר(ויקרא הּכּתנת את עליו וּיּתן ּבּמים. אתם וּירחץ ּבניו ואת אהרן את מׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻ'וּיקרב

עליו וּיׂשם ּבֹו. לֹו וּיאּפד האפד ּבחׁשב אתֹו וּיחּגר האפד את עליו וּיּתן הּמעיל את אתֹו וּילּבׁש ּבאבנט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹאתֹו

מּול אל הּמצנפת על וּיׂשם ראׁשֹו על הּמצנפת את וּיׂשם הּתּמים. ואת האּורים את החׁשן אל וּיּתן החׁשן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻאת

להם וּיחבׁש אבנט אתם וּיחּגר ּכּתנת וּילּבׁשם אהרן ּבני את מׁשה וּיקרב וגו'. הּקדׁש נזר הּזהב ציץ את ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻּפניו

חגרם ולא בניו, את להלביש החל מכן ולאחר האבנט את וגם בגדיו כל לאהרן שהלביש ומשמע ְִָמגּבעֹות'.

אחת. ע"ב)בבת מ"ד דף רביעי פרק זבחים ממסכת קצר קטע כאן מביא יעקב (בעין

ב עמ' ז וׁשעהדף ׁשעה ּבכל ּבּתפיּליו למׁשמׁש אדם חּייב הּונא, רב ּבר רּבה שנזכראמר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ב נלמד זה ודבר מהם, דעתו יסיח שלא כדי מּציץ,בהם וחֹומר ִִֶַָקל

אחתח. אזּכרה אּלא ּבֹו ׁשאין ּציץ להשם',ּומה 'קודש עליו שכתוב ה', שם ּתֹורהשל אמרה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
יּסיח ׁשּלא ּתמיד' מצחֹו מּמּנּואת'על כןּדעּתֹו אם האזכרה, קדושת ׁשּיׁשמחמת ּתפיּלין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ש אזּכרֹותבפרשיות וכּמההרּבהושמותּבהן ּכּמה אחת על בעת, מהם דעתו להסיח שאסור ְְְֵֶַַַַַַַָָָָ
יהודה רבי שיטת פי על והיינו הדעת, בהיסח אסור שהציץ מ'תמיד' למד הונא רב בר שרבה ומבואר שלובשן.

זאת. ללמדנו מיותר ש'תמיד'

i"yx

.ïùéáìä ãöéëa`l micba xcq

:df xg` df mipaleäåäã éàî
.äåä:le`yl epl jixv dne

.éàø÷ øáñîìiccd` enxil `lc

zxbge (hk zeny) aizk d`eevac

rnyn eipae oxd` hpa` mze`

cg` xcqa mipae a` ly mzxibg

xg` cba zyial wiqtd `le

oxd`a aizk diiyrae miizpia

hpa`a eze` xebgie (g `xwie)

eyialde 'ebe micba zyial xcqa

eipa aixwd k"g`e oiyealnd lk

eipae oxd` xbg [`le] myialde

:zg` zaa



xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ekw sc oileg(oey`x meil)

dìò éðúåy ,ef dpyn lr `ziixaa epipye -.øäèî éñBé éaø §¨¥£¨©¦¥§©¥
:`xnbd zxxanàéiäà.`ziixad zpeek oic dfi` lr ±àîéìéà ©©¨¦¥¨

àôéqàdleke ,ziad gzta decinrdy lcbnd zaiza ,dpynd ly ©¥¨
ixd ,xdhn iqei iax dfay ,zial uegnl dgzte ziaaénð àn÷ àpz©¨©¨©¦

,øäèî à÷ éøeäèiqei iaxy xnel jiiy `le ,dpyna yxetny itk ©¥¨§©¥
.xdhie welgi

àlà,`ziixad zpeek i`ceøîà÷c[xn`y±]àn÷ àpzyi m`y ¤¨§¨¨©©¨©¨
,àîè úéaä ,dëBúa äàîeè,el`d minrhd ipyn cg`néà[e`±] §¨§¨©©¦¨¥¦

Cøãc íeMîdúàöì äàîeè`nw `pz xn`y itk ,zial daizdn ¦§¤¤§¨¨¥
ziad dvevx dpi` d`nehdy s` gth gzet d`ivia oi`ay `yixa

.zial z`vl d`nehd jxcy meyn `nhéàå[e`e±]äàîeèc íeMî §¦¦§§¨
äðeîè`ide daizd jeza,úò÷Ba,gth llg daiza oi`y ote`ay §¨©©

lk z` d`nhne ,daizdn z`veie zrwea d`nehdy `nw `pz xaeq
dgzte ziaa daizdyky `tiqa xn`y dnn gkeny .ziaay dn
rnyn .uegl dgzty oeik xedh ziaay dn ,gth gzet da yie uegl
ziad jezay dn uegl dgzty s` ,gth gzet daiza oi` m`y

d`nhne zrwea dpenh d`nehy meyn ,`nh.åjk lrdéì øîà÷ §¨¨©¥
éñBé éaø,eipic izy lr wlegy ,`nw `pzlzøîà÷cziady `yixa ©¦¥§¨¨§©§

y oeik `nhCøcdúàöì äàîeèixdy ,dpyna eilr wlg ,ziadn ¤¤§¨¨¥
dîB÷îa dôøBNì Bà ïéàöçì dàéöBäì àeä ìBëédcizr dpi`e ¨§¦¨©£¨¦§§¨¦§¨

,`ziixaa iqei iax xn` cere .zial z`vlzøîà÷ãegkeny dne ± §¨¨§©§
y`tiqa jixacnúò÷Ba äðeîè äàîeè`nhl xyt` df mrhn s`e §¨§¨©©

y ,epi` df s` ,ziad z`úò÷Ba dðéà äðeîè äàîeèjkle ,dlere §¨§¨¥¨©©
iqei iax' `ziixad dxn` dpenh d`neh oic lre .`nhp `l ziad
d`neh iqei iax zhiyly ,iia` ixack dgked yiy `vnp .'xdhn

.zrwea dpi` dpenh
:dpenh d`neh oica iqei iax ixaca dxizq dywn `xnbdéîøå§¨¥

n [dywe-]éñBé éaøc,zrwea `l dpenh d`nehy xn`yéñBé éaøcà §©¦¥©§©¦¥
.zrweay xn`y xg` mewna iqei iax lr -

ïðúczeld` zkqna(f"n `"it),úî øNa ìëàL áìkämc` ly ¦§©©¤¤¤¨©§©¥
,eirna lkrzd `l oiicry ,ld`a `nhndìò ìheîe ,áìkä úîe¥©¤¤¨©

äte÷ñàäeay eteb x`ye ,ziad jeza `vnp ex`eeve ,ziad oztn ± ¨¦§¨
ewlgp .ziad zlcl uegn ,ziad oztn lr gpen d`nehd `vnp

.ld` z`neha ziad `nhp ote` dfi`a mi`pzî éaøíà ,øîBà øéà ©¦¥¦¥¦
Bøàeöa Léalkd lyçôè çúBtwix llg oi`y s` ,gth agex ± ¥§©¨¥©¤©

e lid`n alkd ly oeilrd ewlg ,gth daebaäàîehä úà àéáî¥¦¤©§¨
z` `ian gth agexa ld`y .ziad jezay eite ex`eev jxc zial

.gth llg ea oi`yk mb d`nehd,åàì íàå,gthn zegt ex`eevy §¦©
,äàîehä úà àéáî Bðéà.xedh ziade ¥¥¦¤©§¨
ïéàBø ,øîBà éñBé éaø`id m` ,d`nehd z` miwceaeãâðkî ©¦¥¥¦¦§¤¤

óB÷Mä[sewynd±]íéðôìåz`vnpy ,ziad ly mipt cvle ± ©§§¦§¦
,ziad jeza d`nehd.àîè úéaä`id m`eõeçìå óB÷Mä ãâðkî ©©¦¨¥¦§¤¤©§§©

,zial uegn d`nehd z`vnpy ,ueg cvle ±.øBäè úéaädzre ©©¦¨
x`eva oi`yk xdihy xi`n iax lr welgl ezpeeky `xnbd dpiad
`vnp okid alkd ly eteb jeza wecal yiy xaeqe .gth agex alkd
ly eirne eteby ,ziad miptle sewyndn `vnp `ed m` .znd xya
ld` epi` x`evdy s`y ,`nh ziad jeza d`nehd mday alkd
dpenh d`neh `ed oexbay znd xya j` ,d`nehd z` xiarn epi`e
cbpkn d`nehd z`vnp m`e .d`nehd lr lid`n ziade zrweay
iab lrn lid`n ziad oi`y oeik ,xedh ziad uegle sewynd
oi` ixdy ,zial d`nehd z` xiarn epi` alkd x`ev s`e ,d`nehd

gth agex ea.
,øîBà øæòìà éaødid m`åétalkd lyíéðôìeapf awpe ziad ©¦¤§¨¨¥¦¦§¦

,zial uegn `vnp etebay znd xyae ,zial uegn,øBäè úéaä©©¦¨
xac ly ekxcy ,'z`vl d`neh seq' zngn ziad z` `nhl oi`y

m` la` .irxd awp jxc z`vl lk`nåétalkd lyõeçì,ziad ¦§
jxc `vei did jgxk lr znd xyay oeik ,ziad jeza eapf awpe

,irxd awp ly ohwd gztdL éðtî ,àîè úéaädäàöBé äàîeh ©©¦¨¥¦§¥¤§¨§¨
åéìeL Cøc.zial zqpkpe 'z`vl d`neh seq' oicn irxd awpa ¤¤¨

Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøziaa eapf awpy oia - ©¦§¨¤§¥¨¥¥¨¥¨

`ed znd xyay oia ,uegn eapf awpe ziaa eity oiae ,uega eite
gzet alkd ly ex`eva yiy oia ,zial uegn `vnp `edy oiae ,ziaa

mipte`d lka ,gth gzet ea oi`y oiae gthàîè úéaäeity calae ©©¦¨¥
jxc oiae eit jxc oia zial zqpkp d`nehdy ,ziad jeza eidi eapf e`
eil` dqpkpy jxca oia d`neh `iven alkdy oeik ,irxd awp
wlgp `xiza oa dcedi iaxe .epnn z`vei `idy jxca oiae d`nehd

.d`neh `iven alkd eit jxc mby xfrl` iax lr
sewyndn `id m` ,d`nehd z` mi`ex iqei iaxly xn`p ef dpyna
`xnbd .xedh ziad uegle sewyndn m`e ,`nh ziad miptle

:dpenh d`neh oica ezrc dn gikedl ick ,ezpeek z` zxxanéàî©
,iqei iax zpeek `id dn ±éaø éà÷ çôè çúBt Bøàeöa ïéàà åàì©©¥§©¨¥©¤©¨¥©¦

éñBéva oi`yk xaic `l iqei iax m`d ±iaxy ,gth gzet alkd x`e ¥
oi`y s`y xingd iqei iaxe ,d`neh jiynn epi`y oeik xdih xi`n
sewynd on `vnp alkd sebay znd xya m` j` ,dkynd ld`

.`nhp dilr lid`ny ziade zrwea dpenhd d`neh ,miptleòîLå§§©
dpéîiqei iax zhiyly,úò÷Ba äðeîè äàîeèiax ixac lr dywe ¦¨§¨§¨©©

itk ,zrwea dpi` dpenh d`nehy mdn gkeny `ziixaa iqei
.lirl `xnbd dgikedy

:dpyna iqei iax ixac z` zxg` jxca `ax x`an ,ef `iyew zngn
,àáø øîàdfay ,gth gzet x`eva oi`yk xingdl `a `l iqei iax ¨©¨¨

d`nehy iptn ,miptle sewyndn d`nehdyk elit` xdhl dcen
xi`n iax `nihy dn lr lwdl `a `l` .zrwea `l dpenh
df ld`y xaeq xi`n iaxy ,gth llg ea oi`e gth agexa x`evdyk
d`neh xiarn ld` oi`y ,iqei iax el xn` jk lre ,d`neh jiynn

,'oi`ex' iqei iax zpeeke .gth llg ea didiy crììç úà ïéàBø'¦¤£©
éðz÷ 'äàîehäea yi m` ,alkd x`eva mi`exy ,eixaca epipy ± ©§¨¨¨¥

jiynn epi` gth llg ea oi` m`e ,d`nehd z` jiynn ,gth llg
sewydn e` miptle sewydn d`nehd m` wligy dne .xedh ziade

.`ed xg` oipr ,uegleåy ,epiidâéìt ézøúa éñBé éaømixac ipya ± §©¦¥§©§¥¨¦
,xi`n iax zhiy lr wlegzøîà÷c ,øéàî éaøì déì øîà÷ådn ± §¨¨©¥§©¦¥¦§¨¨§©§

y zxn`yBøàeöa Lé ékalkd lyçôè çúBt,úà àéáî ¦¥§©¨¥©¤©¥¦¤
äàîehä,oekp epi` izrcl ,gth daeba llg oi`yk mb ld` z`neha ©§¨

yðéìæà dììç øúa ïðàï.x`evay llgd ixg` mikled ep`y itl ± £©¨©£¨¨©§¦¨
zøîà à÷ãezxn`y dne ±äte÷ñàä ìò] (åìåë úéáä)oztn ± §¨¨§©§©¨¦§¨

ziad,àîè [dlekgpen alkd ity dtewqi`a mewn lkay ,xnelk ¨¨¥
ip` ,ziad miptlk dtewqi`d ghy lk z` oc dz`y ,`nh ziad ,ea

`vnp alkd it m`y wlegóB÷Mä ãâðkîzywep zlcdy mewndn ± ¦§¤¤©§
zxbqp `idyk eilr,àîè úéaä ,íéðôìå.ziak aygp df mewnny §¦§¦©©¦¨¥

alkd it m` j`,õeçìå óB÷Mä ãâðkîziadn wlg epi` df mewn ¦§¤¤©§§©
e ,d`nehd z`ivi mewna lid`n epi` ziady `vnpe.øBäè úéaä©©¦¨

gkenk zrwea `l dpenh d`nehy ,iqei iax zhiy zayeine
.dkynd ld` mrhn `nih zeld`a dpynae ,`ziixaa

:`ax ly evexizl reiq d`ian `xnbddéøa àçà áø[epa-],àáøc ©©¨§¥§¨¨
àéãäa dì éðúî,zeld`a dpynd zqxiba yxetna ok dpy ±éaø ©§¥¨§¤§¨©¦

,äàîehä 'ììç' úà ïéàBø øîBà éñBézqxiba siqed `ed ,xnelk ¥¥¦¤£©©§¨
.`ax ly exe`iak iqei iax zpeeky epiide ,'llg' zaiz dpynd

lirl `xnba(:dkw).rbn iexw ld` iqei iax zhiyly ,x`azd
zeld`a dpyndy x`eane(`"n b"t)zif ivgk lr lid`ndy dxn`y

izy md ld`e rbny zxaeqe zwleg ,`nhp `l zif ivgka ecia rbepe
z` dpy in zx`an `xnbd .`nhl ick mitxhvn mpi`e zeny

:zeld`a dpyndàpz ïàîezeld`a dpynd ly `pzd edine ± ©©¨
déìò âéìôcxaeqd iqei iax lr wlegy -(:dkw lirl)ld` z`nehy §¨¦£¥

mitxhvn mpi`e d`neh ly cg` myn mpi`y xaeqe ,rbn diexw
zif ivg lre eilr lid`n xg` xace zif ivgka rbepd jkle ,`nhl

.xedh
:`xnbd daiynàéðúc .àeä ïBòîL éaø,zn z`neh iabl `ziixaa ©¦¦§§©§¨

`yna rbna ,mikxc dylya `nhn zndy epicia dkld dpdy
mi`nhny znd on miyxetd mixac daxd ep`vn cere .ld`ae
jk lre .exkfpy mikxcd zyly lka mi`nhn maexe ,zn z`neh

,`ziixaa xn`p,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
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קיג oifge` mipy` cenr ekw sc ± oey`x wxtzereay

ïðéñøâ éëä`iid` .xdhn iqei iaxe :dlr ipze" Ð?`nw `pz Ð `tiq` `nip i`

d`neh jxcc meyn i` Ð "`nh ziad" `nw `pz xn`wc `l` !xdhn ixedh inp

iqei iaxe" da opz `icda `yixa `dc Ð "`yix` e`l `l`" opiqxb `le .'ek "z`vl

."xdhnàôéñà àîéð éà!xdhn inp `nw `pz `d Ð ipzwcke Ðàìàdirny Ð

`kid lk "`nh ziad" xn`wc `nw `pzl

meyn i` ,inrh ixz jpdn `cg zgkync

gzet da yic `yix oebk ,z`vl d`neh jxc

meyn `l` dpenh d`neh o`k oi`c ,gth

dpenh d`nehc meyn i`e .z`vl dteqc

,"gth gzet da yi" `yix hwpcn ,zrwea

dgzte gzta dcinrd" dlr `tiq `pze

`nrh :dpin opirnye ,"xedh ziad Ð uegl

d`neh ld` o`k oi`c ,gth gzet da yic

elit` Ð gth gzet da oi` `d .dpenh

.`nh ,ziad uegl dgzte gzta dcinrd

eli`k iede ,zrwea dpenh d`nehy iptn

.dilr lid`n ziade ,ziad rwxwa zlhen

éñåé éáø äéì øîà÷åiab zxn`wc `yixa Ð

jxcy iptn ,"`nh ziad ,gth gzet da yi"

d`ivedl `ed leki Ð z`vl d`neh

.oi`vglúøîà÷ãå,"xedh ziad" `tiqa Ð

meyn `nrhegzet da yi" `yixa hwpc

,`nh ziad Ð gth gzet da oi` `d ,"gth

`zlin e`l Ð zrwea dpenh d`nehc meyn

.zrwea dpi` dpenh d`nehc ,`idáìëä
áìëä úîå úîä øùá ìëàù,ig eli`c Ð

xn`ck ,xedh ziad Ð zial qpkp elit`

d`nehc (`,`r oileg) "dywnd dnda"a

.d`nhn dpi` miig ilraa dreladìèåîå
äôå÷ñàä ìò.miptl ex`eve Ðùé íà

çôè çúåô åøàåöá.ex`eva gth agex Ð

äàîåèä úà àéáîoeilrd eptecc meyn Ð

jiynn ipyd ey`xe ,d`nehd lr lid`n

lr s`e .zial eit jxc d`veie zial ld`d

xi`n iax xaq ,gth ellgy ld` dl oi`c ab

.gth eagxe li`ed ,jiynncïéà åàì íàå
äàîåèä úà àéáîagex ea oi`y lkc Ð

,raexn gth mex lr gth lr gth :(f dpyn b wxt zeld`) opzck ,ld` epi` Ð gth

.d`nehd z` `ianíéàåø øîåà éñåé éáøikdc ,oizrc `wlq `w .d`nehd z` Ð

.miptle sewynd on did m` ,d`nehd mewn z` eteba oiwcea :xn`wàîè úéáäÐ

.xedh ziad :xi`n iax xn`wc ,i`w "gth ex`eva oi`"c` :oizrc `wlq `w `zyd

agex ex`eva oi`y it lr s` ,miptle sewynd on d`nehd m` :iqei iax dil xn`we

llg mzqe .d`nehd lr lid`n ziady ,lecb ld` o`k yi ixd Ð ld` `ed zeidl

.dpenh d`neh dl iede ,gth ea oi` oexbdøåäè úéáä õåçìå óå÷ùîä ïîixdy Ð

.ziad jezl dkiynn `diy ,gth ld` `le ,lid`n zia `l o`k oi`íéðôì åéôÐ

dil opi`nhn `l dkynd meyne .uegan d`neh m` ,xedh ziad Ð uegl eapf awpe

.irixd awp ,miileyd jxc `l` ,dtd jxc z`vl lk`n jxc oi` ixdy Ðõåçì åéô.miptl eileye Ðàîè úéáä.z`vl dteq did jgxk lr dfd ohw gzt jxc ixdy Ð

êë ïéáå êë ïéás`e ,`nh miptl eit .bilt edlek`e ,gth ex`eva oi` oia gth ex`evay oia ,uegl `edy oia miptle sewynd cbpkn d`neh oia ,uegl eit e` miptl eit Ð

i`y it lr.df jxc z`vl dkxcy iptn Ð miptl eiley oke .`iwn didy minrt :inp i` .dz`neh d`iven `id dzqipk jxca s` :xaqw Ð o`k jxc z`vl eteq oåàì éàî
éñåé éáø éà÷ çôè åøàåöá ïéàà.dpenh d`neh lr lid`n ziady meyn ,dil `nhn Ð dkynd o`k oi`y it lr s`e ,`nh Ð miptle sewynd on d`neh m`c xn`e Ð

àáø øîà,i`w "gth gzet ex`eva yi"` `l` .zrwea dpi` dpenh d`nehc ,xedh ziad mipta d`neh elit` ,mzdc .`xnegle ,i`w "gth ex`eva oi`"` e`l iqei iax Ð

,x`evd llg ,d`nehd llg z` oi`ex :iqei iax dil xn`we .gth ellg oi`y it lr s`e ,gth eagxe li`ed ,zial d`nehd jiynn x`evd ld` :xi`n iax xn`wc .`lewle

ipy `lc ,opiyiig `l dzaiky mewn`c .xn`w d`nehd zaiky mewn z` oi`ex e`l Ð "d`nehd z` oi`ex" i`de .jiynn epi` Ð e`l m`e ,jiynn Ð gth ellga yi m`

izixg` `zlin Ð 'ek "miptle sewynd cbpkn m`" `tiqa miiqnwce .xn`w "dllg z` oi`ex" `l` .dkynd meyn `l` ziad z`neh oi`y ,zial uegl m` ziaa m` ol

.`idâéìô éúøúáå.opira gth llg ,op` Ð jiynn gth agx eizeptc iaer mr elek ex`eva yi m` ,dkynd oiprl zxn`wc :xi`n iaxl dil xn`w ikde Ðúøîà÷ãåÐ

ea sweye swep zlcdy ,ea jzegn sewye ,dagx dtewq`de .miptlk dtewq`d lk zaygwc .miptle sewyd on eit oi`y it lr s`e ,`nh ziad Ð dlek dtewq`d lr

.miptlk ied miptle sewy `eddne .eze` oixbeqykóå÷ù,d`kd `id dtiwy oeyle .odilr ywep zlcdy mewn ,oeilrd sewynle oztnl oiyer ep`y enk ,frla l"iiha* Ð

.gexa zeheag ,meciw otiwy :(`n ziy`xa) "micw zetecy" .siwyc `txh :(ek `xwie) "scp dlr" .itewyn :(`k zeny) "dxeag" opinbxznck .exiag lr xac ywepyïàî
àðúedh" ipzwc ,zif ivg lre eilr lid`n xg` xace zif ivgka rbepdc (a,dkw) lirlc Ðiqei iaxc` bilte ,`ed `ny cg e`l Ð ld`e rbn ,`nl` .itxhvn `lc ,"x

"rbep" ld`l ixwc?
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íàd`neh lawn oi`y xac aiyg alk ly ex`ev i` :dniz Ð 'ek gth gzet ex`eva yi

,milydl miwweg dil zi` xi`n iaxc idp ?ied i`n ,gth gzet ex`eva yi ik Ð

xac aiyg i`e .`al d`neh dleki dpi`e ,gthn xie`d z` xyad hrnn `d mewn lkn

gth dllga oi` m` `d ,"d`nehd llg z` mi`ex" iqei iax xn`w ikid Ð d`neh lawnd

ixde ,uegl leki epi` `de ,i`n`e .`ian epi` Ð

mewn lknc xyt` edine !zial geztk `ed

Ð gth llga oi`y oeikc ,xedh ziad iqei iaxl

zwqete ,zial d`neh jeyniy ld` o`k oi`

xyt` xyac idp :dyw j` .uega d`nehd

yie ?mivveg oi` i`n` ,zenvr uveg epi`y

yie ,oiwweg xi`n iaxl dil zi`c oeik :xnel

awpd lk minzeq oi` zenvrdc ,zvw xie` mda

eteqe oilhan oi` `nzqne ,oihrnn `l`

wxt ziyixtck ,iviig `l Ð myn m`ivedl

.(a,hi `xza `aa) "xetgi `l"éàîoi`` e`l

z` oi`ex epiid "oi`exe" Ð gth gzet ex`eva

.`l e` sewyd cbpk `id m` d`nehdøîà
xninl ivn ded `l Ð 'ek xn`w ikd `ax

,welgl `a `le ,i`w "gth gzet ex`eva yi"`c

x`ev` "oi`ex"e .ld` sewyl aiyg `lc `l`

"oi`ex" oeyl xninl jiiy `lc Ð i`w alk

`idy d`neh` `l` .onw gpen `dc ,`d`

."oi`ex" xnel jiiy llg` e` mipta

ïðàira `lc xi`n iaxe Ð opilf` llg xza

`nw wxta dil zi`c dinrhl ,gth llg

xega gpe wxf" iab ,milydl oiwwegc (a,f) zayc

iab (a,`i) oiaexrc `nw wxtac idpe ."`edy lk

yiyk `l` milydl oiwweg xn` `l "dtik"

aizkc ,dfefn iab ilin ipd Ð rax` dilbxa

la` .aeyg xry opirae ,"jixryae" (`i mixac)

jixve .oiwweg Ð rax` my oi` elit` ,`nlra

gth oi`yk ixiin `zrny jdc :d`xpe .my oeir

`ed Ð zlcd mixbeqyke ,uegle sewyd on

iaxe .gthn zegt ld` oi`e ,envr ipta ld`k

Ð uegl ,xedh ziad Ð miptl eit :xn` xfrl`

.eiley jxc d`vei d`nehy iptn ,`nh ziad

,i`w iqei iaxc "alk"` e`l xfrl` iaxc :d`xpe

gzet llga oi`y Ð xfrl` iaxe ,ixii` gth gzet llg ex`eva yiy alka Ð iqei iaxc

gzet mx`eva oi`y ,ixii` mialk mzqa `nl` Ð "xedh ziad ,miptl eit" xn`wcn .gth

.gthïàîxn`c `pz o`n :qxhpewd yxit Ð `id oerny iax iqei iaxc dilr biltc `pz

,`nl` .sxhvn `lc ,xedh Ð zif ivg lre eilr lid`n xg` xace ,zif ivga rbep lirl

oia iia`l oia ,dcen iqei iax elit` mzdc :dywe .dribp epiid e`l ld`c ,edpip iny ixz

lirl xn`wc i`n`c :yxtl d`xpe !`ed dkynda ld` Ð gthn dlrnl `dc ,`axl

ied o`n :xn`we ,dilr biltc `ki`c llkn ,"iqei iax ?dribp ld`l aiygc `pz i`d o`n"

?`pz i`d
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ekw sc oileg(oey`x meil)

ìLLipin,únä ïî úBLøBt úBàîeèyiy jka zeey odyíézL ¨Ÿ§§¦©¥§©¦
`nhn zndy mikxcdnúçà ìëa,odnåjxc.ïäa ïéà úéLéìL §¨©©§§¦¦¥¨¤

:ïä elàåá÷ø ãååøz àìî.znd ziaeawxn xtr sk `eln -íöòå §¥¥§Ÿ©§¨¨¨§¤¤
÷ôBãå ììBâå .äøBòNk.eizeptece znd oex` ieqik - ¦§¨§¥§¥

:zg` lk d`nhn mikxc el`a `ziixad zx`an,á÷ø ãååøz àìî§Ÿ©§¨¨¨
,ìäàáe àOîa ànèîlr lid`dl e` elek z`yl xyt` ixdy §©¥§©¨§Ÿ¤

,elek,òbîa ànèî Bðéàåi`e miwc zeixextrl wlegn `edy oeik §¥§©¥§©¨
cner xtre xtr lky oeik ,zifk xeriya cgi mda zrbl xyt`

.envrlïëéäåz`neh ep`vnBòbî,zn lyïäî úçà íòlka - §¥¨©¨¦©©¥¤
.zexg`d ze`nehd izyn zg`àOîa ànèî ,äøBòNk íöò¤¤¦§¨§©¥§©¨

ìäàa ànèî Bðéàå ,òbîáe.ipiqn dynl dkldnBìäà ïëéäå- §©¨§¥§©¥§Ÿ¤§¥¨¨¢
,ld`a `nhn zn okidïäî úçà íò.zexzepd ze`nehdn -ììBb ¦©©¥¤¥

÷ôBãå,eizeptce znd oex` ieqik -Bðéàå ,ìäàáe òbîa ànèî §¥§©¥§©¨§Ÿ¤§¥
ïëéäå .àOîa ànèî`nhnBàOî,zn ly.ïäî úçà íògkene §©¥§©¨§¥¨©¨¦©©¥¤

epi` awx ceexz `ln oerny iax zrcly ef `ziixaa xn`pdn
awx ceexz `lny xn`y iqei iax lr wlegd `edy ,rbna `nhn

.rbn `xwp ld`y oeik ,rbna `nhn
:dpyna epipy'eëå õøMä úéìe÷å äìáð úéìe÷`edy lk miaewp ¦§¥¨§¦©¤¤§

xnel cenlz `yna s`y oipn ,rbna `nhn(n-hl `i `xwie)rbFpd'©¥©
epi` dnezq mvrdyk ,xyak mvray gendy s` ,xnelk .'`WFpde§©¥
z` zxney `id ik `nh mvra rbepd s`e ,`nhn ,daewpae .`nhn

:df oic xewn zx`an `xnbd .dkezay gend,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
dxedh dndaa(hl `i `xwie)zaize ,'`nhi DzlapA rbPd''dúìáða' ©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨§¦§¨¨

,`nhp xyaa rbepd wxy miyxec jkle ,dlapd xya rnynàìå§Ÿ
rbepdäîeúñ úéìe÷ameyn d`nhn dpi`y ,gen dkeza yiy §¦§¨

.dkezay gend ly xney
:`ziixad zx`anìBëéy hrnl weqtd zpeeky yxtl ziideléôà ¨£¦

ykäáwéð`l mvra rbepd ,dkezay gena zrbl xyt`e zilewd ¦§¨
.`nhp,'àîèé òâBpä' øîBì ãeîìz,'`nh rbepd' xn`p `ly ©§©©¥©¦§¨

,yexcl yi c"eid xezineúà[xacd-]òbéì øLôàL,eaàîèyi - ¤¤¤§¨¦©¨¥
ly xney `idy ,`nh mvra wx rbpy s` okl ,d`neh my eilr

.d`nehd z` qipkne `iven xneye d`nehdòbéì øLôà éàL úàå§¤¤¦¤§¨¦©
,dnezqd zileway gend oebk ,eaøBäè`nhn xney oi`y ,mvrd ¨

.dnvr d`neha zrbl xyt`yk `l`
:`xnbd dywnäzòî àlà ,éiaàì àøéæ éaø déì øîàrbepdy ¨©¥©¦¥¨§©©¥¤¨¥©¨

,dnvr d`neha zrbl xyt`yk wx `nhp xneyadøBòa äîäa- §¥¨§¨
,dehiytdy iptl,ànèz àìel aiyd .dxyaa zrbl xyt` i` ik Ÿ§©¥

:iia`éæç ÷etd`xe `v -da Lé íéá÷ð änk`ly dndaa £¥©¨§¨¦¥¨
okl ,s`de dtde mipird oebk ,dxyaa mkxc zrbl xyt`y dhyted

.`nh ea rbepde d`nehl xneyk dxer oecip
:`xnbd dywn ceräzòî àlà ,àáøì àtt áø déì øîàrbepdy ¨©¥©¨¨§¨¨¤¨¥©¨

,dnvr d`neha zrbl xyt`yk wx `nhp xneyaàéìekdilk - §¨
dlek dqekny dlap znda lydaìça,dilry alga -àì §¤§¨¥Ÿ

,ànèz`l d`nehl xney oicn s`e ,dlapa `nhn epi` algd ik §©¥
:`tt axl `ax aiyd .dilkd xyaa zrbl xyt` i` ixdy `nhiàz̈

éæçd`xe `a -äpîéä ïéëLîð ïéèeç änk,dzirvn`a dilkdn £¥©¨¦¦§¨¦¥¤¨
mye xyaa zrbl xyt`y `vnp ,dilkd xyan md el` mihege

.`nhne xney algd aygp okle ,eilr d`neh
éòawtzqd ±,àéòLBà áøy zilewàìå ,dá÷Bðì äéìò áMéç ¨¥©©§¨¦¥¨¤¨§§¨§Ÿ

,dáwéð,da rbpe.eäîm`déîc äNòî øqeçîk äáé÷ð øqeçî ¦§¨©§¨§¦¨¦§¨©£¥¨¥
rbepde ,aewpk eze` daiygn dpi` dcal ezaygne ,[dnec `ed-]

,xedhàì Bà,daewpk idixd ezaygna xake ,dyrn xqegnk aygp Ÿ
.`nhp rbepdedèLt øãä,wtqd z` hyte `irye` ax xfg - £©¨§¨

y,éîc äNòî øqeçîk åàì äáé÷ð øqeçî.`nhpe §¨§¦¨©¦§¨©£¥¨¥

äðùî
mzvia izni`n zx`an epzpyn .mivia milihny mi`nh mivxy yi

:z`nhnúîweønä õøMä úöéam` ,dkeza uxyd xkipy - ¥©©¤¤©§¤¤

`id ixd dnily dztilwäøBäèepi`y oeik ,da rbepd z` `nhln §¨
m` la` .uxya zrbl leki,àeäL ìk äáwéðrbp eli`k da rbepd ¦§¨¨¤

e ,uxya,àîèxneya rbepde ,uxyl 'xney' zaygp dtilwd ik ¨¥
.ekezay dna rbepk

ly mieqn oin :ezxivi dxnbp `ly uxy ly sqep oicøaëòepi`y ©§¨
ote`a ,ezxivi dxnbp `l oiicr m` ,dnc`dn xvep `l` clepBéöçL¤¤§

xak cg`dBéöçå øNaoiicr ipydøNaa òâBpä ,äîãà`ed ixd ¨¨§¤§£¨¨©¥©©¨¨
,àîèrbepde.øBäè äîãàaeäãeäé éaøe wleg,øîBàyòâBpä óà ¨¥¨£¨¨¨©¦§¨¥©©¥©

äîãàa,øNaä ãâðkL,uxyl jtdzdl cizry mewna epiidc ¨£¨¨¤§¤¤©¨¨
,àîè.uxyl elek xak aygp ,ezvwna xya dyrpyk ik ¨¥

àøîâ
`xnbd .z`nhn dawipy znwexnd uxyd zviay dpyna epipy

:df oic xewn z` d`ian,ïðaø eðzmivxya xn`p(`l `i `xwie)dN`' ¨©¨¨¥¤
íéàîhäd`a 'mi`nhd' ly `"d ze`d ,'ebe 'mklúöéa úBaøì ©§¥¦¨¤§©¥©

õøMä úéìe÷å õøMä.ze`nhn od s`y gn da yiyìBëéziid ©¤¤§¦©¤¤¨
dviaa rbepdy o`kn cenlläîwéø àì eléôàuxy oiicr oi`y - £¦Ÿ¦§¨

,`nh didi ,dkezaøîBì ãeîìz`edd weqta,'õøMä'd`nehdy ©§©©¨¤
,envr uxyd znbeck `edy xaca `weec `idíwøL õøM äî- ©¤¤¤¦¥

,dxev el yiy xaecn uxyay enkõøMä úöéa óà`weec z`nhn ©¥©©¤¤
käîwøL.uxyd zxev da zi`xpeìBëédviaa rbepdy xnel ziid ¤¦§¨¨

`nhi zilewaeøîBì ãeîìz ,eáwéð àì eléôà(my)òâpä'mdA £¦Ÿ¦§©§©©Ÿ¥©¨¤
mznA'àîèéuxya rbepd wxy aezkd zpeek oi` jgxk lre ,'ebe §Ÿ¨¦§¨

mb daix ixdy ,`nhi [zilewde dviad jezay xya llek] envr
`weecy dpeekd `l` ,zilewe dviaa rbepòbéì øLôàL úà,ea ¤¤¤§¨¦©

xn` mdilr ,mkezay dna ekxc zrbl xyt`e awp oda yiy
awpd mewna `ly elit` rbepdyå ,àîèmle`øLôà éàL úà ¨¥§¤¤¦¤§¨

òbéìoda rbepd ,zexebq mvrd e` dtilwdy ,ea.øBäè ¦©¨
:`ziixad zxxanänëåxeriydúáé÷ðick zilewe dtilw ly §©¨§¦¨¨

`ed xeriyd :`ziixad daiyn .cv lkn da rbepd z` `nhzy
,äøòOä èeçkoeikòbéì øLôàLdf awp jxc uxya(èåçë) §©©£¨¤¤§¨¦©
,äøòOä [èeça]ey`x zexryn zg` awpd jxc qipkiy ici lr §©©£¨

.miptay uxya rbize ,ea zexaegnd epwfe
:dpyna epipyBéöçL øaëòxya['eëå]xyaa rbepd dnc` eivge ©§¨¤¤§§

cbpky dnc`a rbepd s` xne` dcedi iax ,xedh dnc`a `nh
.`nh xyad

:dpynd zwqer ote` dfi`a dpc `xnbd,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦
Blek éðt ìò õéøLäL àeäå`nh xyaa rbepd `nw `pz zrcl - §¤¦§¦©§¥

.eilbx cr ey`xn uxyd ivg mlyedyk `weec
àôéqà dì éðúîc àkéàlr iel oa ryedi iax ixac z` mipey yie - ¦¨§©§¥¨©¥¨

,epzpyn ly `tiqdãâðkL äîãàa òâBpä óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©¥©¨£¨¨¤§¤¤
d,àîè øNadf lreìò õéøLäL àeäå ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ¨¨¨¥¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¦§¦©

Blek éðtmlyedyk `weec `nh dnc`a rbepd dcedi iax zrcl - §¥
.ekxe` lkl xyad ivg

:`xnbd zx`anàLéøà dì éðúîc ïàîlr eixac z` dpeyy in - ©§©§¥¨©¥¨
,eivg mlyedyk wx xyaa rbepd `nh `nw `pzly ,`yixdìk̈

ïkLmb jk x`al jixvyàôéqà`nh dcedi iaxly ,[`tiqd lr-] ¤¥©¥¨
rbepd z` `nhl ixdy .xyad ivg mlyedyk wx dnc`a rbepd
iax xn` xyaa rbepd oiprl m`e ,xzei lecb yecig `ed dnc`a
oky lk ,eivg mlyedy mcew `nhp `l `nw `pzly iel oa ryedi

.dfk ote`a `nhp epi` dcedi iaxl dnc`d z`neh oiprlyïàîe©
dì éðúîceixac z` dpeyy in -,àôéqàryedi iaxy xnel yi §©§¥¨©¥¨

,dcedi iax ixac lr `weec z`f xn`ìáàa,àLéø`nw `pz `nhn £¨¥¨
xyaa rbepd z`õéøLä àìc áb ìò óà.ekxe` lk ipt lr ©©©§Ÿ¦§¦

oiny epcnl okidn ,x`yd oia ,x`ean day `ziixa d`ian `xnbd
:`nhn xakr ly dføîàpL CBzî ,ïðaø eðzmivxy z`neha`xwie) ¨©¨¨¦¤¤¡©

(hk `ide clgd''øaëò,'ebeéðà òîBLdyaiay xakrd wx `ly ©Ÿ¤§¨©§¨¥©£¦
`l`eléôàíiaL 'øaëò',df llka `ed mb ,xakrl dnecd bc - £¦©§¨¤©¨
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oifge` mipya cenr ekw sc ± oey`x wxtzereay

'åë úåùøåô úåàîåè ùìù,xya zifk :oebk ,znd on zeyxet daxd ze`neh Ð

aexe ,dxeryk mvre ,awx ceexz `lne ,zenvr raexe ,exqg `ly zleblbe dxcye

zg` lka yiy df xaca zeeyy ,epnn zeyxet ze`neh yly `l` .oipade oipnd

e` ,`yn `la ld`e rbn e` ,ld` `la `yne rbn e` :zn ly ez`nehn mizy

.da oi` ziyilyde ,rbn `la ld`e `yn

ïä åìàådfd htyndy ,zeyxetd ylyd Ð

.oda bdepäøåòùë íöòå á÷ø ãååøú àìî
÷ôåãå ììåâåoeilrd ieqk df Ð "lleb" Ð

.eicva ozipd df Ð "wtec" ,znd lr oipzepy

"dywnd dnda" wxta i`xwn edl opiaxe

,edpip d`neh `cg Ð ixz jpde .(`,ar oileg)

oz`nehe ,cg` `xwnn mi`vei mdipyy

yly lk Ð znd on miyxet x`y la` .dey

.mda mibdep znd ze`nehá÷ø ãååøú àìî
ìäàå àùîá àîèî.elek z` `yep ixdy Ð

òâîá àîèî åðéàå.oleka rbep oi`y Ð

ceexz `ln :xn`c iqei iaxc `bilt epiide

.rbn ld`l diixwc ,rbna `nhn awxïëéäå
åòâî.zn ly Ðïäî úçàázg` lka Ð

.zexzepd mizyd el`näøåòùë íöòÐ

,dil zi` `yne rbnc ipiqn dynl dkld

mvr :(a,bp) xifpa opixn`ck .ld` `le

.dkld Ð dxerykåìäà ïëéäåzn ly Ð?
÷ôåãå ììåâdnda"a dl ixinb dkld inp Ð

`nle .(`,ar oileg) "dywnddil `wtpc o

.`yn hirni` okidn `prci `l ,`xwn mzd

äá÷ð åìéôà ìåëé`nh ied `l Ðãåîìú ?
àîèé òâåðä øîåì.yixc `xizi c"ei Ðúà

àîè òâéì øùôàù.eilr d`neh mW Ð¥

Ð mvra `l` rbp `lc it lr s` ,jklid

.d`neh `ivene qipkn "xney"c ,`nhäîäá
äøåò êåúá.llk dhyted `ly onf lk Ð

àîèú àì.xyaa rbil xyt` i` `dc Ð

äá ùé íéá÷ð äîë.mipirde mhegde dtd Ð

áìçlkl dyri" aizkck ,`nh epi` Ð

migqta "dry lk"c `xnba `ipze ,"dk`ln

lkl" xnel cenlz dn Ð "dk`ln" :(`,bk)

"dk`ln?,xedh `di heicd zk`lnl lekiy

xnel cenlz Ð `nh `di deab zk`lnl

."dk`ln lkl"àéìåëdalga dqeknd Ð

.da rbil xyt` i`e li`ed ,`nhz `l

äðîéä ïéëùîð.xya ode ,dzirvn`a Ð

äðùîõøùä úöéá`edy uxy yi Ð

.hnege ,d`hlde ,av :mivia lihnúî÷åøîä
.gext` da clepy Ðäøåäèi`y itl Ð

.da rbil xyt`äàîè àåäù ìë äá÷éðÐ

`iven "xney"dy `l` ,rbp `ly it lr s`e

.d`nehøáëò ïéî ùédaxe dxt epi`y Ð

dty`k ,dnc`n xvep envrn `l`

`xap `l oiicr m`e .mirlez zvxynd

,il`nyd e` ipnid cg` ecv `l` ,xakrd

Ð ecbpky dnc`a ,`nh Ð xyaa rbepd

.xedhàøîâíéàîèä.uxyd zviale ,(a,akw oileg) oxyak odizexerle ,(a,aiw oileg) oahexe oxiv xeq`l :zeyxc dnkl zyxcp `xizi `"d ,"mi`nhd dl`" Ðãåîìú
õøùä øîåì."uxyd lka mkl mi`nhd" Ðäøòùä èåçërbepd xedh xry oia ,xyak `ed ixd xaegnd xrydy .`nhe ,rbp ixd Ð ekezl eqipki m` ,epwfe ey`x xry Ð

exrya sq`pe dywznd yelz xry aeaxir `ed ,oilwliwa `le ,eilry d`eva `le ,afd xyaa rbepd :mipdk zxeza `ipzc .`nh Ð xedhd ea rbpy `nh xry oia ,d`neha

jk .my oiqekne oixeyw zexry ipd s` ,uegd cbpk xyewn df oilwliw dn Ð "oilwliw" dil ixw ikdl .xyal oixaegn mpi`e ,f"rla u"ixhlet* .igyd lrye dfgd lry

oxetvd z`e xryd z` `iven ip`y leki :i`d ax ixaca iz`vn?xy` lke" :mzd `ipz inp xedhd xrye .exyak `ed ixd `nhd xryy zcnl `d Ð "`nh" xnel cenlz

oxetvd z`e xryd z` `iven ip`y leki .eilry oilwliwa `le ,eilry d`eva `le Ð "ea" ,"afd ea rbi?."`nhi" xnel cenlzõéøùäù àåäåly ekx` ipt lr eivg Ð

eilbx cre ey`xn ,uxy.`ed "uxy" aiygc ,xyaa rbp m` `nh ikdle .xya dyrp `ed cg` cvny ,xnelk .äì éðúîã ïàîrbepa ixiinc ,`yix` ryedi iaxc `dl Ð

.elek ipt lr uixyd `l m` iel oa ryedi iax dil xdhn ikd elit`e ,xyaaàôéñà ïëù ìëdcedi iax `nih `lc opirny`c .dnc`a rbepa ixiinc ,dcedi iaxc` Ð

.dclegd on ueg ,mia yi dyaia yiy lk :`pz onwle .xity xazqn ikdc ,elek ipt lr uixyd ok m` `l` xtraíéáù øáëò.eny "xakr"e ,xakrl dnec `ed bc Ðïéãå
àåä.`xw `kixv `le ,`nhn `lc dil `wtp `picn Ðõøàä ìò ìãâä ïéî äãìåç äî.mia dcleg oi` ixdy ,miay `le Ðøáëò óà`l ,mia epinn yiy it lr s` Ð

.ux`d oin `l` `nihàîèé õøàä ìò ìåëé õøàä ìò éàxakr oia mid xakr oia ,`nhi ux`d lr :xnel `a jkl `l` ,ef dcna jl epyxc` `l :ip` xne` ,xnelk Ð

.`nhi `l Ð xedha rbp mye mil ltp m`e ,ep`nhi Ð xedha rbp ux`d lr m` ,dyaid
ãåîìú
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íöòdynl dkldc qxhpewa yxit Ð ld`a `l la` `ynae rbna `nhn dxeryk

,(a,bp) "lecb odk" wxt xifpa dl opitli i`xwnc ,ok xnel xyt` i`e .`ed ipiqn

.ld`a `nhn `lc ab lr s` eilr glbn xifpdy dn `l` dkld ied `leììåâwtece

(`,ar oileg) "dywnd dnda" wxta xn`c o`nl Ð `yna `nhn oi`e ld`ae rbna `nhn

ikdc xninl `ki` ,dkldn eed wtece llebc

ipt lr"n dl iziinc o`nl `l` .dl ixinb

`xw `eddc meyn d`xpe ?ol `pn :dyw "dcyd

xifpa opinwen "dcyd ipt lr rbi xy` lk"c

inp rbnae .ld`a `nhn jklid ,ld`a (a,bp)

la` ,dribp oeyla diwt`c meyn Ð `nhn

.`nhiy epivn `l `ynaäúìáðá`le

wxta opihrnn inp `xw i`dn Ð dnezq zilewa

.oicibe zenvr (a,fr oileg) "dywnd dnda"

?dnezq zilew dipin hrnp ikid ,ok m`c :dywe

daewpa `l` "xney" opiaxn `lc oeik edine

hirn` ,zenvr ehirn` ik `linn ,rbil lekiy

ied "xney"c it lr s` .dnezq zilew inp

opiaxn mzd Ð dztilwa dhg oebk ,mezqk

mc` ipay jxck ,"rxfi xy` rxf"c `xwn

"xney"c `xw ilb `kd la` .drixfl mi`iven

mivxy iab oke .rbil xyt`ya `l` ied `l

uxyd zilew mivxyc "`nhi"n onwl opiaxn

onwl opiyxc "mi`nhd"nc ab lr s`e .daewp

`xw xwir Ð uxyd zviae uxyd zilew zeaxl

`wtp zilew la` ,uxyd zvial `l` `z` `l

opiyxc "mi`nhd"nc ab lr s`e ."`nhi"n

"`nh"n opiyxcc xyt` Ð `aeh zeyxc

aizk "mi`nh" `aeh e` ."mi`nhd" "mi`nh"
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÷ôåãå ììåâåoeilrd ieqk df Ð "lleb" Ð

.eicva ozipd df Ð "wtec" ,znd lr oipzepy

"dywnd dnda" wxta i`xwn edl opiaxe

,edpip d`neh `cg Ð ixz jpde .(`,ar oileg)

oz`nehe ,cg` `xwnn mi`vei mdipyy

yly lk Ð znd on miyxet x`y la` .dey

.mda mibdep znd ze`nehá÷ø ãååøú àìî
ìäàå àùîá àîèî.elek z` `yep ixdy Ð

òâîá àîèî åðéàå.oleka rbep oi`y Ð

ceexz `ln :xn`c iqei iaxc `bilt epiide

.rbn ld`l diixwc ,rbna `nhn awxïëéäå
åòâî.zn ly Ðïäî úçàázg` lka Ð

.zexzepd mizyd el`näøåòùë íöòÐ

,dil zi` `yne rbnc ipiqn dynl dkld

mvr :(a,bp) xifpa opixn`ck .ld` `le

.dkld Ð dxerykåìäà ïëéäåzn ly Ð?
÷ôåãå ììåâdnda"a dl ixinb dkld inp Ð

`nle .(`,ar oileg) "dywnddil `wtpc o

.`yn hirni` okidn `prci `l ,`xwn mzd

äá÷ð åìéôà ìåëé`nh ied `l Ðãåîìú ?
àîèé òâåðä øîåì.yixc `xizi c"ei Ðúà

àîè òâéì øùôàù.eilr d`neh mW Ð¥

Ð mvra `l` rbp `lc it lr s` ,jklid

.d`neh `ivene qipkn "xney"c ,`nhäîäá
äøåò êåúá.llk dhyted `ly onf lk Ð

àîèú àì.xyaa rbil xyt` i` `dc Ð

äá ùé íéá÷ð äîë.mipirde mhegde dtd Ð

áìçlkl dyri" aizkck ,`nh epi` Ð

migqta "dry lk"c `xnba `ipze ,"dk`ln

lkl" xnel cenlz dn Ð "dk`ln" :(`,bk)

"dk`ln?,xedh `di heicd zk`lnl lekiy

xnel cenlz Ð `nh `di deab zk`lnl

."dk`ln lkl"àéìåëdalga dqeknd Ð

.da rbil xyt` i`e li`ed ,`nhz `l

äðîéä ïéëùîð.xya ode ,dzirvn`a Ð

äðùîõøùä úöéá`edy uxy yi Ð

.hnege ,d`hlde ,av :mivia lihnúî÷åøîä
.gext` da clepy Ðäøåäèi`y itl Ð

.da rbil xyt`äàîè àåäù ìë äá÷éðÐ

`iven "xney"dy `l` ,rbp `ly it lr s`e

.d`nehøáëò ïéî ùédaxe dxt epi`y Ð

dty`k ,dnc`n xvep envrn `l`

`xap `l oiicr m`e .mirlez zvxynd

,il`nyd e` ipnid cg` ecv `l` ,xakrd

Ð ecbpky dnc`a ,`nh Ð xyaa rbepd

.xedhàøîâíéàîèä.uxyd zviale ,(a,akw oileg) oxyak odizexerle ,(a,aiw oileg) oahexe oxiv xeq`l :zeyxc dnkl zyxcp `xizi `"d ,"mi`nhd dl`" Ðãåîìú
õøùä øîåì."uxyd lka mkl mi`nhd" Ðäøòùä èåçërbepd xedh xry oia ,xyak `ed ixd xaegnd xrydy .`nhe ,rbp ixd Ð ekezl eqipki m` ,epwfe ey`x xry Ð

exrya sq`pe dywznd yelz xry aeaxir `ed ,oilwliwa `le ,eilry d`eva `le ,afd xyaa rbepd :mipdk zxeza `ipzc .`nh Ð xedhd ea rbpy `nh xry oia ,d`neha

jk .my oiqekne oixeyw zexry ipd s` ,uegd cbpk xyewn df oilwliw dn Ð "oilwliw" dil ixw ikdl .xyal oixaegn mpi`e ,f"rla u"ixhlet* .igyd lrye dfgd lry

oxetvd z`e xryd z` `iven ip`y leki :i`d ax ixaca iz`vn?xy` lke" :mzd `ipz inp xedhd xrye .exyak `ed ixd `nhd xryy zcnl `d Ð "`nh" xnel cenlz

oxetvd z`e xryd z` `iven ip`y leki .eilry oilwliwa `le ,eilry d`eva `le Ð "ea" ,"afd ea rbi?."`nhi" xnel cenlzõéøùäù àåäåly ekx` ipt lr eivg Ð

eilbx cre ey`xn ,uxy.`ed "uxy" aiygc ,xyaa rbp m` `nh ikdle .xya dyrp `ed cg` cvny ,xnelk .äì éðúîã ïàîrbepa ixiinc ,`yix` ryedi iaxc `dl Ð

.elek ipt lr uixyd `l m` iel oa ryedi iax dil xdhn ikd elit`e ,xyaaàôéñà ïëù ìëdcedi iax `nih `lc opirny`c .dnc`a rbepa ixiinc ,dcedi iaxc` Ð

.dclegd on ueg ,mia yi dyaia yiy lk :`pz onwle .xity xazqn ikdc ,elek ipt lr uixyd ok m` `l` xtraíéáù øáëò.eny "xakr"e ,xakrl dnec `ed bc Ðïéãå
àåä.`xw `kixv `le ,`nhn `lc dil `wtp `picn Ðõøàä ìò ìãâä ïéî äãìåç äî.mia dcleg oi` ixdy ,miay `le Ðøáëò óà`l ,mia epinn yiy it lr s` Ð

.ux`d oin `l` `nihàîèé õøàä ìò ìåëé õøàä ìò éàxakr oia mid xakr oia ,`nhi ux`d lr :xnel `a jkl `l` ,ef dcna jl epyxc` `l :ip` xne` ,xnelk Ð

.`nhi `l Ð xedha rbp mye mil ltp m`e ,ep`nhi Ð xedha rbp ux`d lr m` ,dyaid
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íöòdynl dkldc qxhpewa yxit Ð ld`a `l la` `ynae rbna `nhn dxeryk

,(a,bp) "lecb odk" wxt xifpa dl opitli i`xwnc ,ok xnel xyt` i`e .`ed ipiqn

.ld`a `nhn `lc ab lr s` eilr glbn xifpdy dn `l` dkld ied `leììåâwtece

(`,ar oileg) "dywnd dnda" wxta xn`c o`nl Ð `yna `nhn oi`e ld`ae rbna `nhn

ikdc xninl `ki` ,dkldn eed wtece llebc

ipt lr"n dl iziinc o`nl `l` .dl ixinb

`xw `eddc meyn d`xpe ?ol `pn :dyw "dcyd

xifpa opinwen "dcyd ipt lr rbi xy` lk"c

inp rbnae .ld`a `nhn jklid ,ld`a (a,bp)

la` ,dribp oeyla diwt`c meyn Ð `nhn

.`nhiy epivn `l `ynaäúìáðá`le

wxta opihrnn inp `xw i`dn Ð dnezq zilewa

.oicibe zenvr (a,fr oileg) "dywnd dnda"

?dnezq zilew dipin hrnp ikid ,ok m`c :dywe

daewpa `l` "xney" opiaxn `lc oeik edine

hirn` ,zenvr ehirn` ik `linn ,rbil lekiy

ied "xney"c it lr s` .dnezq zilew inp

opiaxn mzd Ð dztilwa dhg oebk ,mezqk

mc` ipay jxck ,"rxfi xy` rxf"c `xwn

"xney"c `xw ilb `kd la` .drixfl mi`iven

mivxy iab oke .rbil xyt`ya `l` ied `l

uxyd zilew mivxyc "`nhi"n onwl opiaxn

onwl opiyxc "mi`nhd"nc ab lr s`e .daewp

`xw xwir Ð uxyd zviae uxyd zilew zeaxl

`wtp zilew la` ,uxyd zvial `l` `z` `l

opiyxc "mi`nhd"nc ab lr s`e ."`nhi"n

"`nh"n opiyxcc xyt` Ð `aeh zeyxc

aizk "mi`nh" `aeh e` ."mi`nhd" "mi`nh"

.mzdìåëéxnel cenlz dnwx `l elit`

`xw il dnl dnwxle :xn`z m`e Ð uxyd

`la ol `hiyt dlik` oiprl `d ?d`neh oiprl

m`y (`,cq oileg) "zetxh el`" wxta ,`xw

lr uxeyd uxyd" meyn dwel Ð dlk`e dnwx

i`cec :xnel yie !ixwi` "uxy" ,`nl` ."ux`d

`l "xakre av" la` ,ixwi` "uxy" dnwx

dnda" wxta opixn` `peb i`dke .ixwi`

alg ixwi` `lc ,alg iab (`,dr oileg) "dywnd

l xaerd `viy cr ,"fre ayk xey".mlerd xie`

oiprl "zetxh el`"a ol miw `kdc `xwn :inp i`

.dwely dlik`
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fkw sc oileg(ipy meil)

jkitløîBì ãeîìz(hk `i `xwie)uxXA''õøMäa `nhny ,'ebeìk ©§©©¤¤©Ÿ¥¨
L íB÷îzeidl leki `edõøBMleki ux`d xakr ixde .rpe ygex - ¨¤¥

lr' aezkd jgxk lr ,my mb `nhny `vnpe mia heyle yegxl
epxn`y itk cnll `a `l` mil cxiyk exdhl `a epi` 'ux`d

.mid xakr `le `nh ux`d xakr wxy ,dligza
:`ziixad dgecBàile`Bðéà,zyxcy ef dyxcl 'uxeyd' xne` ¥

(ìBëé) 'õøBMä' àlàjcnll `ae ,'diaxe dixt ici lr xvep' eyexit ¤¨©¥¨
yõéøLnä ìkdiaxe dixt ici lr xvepd lk -,ànèéeõéøLî ïéàL ¨©©§¦§©¥¤¥©§¦

,ànèé àìokleàéöBàd z` mi`nhd llknøNa BéöçL øaëò Ÿ§©¥¦©§¨¤¤§¨¨
,äîãà Béöçåoeikäáøå äøt ïéàLdixt ici lr xvep epi`y - §¤§£¨¨¤¥¨¤§¨¤

.diaxe
eivgy xakr xdhl aezkd zpeeky xnel oi` :`ziixad daiyn

dclegn epic z` cenll yi ixdy ,xyaàeä ïéãåepivn ik ,`nhiy §¦
yànéèrbepd z` aezkdànéèå äcìeçarbepd z`äî ,øaëòa ¦¥©§¨§¦¥¨©§¨©
aäcìeç`nihóà ,äcìeç dîML ìkaøaëò`nihBîML ìk §¨¨¤§¨§¨©©§¨¨¤§

,øaëòllkaedfäîãà Béöçå øNa BéöçL øaëò àéáà,`nhiy ©§¨¨¦©§¨¤¤§¨¨§¤§£¨¨
,xnele zegcl xyt` ipy cvne .xakr eny `ed s`yClk Bà©¥

Bæ Cøãìik ,xedh df xakry dclegn cnlzeäcìeç äîjgxk lr §¤¤©§¨
y dcleg wx da `nihäáøå äøt,diaxe dixt ici lr dxvepy - ¨¨§¨¨

,dnvrn zxvepy dcleg s` oi` ixdyóàa `nihykøaëòwx `ed ©©§¨
d z`äáøå äøtenvrn xvepd la` ,diaxe dixt ici lr xvepy - ¨¤§¨¤

,exdhle ,dfk ote`a mb a` oipan cenll xyt`y oeike .xedh
øîBì ãeîìz`edd weqta(my `xwie)`nHd mkl dfe''õøMa,'ebe ©§©§¤¨¤©¨¥©¤¤

eixg`ly weqta xn`py iptn zxzein 'uxya' daizdy(`l `i my)

xakrd z` zeaxl d`ae ,'ebe 'uxXd lkA mkl mi`nHd dN`'¥¤©§¥¦¨¤§¨©¨¤
,xzein 'uxeyd' aezkdy `vnpe ,`nhn `ed s`y envrn xvepd
ux`d xakry ,dligza epxn`y itk cnll `ay xnel yi jkitl

.`nhn mil cxiy
ote`a miaezkd z` yexcz `l recn ,`ziixad lr dywn `xnbd

:mid xakr z` mbe mil cxiy ux`d xakr z` mb `nhl ,xg`øîà̈©
àîéà ,àáøì ïðaøcî àeää déìzxzeind daizdy xn`z - ¥©¦§©¨¨§¨¨¥¨

,'õøMa'd`aäîãà Béöçå øNa BéöçL øaëò ééezàì,`nhiy ©¤¤§©¥©§¨¤¤§¨¨§¤§£¨¨
e'õøBMä'dixt ici lr xvep' oeyln `l` 'rpe ygex' oeyln epi` ©¥

zeaxl `ae ,'diaxeõøBL àeäL ìk,diaxe dixt ici lr xvepd lk - ¨¤¥
ejkitlíiaL øaëò eléôàdixt ici lr xvep `ed s` ixdy ,`nh £¦©§¨¤©¨

.diaxeéàåixac z` dgczíeMîxn`py'õøàä ìò'jkn dyxce §¦¦©¨¨¤
cnll `a 'ux`d lr'y jl uxz` ,`nhn epi` mid xakry `ziixad

gpen `edyk wx mivxydn cg` lkyànèé õøàä ìòyk la`ãøé ©¨¨¤§©¥¨©
ànèé àì íiì:`xnbd zvxzn .my ea rbepd z`déì øîà,`ax ©¨Ÿ§©¥¨©¥

déúéeLc øçàîeeziyry xg`l ixde -íB÷î íéìl ie`xd,äàîeè ¥©©§©¥¥©¨¨§¨
,mi`nhn eay mivxydy zxn` ik ,jixac itlél äî àëä él äî©¦¨¨©¦

àëäoicd zeidl jixv dide ,ux`a e` mia xakrd m` lcadd dn - ¨¨
xzei zxazqn `ziixad ly dyxcde .`nhi mia `edyk mby

.dpekpd dyxcd `id jkitle
'ux`d lr'y xnel oi`y ,dywne ,`ziixad ixacl zxfeg `xnbd
`ed llkd .zxg` dyxcl jxvp `ed ik ,xedh mid xakry cnln
uxya j` ,`nh cigid zeyxae ,xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy

`ziixaa xn`p mind ipt lr svd(:bq xifp)ewitq cigid zeyxa s`y
inicea` xa wgvi iax x`iae .xedh(.cq my)aezky dnn z`f ecnly

xne` cg`my)(bn `iE`OHz `le uxXd uxXd lkA 'ebe EvTWY l`'©§©§§¨©¤¤©Ÿ¥§Ÿ¦©§
lr s`e ,uexyl ie`xy mewn lka `nhn uxydy rnyn ,'ebe 'mdÄ¤
wxy rnyn ,'ebe 'ux`d lr' xne` ipy aezk eli`e .mind ipt©¨¨¤
aezkdy jgxk lr ,mind ipt lr `le `nhn ux`d lr gpenyk
xdhn ipyde ,ea rbpy i`ce reciyk svd uxya `nhn oey`xd

:`xnbd dywn .ea rbp wtqyk svd uxyaéàäådfd aezkd ixde - §©
,'õøàä ìò',xedh mid xakry `ziixad dyxc epnnydéì éòaéî ©¨¨¤¦¨¥¥

äôö äàîeè ÷ôñ àéöBäìrbepd wtq hrnl ick el jxvp - §¦§¥§¨¨¨
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המשך בעמוד קח

oifge` mipy` cenr fkw sc ± oey`x wxtzereay

õøåùä øîåì ãåîìúaizke ,"ux`d uxya `nhd mkl dfe" xninl dil ded Ð

leki `edy mewn lk :yexcl "uxeyd" dil xzii` Ð "ux`d lr uxeyd uxya"

jgxk lr ,jkld .ux`d xakr epiny hy `ed mia s` ixde ,reple yegxl uexyl

.mil cxi ihernl e`le ,`z`c `ed ux`d oinl "ux`d lr"åðéà åàxne` Ð

xakr ihernl `l` ef dyxcl "uxeyd"

dnc`n xvepdäáøå äøô ïéàù ?,xnelk Ð

itl ,xakr ly diaxe dixtn did `ly

.xedh Ð uixyn epi`y li`ed .eil`n xvepy

zeny) `ed "evxyie ext" oeyl "uxey" i`dc

cxi mlerle .repripe yegix oeyl `le ,(`

Ð "ux`d lr" :xn`w ikdc .`nhi `l Ð mil

,`nhi `l Ð mil cxi .mid xakr elit`e

Ð daxe dxte uxeyde .dyai ly elit`e

.`nhi `l Ð uxey epi`y ,`nhiàåä ïéãåÐ

ikd yexcp `le ,d`neh llkn dihrnip `lc

dil `gipe .xakr enyy lk `nih `dc Ð

`le ,mil cxi iieaxl Ð "uxeyd" yxcnl

xakr xdhn `d :jixt dinwle .i`d ihernl

zifg i`ne ,"ux`d lr"c `herinn mid

mil cxil ieaxe mid xakrl `herinc?
õøùáaizk `dc ,`ed `xizi `xw Ð

."uxyd lka mkl mi`nhd dl`" ediiexza

õøåùä àîéàålk :ikd dil opiyxc `l Ð

ux`d xakr zeaxle ,ygex `edy mewn

lk Ð "uxeyd" :opiyxc ikd `l` .mil cxiy

herine .mid xakr zeaxl ,daxe dxt `edy

e`le `nhi ux`d lr :rnync "ux`d lr"c

df cg`e df cg`c :iiexe`l `z` ,mid uxy

.oi`nhn oi` Ð mil ecxi ,e`nhi Ð ux`d lr

äàîåè íå÷î íéì äéúéåùã øçàîå äéì øîà
.d`nehl mid oin ziaxnc Ðéì äîÐ

dn mia ecerauegl `vi il?yexcl gep oi`

.laewnd xac xnel `l` ,ef dcna ze`xwnd

:opikxteàéöåäì äéì éòáéî õøàä ìò éàä
äôö äàîåè ÷ôñ,mind lr sv zn uxy Ð

cigid zeyxa s` Ð rbp `l wtq rbp wtq

`xza wxta ol `wtp `xw i`dne .xedh ewtq

mewn lk Ð "uxyd" aizk :(`,cq) xifpc

lr" aizke .mind lr elit`e ,uxeyy

cvik `d ,"ux`d?,i`ce z`neha Ð o`k

.wtq z`neha Ð o`kãåøòone avd on Ð

.onwlck ,`a `ed ygpdíéìéôðä ïëåÐ

.av oin uxyàøãðîìñåon xvepd uxy Ð

encn jqde .mityk ici lr qcd ivrn ,xe`d

`aiwr iaxl dil miwe ,ea hley xe`d oi` Ð

.`ed avc `pincäæ ÷åñôìixiinc meyn Ð

.`xcpnlqaøåàá úåìãâ úåéøá êì ùé.`xcpnlq Ðãìç éáùåé.zeclegl ayein mewn `edy ,ux`d iayei Ðùøðã éøáéáy"pexaia* .mewn eze`a zeievnd zeig Ð

.f"rlaáåùéä ïî ïðéà.mina `l` zelcb opi` Ðùøð àúîùá.`znya eidi mlek ,miryx diayei lk ,xnelk Ðäéúéìàå äéëùî äéáøúxyad mr xerde algd Ð

.lecbk ohwk olek ,xnelk .dil`de'åë ùøð äáà àì.miryx eid oleky itl Ðêéëë éðî êé÷ùð äàùøð,mlek m`vnz m` LiPy dpn Ð yxp iayein cg` LwWp m` Ð§¨§§¥¦¤

.`ed apb wfgen ikäàãå÷ô øäð.cewt xdp iayein m` Ðêééåì.jxca jnr delzp Ðêìò éæçã àøéôù àîéìâîxagzp ,eapebl ezrce ,d`p zilh jl d`xy zngn Ð

.jnrêæéôùåà éðùà.md oignen miapby ,akyz okid rci `ly Ðãòååì.mi`lk iriaxne miryx mewn Ðáöä ìò êåøë,enr wwfp dide ,elv` ievn did dry lk Ð

.cinz elv` okeye jynp ,xnelk .lgx xg` jexky xifg :(`,ck) zexekaae .dixg` oikexka :(a,hr) oiyecwa opixn`ckíäéðéáî ãåøò àöé.zinne mc` ipa jyep dide Ð

.`qec oa `pipg iaxc cexr iab (`,bl) zekxaa opixn`ck'åë åàéáä ïä ãòåå éùðà.eid mi`lk ibeefn Ð'åë äéøá íäéìò àéáà éðà óà.cexr epiide Ðäåù ïùéîùúÐ

.dnda oebk ,sxer cbpk mipt e` .mc` oebk ,mipt cbpk mipt mdipy oiynynyïøåáéòå.xeair ini Ðäæî äæ íéãìåé.dfn df mixarzn Ðïéìãâîå.df ly epa df miwipn Ð

:mzd opixn`e .mipy rayl Ð ygpe ,miycg dyyl Ð mivxy ipin lke lrey :(`,g) zexekac `nw wxta opixn`ck ,dige dndae uxyl `l dey epi` ygp ly exeair inie

ygpne avn cexr eze` `vi j`ide ,xag epivn `l ygp ryx eze`leúåðòøåôì ñð êåúá ñð ?.miryxd on rxtil ick Ðäðùîäîäáá ïéìãìåãîäxa` dpnn ylzp Ð

epi`y xyade ,dlapk milke mc` `nhn Ð xa`dy :igd on xyal igd on xa` oia yxtd yie .zvwna da mixern od oiicre ,ecal xya dpnn ylzp e` ,zenvre micib xya

.(a,gkw) oiwxita onwl opitlick ,melkn xedh Ð xa`ïîå÷îáz`nehc .mixg` `nhle ,d`neh lawl lke` ied Ð iebl olik`dl odilr ayig m` ,oixaegn ody it lr s` Ð

.mixg` z` da oi`nhne ,uxyd on d`neh milawn la` .`xnba opitlick ,olek eylziy cr oda oi` onvrøùëä ïéëéøöåaeye ,elclcpy xg`l zg` mrt mina `al Ð

`nyc ,dxeng d`neh icil `ai `l `nye ,zeniy cr igd on xa` z`neh `nhn epi`c Ð dxeng d`neh `nhl eteqy xa` i`da xninl `kile .zinler d`neh milawn
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.yxpc [`weye] ixaiae `picxe [my] enk ,izgp
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dfa `veike .md miryx ik ,"clg iayei" llka
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mda oi`y oiprl mixaegnk miaygp xyade xa`dy ,dpyna epipy

,igd on xa` oicenhéî ïéìëBà úàîeè éëä eléôàåmd miie`x - ©£¦¨¦§©¨¦¦©
xacy ,epizpyn ly df oice .miyelz eid eli`k oilke` z`neh lawl
oiprl yelzk aygidl leki igd on xa` oiprl xaegnk aygpd

,oilke` z`nehøa àéiç áø øîàc .éMà øa àéiç áøì déì òéiñî§©©¥§©¦¨©©¦§¨©©¦¨©
ïäéaéàa e÷îvL íéðàz ,ìàeîL øîà éMàocera eyaiy - ©¦¨©§¥§¥¦¤¨§§¦¥¤

,oli`a zexaegnïéìëBà úàîeè úBànèîzeaygpy iptn §©§§©¨¦
,df oiprl zeyelzkåy s`ìBzäúàhç áéiç úaLa ïäî Liptn §©¥¥¤§©¨©¨©¨

.oli`a od zexaegn oiicry
:l`eny ixacl ztqep di`x `iadl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéì¥¨§©©¥

,`ziixaa epipy oky ,l`enylïäéaéàa e÷îvL úB÷øéeyaiy - §¨¤¨§§¦¥¤
,odly glwa zexaegn oceraïéànèî ïéà ,úòìcäå áeøkä ïBâk§©§§©§©©¥§©§¦

ïéìëBà úàîeèm` la` .dlik`l miie`x mpi`y oeikïöö÷on §©¨¦§¨¨
,xaegnd.ïéìëBà úàîeè ïéànèî ,ïLaéålr zeywdl yi ixde §¦§¨§©§¦§©¨¦
,`ziixadCzòc à÷ìñ ïLaéå ïöö÷zewxiy jzrc lr dlrz ike - §¨¨§¦§¨©§¨©§¨

dlik`l miie`x mpi` `ld ,oilke` z`neh mi`nhn oyaie ovvwy
ke÷çöé éaø øîàå .àeä àîìòa õò,`ziixad oeyl z` uxzl ¥§¨§¨§¨©©¦¦§¨

dzpeekyaovvw,ïLaéì úðî ìò`ziixad ly `tiqa yecigde §©§¨§©§¨
cer lk ,lk`nl micner mpi`e oyaiil zpn lr ovvwy s`y ,`ed
md miie`x mewn lkn ixdy ,oilke` z`neh milawn eyai `ly
zrlce aexky jka yecig lk oi` `ld `yixa mpn` .dlik`l

lre ,`nlra urk md ixdy ,oilke` z`neh milawn oi` ewnvy
wiicpy ick zrlcde aexkd ly mpic z` `yixa `pzd xikfd jgxk

,eixacnàeä úòìãe áeøëc àîòè`ed mi`nhp mpi`y mrhd - ©§¨¦§§©©
el` zewxiy ,zrlce aexka `weec xaecny iptnåàì ïLáéc ïåék¥¨§¨§¨©

eäðéð äìéëà éða,dlik`l miie`x mpi` eyaiy zrn -øàL àä §¥£¦¨¦§¨§¨
úBøét,eyai m`éànèîmiie`xy oeik oilke` z`neh mi`nhn - ¥§©§¥

:`xnbd zxxane .dlik`léîc éëéä,eyaiy xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¥
ïäéö÷eòå ïä ïLáéc éàmxagnd uwerd mbe ixtd mb eyaiizpy - ¦§¨§¨¥§§¥¤

df ixd ,gnvd l`àèéLtmpi` mdivwer mr eyaiy zrlce aexky §¦¨
dfk ote`a zexity xexae heyte ,`nlra urk md ik ,mi`nhn

.ixnbl miyelzk md ik ,mi`nhnåàì àlà`ziixad zpeek i`ce - ¤¨©
eyaiy,ïäéö÷eò àìaaiig zaya mylezdy `ed oicd dfk ote`ae §Ÿ§¥¤

ixack ,oilke` z`neh mi`nhn zexit md m` ,ok it lr s`e ,z`hg
.l`eny

:di`xd z` `xnbd dgecíìBòìeyaiy `ziixad zpeekïä §¨¥
déì àëéøèöéà ïLaéì úðî ìò ïöö÷e ,ïäéö÷eòåjxvp `pzde - §§¥¤§¨¨©§¨§©§¨¦§§¦¨¥

myail mvvwyk s`y ,`tiqay yecigd iptn ef `ziixa eprinydl
.oilke` z`neh mi`nhn

:l`eny ixac cbp di`x `iadl dqpn `xnbd,òîL àzepipy oky ¨§©
,`ziixaaçLôpL ïìéàixnbl spr epnn ylzpy -,úBøét Báes` ¦¨¤¦§©¥

sprl dti mixaegne migl mdyïéLeìúk ïä éøäla` ,xac lkl £¥¥¦§¦
eay zexitde ylzp `ly spreLáé,urd lr mceraïä éøä ¨§£¥¥

.ïéøaeçîk:`xnbd zwiicneåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d - ¦§¨¦©©
,`tiqay oicd znbeck `ed `yixay oicdyìëì 'ïéLeìz' äî©§¦§¨

ïäéøácezpeek ,'oiyelzk od ixd' `pzd xn`yk `yixay myk - ¦§¥¤
sprd on mvvewl xzeny oiprl oia ,ixnbl miyelzk mpicy i`ce

,oilke` z`neh milawny oiprl oiae zayaóàixd' `tiqa xn`yk ©
k od'ïéøaeçîmixaegnk mdy ezpeek,ïäéøác ìëìxeqi` oiprl oia §¨¦§¨¦§¥¤

ixack `ly ,oilke` z`neh milawn mpi`y oiprl oiae mzvivw
.d`neh oiprl miyelzk md urd lr eyaiy zexity xn`y l`eny

:di`xd z` `xnbd dgecàéøéà éãéîoi` ixd ,ef `id di`x ike - ¦¦¦§¨
`l` ,ote` eze`a `tiqde `yixd z` yxtl gxkd,àúéàãk àä̈¦§¦¨

àúéàãk àäåzexity `yixa `pzd xn`yk .dpick efe ,dpick ef - §¨¦§¦¨
oiprl oiae zay oiprl oia oiekzd ,miyelzk mpic gytpy sprd
mpic urd lr eyaiy zexity `tiqa xn`yk la` ,d`neh

.cala zay oiprl oiekzd ,mixaegnk
m`y ,dndaa oilclecnd xyae xa` iabl dpyna epipyäèçLð¦§£¨

['eëå] äîäaäxne` oerny iaxe ,xi`n iax zrcl dinca exyked - ©§¥¨§
:`xnbd zxxan .exyked `ly.éâìôéî à÷ éàîa§©¨¦§§¥

ly mzwelgn mrh dn ,mi`xen`d ly zerc yy d`ian `xnbd
:dpey`x drc .oerny iaxe xi`n iaxúéNòð äîäáa ,äaø øîàãé ¨©©¨¦§¥¨©£¥¨

éâìôéî÷ øáàìdndal yiy xnel jiiy m`d ,`id mzwelgn - §¥¤¨¦§§¥
oicd oky .da oilclecnd xyal e` xa`l [dfig` zia] 'ci' oic dlek
,envr `ed xykedyk wx `l d`neh lawl ie`x dyrp lk`ny

.lk`n eze`l dfig` zia `edy xacd xykedyk mb `l`øáñ øî©¨©
y ,xaq oerny iax -ïéàd,øáàì ãé úéNòð äîäadndady oeik ¥§¥¨©£¥¨§¥¤

dxykedyk jkitl ,dil` lth `edy xa`l dliha dpi`e xwir
.dnr xa`d xyked `l d`neh lawløáñ øîe,xaq xi`n iaxe - ©¨©

dy,øáàì ãé úéNòð äîäa,d`neh lawl dxykedyk jkitle §¥¨©£¥¨§¥¤
.dnr xa`d xyked

:mzwelgn xe`iaa dipy drc,øîà éiaàiax s` ik ,ewlgp dfa `l ©©¥¨©
`l` ,xa`l ci ziyrp dndad oi`y dcen xi`nïéàå ïèwa æçBàa§¥©¨Ÿ§¥

éâìôéî÷ Bnò äìBò ìBãbxa`d xeaigy ote`a `id mzwelgn - ¨¤¦¨¦§§¥
dndad didz `l xa`d z` mixie jeyni m`e ylg `ed dndal
.dnr dler xa`d dndad z` mixnyk mle` ,ylzi `l` enr dler

øáñ øîyky s`y ,xaq xi`n iax -ïèwa æçBàylzp `ed ekyene ©¨©¥©¨Ÿ
ïéàådBnò äìBò ìBãbohwd dler lecba fge`yky oeik mewn lkn , §¥¨¤¦
,enràeä éøä` sebcg,eäBîkxyked dndad dxykedyk jkitl £¥¨
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oifge` mipya cenr fkw sc ± oey`x wxtzereay

äîäáä äèçùð,dlik`a oixeq`y it lr s`e ,dliap meyn cer `nhln exdhp Ð

exdh dlap icine ."dtxh dcya xyae"n (a,br oileg) "dywnd dnda"a opixn`ck

.xg` xykd `la d`neh lawl dinca exykede ,letip dyer dhigy oi`c Ðäúî
øùáä äîäáäxyked `l m` ,uxyd on d`neh lawl xykd jixv lclcpy Ð

xn`ck ,ea oi` dlap z`nehc .lclcpyn

dyer dzinc (a,br oileg) "dywnd dnda"a

`l` ,dzzina dnr lapznk epi`e ,letip

.xedh Ð igd on yxetd xyae ,miign yextk

'åë éçä ïî øáà íåùî àîèî øáàäÐ

enk ,letip dyer dzinc :`nrh ziyixtck

epi` ,jkld .dlap epi`e ,dzinl jenq ltepy

i`n yxtn `xnbae .dlap meyn `nhn

.dlapd on xa`l igd on xa` oia `ki`éáøå
øäèî ïåòîù.dinrh yxtn `xnba Ð

àøîâàì úåìáð úàîåèied `lc Ð

xa` x`yk xa`d `nhilc ixnbl oiyelzk

mc` `nhn `edy onwl xn`c ,igd on

.milkeíúìáðî ìåôé éë"dlap" iexw epi` Ð

xa`c ,aizk mivxy iabe .ixnbl letiy cr

ixzae .onwlck ,`nhn inp edcic igd on

ik" ,cg :"leti ik" mivxy iab aizk i`xw

aizke ,(`i `xwie) "`nhi eilr mzlapn leti

Ð 'ebe "rxf lk lr mzlapn leti ike" (my)

letip dyer dzinc ,dndad on xa`l cg

.`z`åîèî ïéìëåà úàîåè éëä åìéôàåÐ

oixaegnc ab lr s`e ,xnelk .`zegipa

oizipzn ipzw ,zelap z`neh oiprl iaiyg

oilawne ,edpip oiyelz oilke` z`neh oiprlc

.oilke` x`yk d`neh'åë äéì òééñî
ïäéáéàá å÷îöù.oli`a eyaiy Ðáééç

úàèçs` ,`nl` .odivwer eyai `l m` Ð

oi`nhn ,edpip oixaegn zay oiprlc ab lr

.oilke` z`nehäéì òééñî àîéìÐ

.l`enylúòìãäå áåøëä ïåâëxg`ly Ð

oiie`x opi`e ,urk od ixd miyai ody

.dlik`lïéìëåà úàîåè ïéàîèî ïéàÐ

`idc jzrc `wlq `we .edpip lke` e`l `dc

`l` .`nhi `l urc ,jixhvi` `l dteb

odiai`a ewnv ikc `ed ipdc :`xninl

oweniva oilk`pd zexit x`y la` ,oixedh

.enc oiyelzkc opirny`e ,d`neh oilawn Ð

ïöö÷it lr s` ,oyail zpn lr ,oigl Ð

zrlc oebk ,url `l` lk`nl oicner oi`y

elit` Ð dwqdl aexke ilk dpnid zeyrl

`yix ipzw .oi`nhn oigl ody onf lk ,ikd

aexkd oebk ,odiai`a ewnvy zewxi Ð zdin

oilke` e`l eyai ik ipdc `nrh ,zrlcde

.odiai`a oi`nhn Ð zexit x`y `d ,edpip

éîã éëéäåaexkc ipzwc `zipzn jd Ð

.enhn ipixg` `d ,enhn `lc `ed zrlceïäéö÷åòå ïä åùáéã éà.od oiyelz zay oiprl s`c Ðàèéùôdiipznl dil dnl ,enhnc Ð?opireny`l jixhvi` dteb idi` `l

.od oixenb oiyelz `dc ,enhn ipixg`c opireny`l jixhvi` dicic `weic e`le ,`nhi `l urcïäéö÷åò àìá åàì àìàlr s`c ,diipznl jixhv` dicic `iwec meyne Ð

.dil riiqn epiide .l`enyck ,od oiyelz d`neh oiprl ,od oixaegn zay oiprlc itïäéö÷åòå ïä íìåòìol rnyn `w i`n :ol `iyw `wce Ð?opireny`c .diipz `tiq meyn

.milke` z`neh oi`nhn Ð oyail zpn lr oigl ovvwçùôðù.zexit yi spr eze`ae ,spr epnn ylzp Ðïéùåìúë ïä éøä.oigl od elit`e Ðåùáé`ly oli`d zexit Ð

.oixaegnk od ixd Ð gytpïéøáåçî óà åàì éàî.l`enyl `iywe ,d`neh oiprl elit`e ,xn`w mdixac lkl ,xn`wc Ðàúéàãë àäå àúéàãë àägytpy oiyelz Ð

.l`enyk epiide .d`nehl `le ,xn`w zayl Ð eyai iab ipzwc oixaegne ,zay oiprl oia d`neh aeig oiprl oia Ð oiyelz eed mdixac lkléâìôéî à÷ éàîáxi`n iax Ð

kd iabl oerny iaxexyéâìôéî÷ øáàì ãé úéùòð äîäáá äáø øîà ?.cg` xa`l ci ziyrp dlek dnda oi` :xaq oerny iax edine .xykdl ci yi edl zi` ediiexze Ð

.xa`l ci ziyrp dnda :xaq xi`n iaxe .xykd el d`iad `l ,jkldøîà ééáàiaxc `nrh `l` .cg` xa`l ci ziyrp dnda oi` :`nlr ilekc ,ci meyn ediinrh oi` Ð

Ð enr ohw dler lecba fge`yke li`ed .cin ylzp `l` enr dler lecb oi` ,lclecnd xyae xa`a ohwd z` fge` ikc ab lr s`e .dil aiyg `cg dlekc meyn :xi`n

.edenk epi` :xaq oerny iaxe .`ed cgìëåà.dnexz Ðñøôðù.xayp ,dqext oeyl Ðåäåîë àåä éøä.exiag z` lqt Ð mixayd on cg`a mei leah rbp m`e Ð
íàå
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àðîçøãxa`c df oiprl "leti ik" rnyn i`n :dniz Ð letiy cr leti ik xn`

mdn leti ik" :yixc ikdc d`xpe !aizk mivxya ,`xw i`dc :cere ?lclecnd

`linn ok m`e ,letip dyer dzin :(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxta xn`e ,"mzena

dyer dzin :mzd xn`c ,dil iyxc dnda`e .letip dyer dpi` dzin mcewc opirny

:qxhpewa yxite .letip dyer dhigy oi`e ,letip

,mivxyl oipr epi` m`e ,opiyxc `xizi `xwnc

.`id dhigy zac ,dndal oipr edpzúàîåè
,`wec e`l Ð cenlzd o`k xikfny Ð dlap

.igd on xa` z`neh epiid `l`

òééñîi`nl :xn`z m`e Ð 'ek `iig axl dil

xn`c `dl i` ?`zriiq dil iziin

z`neh oi`nhn odiai`a ewnvy mip`z"

!oizipznn diriiqnl dil ded ith Ð "oilke`

ylezd" xn`wc i`n` `zriiq iziinc d`xpe

`ziixan inp rnync ,"z`hg aiig zaya odn

hrnn `wcn ,yelzk ded ilin lkl e`lc

,igd on xa` z`neh xnelk ,dlap z`neh

yexita dizil oizipznae .dil hrnn `xwne

,oi` Ð oilke` z`neh :dil opirny `weicn `l`

.`l Ð zelap z`neh

àîéìiziin `d Ð ewnvy zewxi dil riiqn

iziine ,oilke` z`neh` elit` xity

.milclecnk ied ewnvc `d` `zriiq

ïöö÷åm`e Ð dil `kixhvi` oyail zpn lr

ovvwy zrlce aexk" ikd ipzil :xn`z

dnl ,"oilke` z`neh `nhn ,oyail zpn lr

:xnel yie ?"odiai`a ewnvy" `yix ipznl dil

zrlcde aexkd" xity ith dil ipzn ikdc

zpn lr ovvw `l` ewnv `l m`e 'ek ewnvy

.'ek "yailøîåxa`l ci ziyrp dnda oi` xaq

dhigy oerny iaxlc xaq ivn daxc d`xp Ð

ziyrp dnda oi` :xn`w ikde ,mc `le zxykn

xyken did Ð xa`l ci ziyrp m` `d ,xa`l ci

dlik`a xeq` `edy it lr s` ,dnda zhigyn

iyxtnc i`xen` edlek ixaq oke .opaxcn

mcd gpwzpa :xn`c `g` iaxn xal ,oizipzn

xiykn mc diciclc .ibltinw oniql oniq oia

riny `l `g` axlc :xnel jixve .oerny iaxl

opirnyc (`,el oileg) "hgeyd"c `ziixa dil

,mc `le ,xiykn dhigy oerny iaxlc dipin

.xity dl irci eed `kdc i`xen` x`y la`

.jenqa ediizbeltl dl yxtn inp `tt ax `dc

dlr `tt ax xn` (my) "hgeyd" wxtae

,'ek mcl dizi`c `kid micen lkd :`ziixac

.dl rci `nl`
iax
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äîäaä äèçLð¯éaø .øéàî éaø éøác ,äéîãa eøLëeä ¦§£¨©§¥¨§§§¨¤¨¦§¥©¦¥¦©¦
äîäaä äúî .eøLëeä àì :øîBà ïBòîL¯éøö øNaäC ¦§¥Ÿ§§¥¨©§¥¨©¨¨¨¦

ànèî Bðéàå ,éçä ïî øáà íeMî ànèî øáàä .øLëä¤§¥¨¥¨§©¥¦¥¨¦©©§¥§©¥
.øäèî ïBòîL éaøå .øéàî éaø éøác ,äìáð øáà íeMî¦¥©§¥¨¦§¥©¦¥¦§©¦¦§§©¥

àøîâïéìëBà úàîeè¯äìáð úàîeè ,ïéà¯éëéä .àì §©¨¦¦§©§¥¨¨¥¦
äëeøà ïéìòîc éà ,éîc¯àì éîð ïéìëBà úàîeè eléôà ¨¥¦§©£¦£¨£¦§©¨¦©¦¨

äëeøà ïéìòî ïéàc éàå .eîèéì¯éîð äìáð úàîeè ¦§§¦§¥©£¦£¨§©§¥¨©¦
!eîèéì¯úàîeè éðàLå ,äëeøà ïéìòî ïéàc íìBòì ¦§§¨§¥©£¦£¨§¨¥§©

"ìté ék" :øîà àðîçøc ,äìáð¯éîð àéðz .ìBtiL ãò §¥¨§©£¨¨£©¦¦Ÿ©¤¦©§¨©¦
äîäaa ïéìcìeãîä øNaäå øáàä :éëäïéøeòîeèeça ¨¦¨¥¨§©¨¨©§§¨¦©§¥¨§¦§
äìáð úàîeè eànèé ìBëé ,äøòOä¯:øîBì ãeîìz ©©£¨¨§©§§©§¥¨©§©

"ìté"¯.enhéî ïéìëBà úàîeè ,éëä eléôàå .ìBtiL ãò ¦Ÿ©¤¦©£¦¨¦§©¨¦¦©
,éLà øa àéiç áø øîàc ,éLà øa àéiç áøì déì òéiñî§©©¥§©¦¨©©¦©£©©¦¨©©¦

íéðàz :ìàeîL øîàe÷îvLïäéaéàa¯úBànhîúàîeè £©§¥§¥¦¤¨§§¦¥¤¦©§§©
,ïéìëBàìBzäåLúaMa ïäî¯òéiñî àîéì .úàhç áéiç ¨¦§©¥¥¤©©¨©¨©¨¥¨§©©

áeøkä ïBâk ,ïäéaéàa e÷îvL úB÷øé :déìúòìcäå¯ïéà ¥§¨¤¨§§¦¥¤§©§§©§©©¥
ïöö÷ .ïéìëBà úàîeè ïéànhîïLaéå¯úàîeè ïéànhî ¦©§¦§©¨¦§¨¨§¦§¨¦©§¦§©

.ïéìëBà!àeä àîìòa õò ?Czòc à÷ìñ ïLaéå ïöö÷ ¨¦§¨¨§¦§¨¨§¨©§¨¥§¨§¨
úðî ìòa :÷çöé éaø øîàåïLaéìàîòè .áeøëcúòìãe §¨©©¦¦§¨§©§¨§©§¨©£¨¦§§©©

ïåék ,àeäïLaéc¯úBøét øàL àä ,eäðéð äìéëà éða åàì ¥¨§¦§¨¨§¥£¦¨¦§¨§¨¥
¯ïä ïLaéc éà ,éîc éëéä !éànhîïäéö÷eòå¯,àèéLt ¦©§¦¥¦¨¥¦§¦§¨¥§§¥¤§¦¨

.ïäéö÷eò àìa :åàì àlà¯ïöö÷e ,ïäéö÷eòå ïä íìBòì ¤¨¨§¨§¥¤§¨¥§§¥¤§¨¨
çLôpL ïìéà :òîL àz .déì àëéøèöéà ïLaéì úðî ìò©§¨§©§¨¦§§¦¨¥¨§©¦¨¤¦§©

úBøét Báe¯ïä éøäïéLeìúkeLáé ,¯ïä éøäïéøaeçîk. ¥£¥¥¦§¦¨§£¥¥¦§¨¦
ïéLeìz äî ,åàì éàî¯ïéøaeçî óà ,ïäéøác ìëì¯ìëì ©¨©§¦§¨¦§¥¤©§¨¦§¨

!ïäéøác¯.àúéàãk àäå ,àúéàãk àä ?àéøéà éãéî ¦§¥¤¦¥¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨
] "äîäaä äèçLð"åëå:äaø øîà ?éâìtéî à÷ éàîa .[' ¦§£¨©§¥¨§©¨¦©§¦£©©¨

äîäa ïéà :øáñ øî .éâìtéî÷ øáàì ãé úéNòð äîäáa¦§¥¨©£¥¨§¥¤¨¦©§¦¨§©¥§¥¨
ééaà .øáàì ãé úéNòð äîäa :øáñ øîe .øáàì ãé úéNòð©£¥¨§¥¤¨§©§¥¨©£¥¨§¥¤©©¥

:øîàæçBàaøî .éâìtéî÷ Bnò äìBò ìBãb ïéàå ïè÷a £©§¥§¨¨§¥¨¤¦¨¦©§¦¨
Bnò äìBò ìBãb ïéàå ïè÷a æçBà :øáñ¯.eäBîk àeä éøä §©¥§¨¨§¥¨¤¦£¥¨

ïè÷a æçBàa øáñ ïðçBé éaø óàå .eäBîk Bðéà :øáñ øîe¨§©¥¨§©©¦¨¨§©§¥§¨¨
øéàî éaø øîà éî :øéàî éaøcà øéàî éaøc éîø ïðçBé éaøc .éâìtéî à÷ Bnò äìBò ìBãb ïéàå§¥¨¤¦¨¦©§¦§©¦¨¨¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦¦£©©¦¥¦

ìëBà :eäðéîøe ?eäBîk àeä éøä Bnò äìBò ìBãb ïéàå ïè÷a æçBàñøôpL,úö÷îa äøeòîe ¥§¨¨§¥¨¤¦£¥¨§¦§¤¤¦§©§¤§¦§¨
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fkw sc oileg(ipy meil)

e ,mdilr min ozp `l m`eäîäaä äèçLðs` ,da mixaegn mcera ¦§£¨©§¥¨
mewn lkn dlik`a mzxizn dzhigy oi`y it lräéîãa eøLëeä§§§¨¤¨

,oilke` z`neh lawl miie`x eyrpe.øéàî éaø éøáceïBòîL éaø ¦§¥©¦¥¦©¦¦§
e wleg,øîBàyeøLëeä àìmikixve ,mxiykn dhigyd mc oi` - ¥Ÿ§§

x`eaiy mrhdn] d`neh lawl miie`x eidiy ick sqep xykd oiicr
xyaae xa`a oi` ,oerny iax zrcl oia xi`n iax zrcl oiae .[oldl

.dndad zhigy xg`l s` ,mnvr cvn d`neh
m`eäîäaä äúî,oilclecn xyae xa` da yie ,dnvr zzin ¥¨©§¥¨

øNaäe ,dliap z`neh `nhn epi`éøöøLëä Cie`x zeidl min ©¨¨¨¦¤§¥
la` .d`neh lawl,éçä ïî øáà íeMî ànèî øáàäaygp ik ¨¥¤§©¥¦¥¤¦©©

dzny mcew ezlitp dxnbp eli`kemb jkitlíeMî ànèî Bðéà¥§©¥¦
øáàly.øäèî ïBòîL éaøå .øéàî éaø éøác ,äìáð ¥¤§¥¨¦§¥©¦¥¦§©¦¦§§©¥

àøîâ
on xa` z`neh mda oi` oilclecnd xyade xa`dy ,dpyna epipy
ote` dfi`a zxxan `xnbd .oilke` z`neh milawn la` igd

:`xnbd zwiicn .xaecnïéà ,ïéìëBà úàîeèxa`a yi ok` - §©¨¦¥
la` ,elld xyaae,äìáð úàîeèigd on xa` z`neh xnelk §©§¥¨

,dliapk milke mc` `nhndàì.mda oi`y epizpynn rnyn - Ÿ
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -äëeøà ïéìòîc éà ¥¦¨¥¦§©£¦£¨

ixd ,dligzak ze`txzdle xefgl milekiy ote`a oilclecn m` -
y ,dyw ok m`e ,oiicr dndad sebn wlg dxe`kl mdeléôà£¦

enhéì àì énð ïéìëBà úàîeèdnda oi` ixdy ,[e`nhi `l-] §©¨¦©¦Ÿ¦©
.diiga z`nhp,äëeøà ïéìòî ïéàc éàåmiyelzk dxe`kl md ixd §¦§¥©£¦£¨

y ,dyw ok m`e ,ixnbl,äìáð úàîeè,igd on xa` z`neh xnelk §©§¥¨
.enhéì énð©¦¦©

:`xnbd zayiiníìBòìote`a eylzpy xaecn,äëeøà ïéìòî ïéàc §¨§¥©£¦£¨
äìáð úàîeè éðàLå`nhnd igd on xa` ly ef d`neh oic dpeye - §©¦§©§¥¨

,dliapkøîà àðîçøcigd on xa` iabl(fl `i `xwie)e'ìBté éë §©£¨¨¨©§¦¦
`ly ote`a jzgpyk s`y weqtd oeyln miyxece ,'ebe 'mzlaPn¦¦§¨¨

`nhn epi` `txzn.ìBtiL ãò©¤¦
:df weqtn cnlp df oicy di`x d`ian `xnbdøáàä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨¥¤

ïéøBòîe ,äîäaa ïéìcìeãîä øNaäåelit` da mixaegne - §©¨¨©§§¨¦©§¥¨§¦
ak diaery dkizgäøòOä èeç,ze`txzdle xefgl mileki mpi`y §©©£¨

äìáð úàîeè eànèé ìBëémd ixdy ,[igd on xa` z`neh-] ¨§©§§©§¥¨
,miyelzkøîBì ãeîìzigd on xa`a(my)ike''ìBtéepi` ,'ebe ©§©§¦¦

`nhn.ìBtiL ãò©¤¦
mda oi`y oiprl mixaegnk miaygp xyade xa`dy ,dpyna epipy

,igd on xa` oicenhéî ïéìëBà úàîeè éëä eléôàåmd miie`x - ©£¦¨¦§©¨¦¦©
xacy ,epizpyn ly df oice .miyelz eid eli`k oilke` z`neh lawl
oiprl yelzk aygidl leki igd on xa` oiprl xaegnk aygpd

,oilke` z`nehøa àéiç áø øîàc .éMà øa àéiç áøì déì òéiñî§©©¥§©¦¨©©¦§¨©©¦¨©
ïäéaéàa e÷îvL íéðàz ,ìàeîL øîà éMàocera eyaiy - ©¦¨©§¥§¥¦¤¨§§¦¥¤

,oli`a zexaegnïéìëBà úàîeè úBànèîzeaygpy iptn §©§§©¨¦
,df oiprl zeyelzkåy s`ìBzäúàhç áéiç úaLa ïäî Liptn §©¥¥¤§©¨©¨©¨

.oli`a od zexaegn oiicry
:l`eny ixacl ztqep di`x `iadl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéì¥¨§©©¥

,`ziixaa epipy oky ,l`enylïäéaéàa e÷îvL úB÷øéeyaiy - §¨¤¨§§¦¥¤
,odly glwa zexaegn oceraïéànèî ïéà ,úòìcäå áeøkä ïBâk§©§§©§©©¥§©§¦

ïéìëBà úàîeèm` la` .dlik`l miie`x mpi`y oeikïöö÷on §©¨¦§¨¨
,xaegnd.ïéìëBà úàîeè ïéànèî ,ïLaéålr zeywdl yi ixde §¦§¨§©§¦§©¨¦
,`ziixadCzòc à÷ìñ ïLaéå ïöö÷zewxiy jzrc lr dlrz ike - §¨¨§¦§¨©§¨©§¨

dlik`l miie`x mpi` `ld ,oilke` z`neh mi`nhn oyaie ovvwy
ke÷çöé éaø øîàå .àeä àîìòa õò,`ziixad oeyl z` uxzl ¥§¨§¨§¨©©¦¦§¨

dzpeekyaovvw,ïLaéì úðî ìò`ziixad ly `tiqa yecigde §©§¨§©§¨
cer lk ,lk`nl micner mpi`e oyaiil zpn lr ovvwy s`y ,`ed
md miie`x mewn lkn ixdy ,oilke` z`neh milawn eyai `ly
zrlce aexky jka yecig lk oi` `ld `yixa mpn` .dlik`l

lre ,`nlra urk md ixdy ,oilke` z`neh milawn oi` ewnvy
wiicpy ick zrlcde aexkd ly mpic z` `yixa `pzd xikfd jgxk

,eixacnàeä úòìãe áeøëc àîòè`ed mi`nhp mpi`y mrhd - ©§¨¦§§©©
el` zewxiy ,zrlce aexka `weec xaecny iptnåàì ïLáéc ïåék¥¨§¨§¨©

eäðéð äìéëà éða,dlik`l miie`x mpi` eyaiy zrn -øàL àä §¥£¦¨¦§¨§¨
úBøét,eyai m`éànèîmiie`xy oeik oilke` z`neh mi`nhn - ¥§©§¥

:`xnbd zxxane .dlik`léîc éëéä,eyaiy xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¥
ïäéö÷eòå ïä ïLáéc éàmxagnd uwerd mbe ixtd mb eyaiizpy - ¦§¨§¨¥§§¥¤

df ixd ,gnvd l`àèéLtmpi` mdivwer mr eyaiy zrlce aexky §¦¨
dfk ote`a zexity xexae heyte ,`nlra urk md ik ,mi`nhn

.ixnbl miyelzk md ik ,mi`nhnåàì àlà`ziixad zpeek i`ce - ¤¨©
eyaiy,ïäéö÷eò àìaaiig zaya mylezdy `ed oicd dfk ote`ae §Ÿ§¥¤

ixack ,oilke` z`neh mi`nhn zexit md m` ,ok it lr s`e ,z`hg
.l`eny

:di`xd z` `xnbd dgecíìBòìeyaiy `ziixad zpeekïä §¨¥
déì àëéøèöéà ïLaéì úðî ìò ïöö÷e ,ïäéö÷eòåjxvp `pzde - §§¥¤§¨¨©§¨§©§¨¦§§¦¨¥

myail mvvwyk s`y ,`tiqay yecigd iptn ef `ziixa eprinydl
.oilke` z`neh mi`nhn

:l`eny ixac cbp di`x `iadl dqpn `xnbd,òîL àzepipy oky ¨§©
,`ziixaaçLôpL ïìéàixnbl spr epnn ylzpy -,úBøét Báes` ¦¨¤¦§©¥

sprl dti mixaegne migl mdyïéLeìúk ïä éøäla` ,xac lkl £¥¥¦§¦
eay zexitde ylzp `ly spreLáé,urd lr mceraïä éøä ¨§£¥¥

.ïéøaeçîk:`xnbd zwiicneåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d - ¦§¨¦©©
,`tiqay oicd znbeck `ed `yixay oicdyìëì 'ïéLeìz' äî©§¦§¨

ïäéøácezpeek ,'oiyelzk od ixd' `pzd xn`yk `yixay myk - ¦§¥¤
sprd on mvvewl xzeny oiprl oia ,ixnbl miyelzk mpicy i`ce

,oilke` z`neh milawny oiprl oiae zayaóàixd' `tiqa xn`yk ©
k od'ïéøaeçîmixaegnk mdy ezpeek,ïäéøác ìëìxeqi` oiprl oia §¨¦§¨¦§¥¤

ixack `ly ,oilke` z`neh milawn mpi`y oiprl oiae mzvivw
.d`neh oiprl miyelzk md urd lr eyaiy zexity xn`y l`eny

:di`xd z` `xnbd dgecàéøéà éãéîoi` ixd ,ef `id di`x ike - ¦¦¦§¨
`l` ,ote` eze`a `tiqde `yixd z` yxtl gxkd,àúéàãk àä̈¦§¦¨

àúéàãk àäåzexity `yixa `pzd xn`yk .dpick efe ,dpick ef - §¨¦§¦¨
oiprl oiae zay oiprl oia oiekzd ,miyelzk mpic gytpy sprd
mpic urd lr eyaiy zexity `tiqa xn`yk la` ,d`neh

.cala zay oiprl oiekzd ,mixaegnk
m`y ,dndaa oilclecnd xyae xa` iabl dpyna epipyäèçLð¦§£¨

['eëå] äîäaäxne` oerny iaxe ,xi`n iax zrcl dinca exyked - ©§¥¨§
:`xnbd zxxan .exyked `ly.éâìôéî à÷ éàîa§©¨¦§§¥

ly mzwelgn mrh dn ,mi`xen`d ly zerc yy d`ian `xnbd
:dpey`x drc .oerny iaxe xi`n iaxúéNòð äîäáa ,äaø øîàãé ¨©©¨¦§¥¨©£¥¨

éâìôéî÷ øáàìdndal yiy xnel jiiy m`d ,`id mzwelgn - §¥¤¨¦§§¥
oicd oky .da oilclecnd xyal e` xa`l [dfig` zia] 'ci' oic dlek
,envr `ed xykedyk wx `l d`neh lawl ie`x dyrp lk`ny

.lk`n eze`l dfig` zia `edy xacd xykedyk mb `l`øáñ øî©¨©
y ,xaq oerny iax -ïéàd,øáàì ãé úéNòð äîäadndady oeik ¥§¥¨©£¥¨§¥¤

dxykedyk jkitl ,dil` lth `edy xa`l dliha dpi`e xwir
.dnr xa`d xyked `l d`neh lawløáñ øîe,xaq xi`n iaxe - ©¨©

dy,øáàì ãé úéNòð äîäa,d`neh lawl dxykedyk jkitle §¥¨©£¥¨§¥¤
.dnr xa`d xyked

:mzwelgn xe`iaa dipy drc,øîà éiaàiax s` ik ,ewlgp dfa `l ©©¥¨©
`l` ,xa`l ci ziyrp dndad oi`y dcen xi`nïéàå ïèwa æçBàa§¥©¨Ÿ§¥

éâìôéî÷ Bnò äìBò ìBãbxa`d xeaigy ote`a `id mzwelgn - ¨¤¦¨¦§§¥
dndad didz `l xa`d z` mixie jeyni m`e ylg `ed dndal
.dnr dler xa`d dndad z` mixnyk mle` ,ylzi `l` enr dler

øáñ øîyky s`y ,xaq xi`n iax -ïèwa æçBàylzp `ed ekyene ©¨©¥©¨Ÿ
ïéàådBnò äìBò ìBãbohwd dler lecba fge`yky oeik mewn lkn , §¥¨¤¦
,enràeä éøä` sebcg,eäBîkxyked dndad dxykedyk jkitl £¥¨
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המשך בעמוד קכח

oifge` mipya cenr fkw sc ± oey`x wxtzereay

äîäáä äèçùð,dlik`a oixeq`y it lr s`e ,dliap meyn cer `nhln exdhp Ð

exdh dlap icine ."dtxh dcya xyae"n (a,br oileg) "dywnd dnda"a opixn`ck

.xg` xykd `la d`neh lawl dinca exykede ,letip dyer dhigy oi`c Ðäúî
øùáä äîäáäxyked `l m` ,uxyd on d`neh lawl xykd jixv lclcpy Ð

xn`ck ,ea oi` dlap z`nehc .lclcpyn

dyer dzinc (a,br oileg) "dywnd dnda"a

`l` ,dzzina dnr lapznk epi`e ,letip

.xedh Ð igd on yxetd xyae ,miign yextk

'åë éçä ïî øáà íåùî àîèî øáàäÐ

enk ,letip dyer dzinc :`nrh ziyixtck

epi` ,jkld .dlap epi`e ,dzinl jenq ltepy

i`n yxtn `xnbae .dlap meyn `nhn

.dlapd on xa`l igd on xa` oia `ki`éáøå
øäèî ïåòîù.dinrh yxtn `xnba Ð

àøîâàì úåìáð úàîåèied `lc Ð

xa` x`yk xa`d `nhilc ixnbl oiyelzk

mc` `nhn `edy onwl xn`c ,igd on

.milkeíúìáðî ìåôé éë"dlap" iexw epi` Ð

xa`c ,aizk mivxy iabe .ixnbl letiy cr

ixzae .onwlck ,`nhn inp edcic igd on

ik" ,cg :"leti ik" mivxy iab aizk i`xw

aizke ,(`i `xwie) "`nhi eilr mzlapn leti

Ð 'ebe "rxf lk lr mzlapn leti ike" (my)

letip dyer dzinc ,dndad on xa`l cg

.`z`åîèî ïéìëåà úàîåè éëä åìéôàåÐ

oixaegnc ab lr s`e ,xnelk .`zegipa

oizipzn ipzw ,zelap z`neh oiprl iaiyg

oilawne ,edpip oiyelz oilke` z`neh oiprlc

.oilke` x`yk d`neh'åë äéì òééñî
ïäéáéàá å÷îöù.oli`a eyaiy Ðáééç

úàèçs` ,`nl` .odivwer eyai `l m` Ð

oi`nhn ,edpip oixaegn zay oiprlc ab lr

.oilke` z`nehäéì òééñî àîéìÐ

.l`enylúòìãäå áåøëä ïåâëxg`ly Ð

oiie`x opi`e ,urk od ixd miyai ody

.dlik`lïéìëåà úàîåè ïéàîèî ïéàÐ

`idc jzrc `wlq `we .edpip lke` e`l `dc

`l` .`nhi `l urc ,jixhvi` `l dteb

odiai`a ewnv ikc `ed ipdc :`xninl

oweniva oilk`pd zexit x`y la` ,oixedh

.enc oiyelzkc opirny`e ,d`neh oilawn Ð

ïöö÷it lr s` ,oyail zpn lr ,oigl Ð

zrlc oebk ,url `l` lk`nl oicner oi`y

elit` Ð dwqdl aexke ilk dpnid zeyrl

`yix ipzw .oi`nhn oigl ody onf lk ,ikd

aexkd oebk ,odiai`a ewnvy zewxi Ð zdin

oilke` e`l eyai ik ipdc `nrh ,zrlcde

.odiai`a oi`nhn Ð zexit x`y `d ,edpip

éîã éëéäåaexkc ipzwc `zipzn jd Ð

.enhn ipixg` `d ,enhn `lc `ed zrlceïäéö÷åòå ïä åùáéã éà.od oiyelz zay oiprl s`c Ðàèéùôdiipznl dil dnl ,enhnc Ð?opireny`l jixhvi` dteb idi` `l

.od oixenb oiyelz `dc ,enhn ipixg`c opireny`l jixhvi` dicic `weic e`le ,`nhi `l urcïäéö÷åò àìá åàì àìàlr s`c ,diipznl jixhv` dicic `iwec meyne Ð

.dil riiqn epiide .l`enyck ,od oiyelz d`neh oiprl ,od oixaegn zay oiprlc itïäéö÷åòå ïä íìåòìol rnyn `w i`n :ol `iyw `wce Ð?opireny`c .diipz `tiq meyn

.milke` z`neh oi`nhn Ð oyail zpn lr oigl ovvwçùôðù.zexit yi spr eze`ae ,spr epnn ylzp Ðïéùåìúë ïä éøä.oigl od elit`e Ðåùáé`ly oli`d zexit Ð

.oixaegnk od ixd Ð gytpïéøáåçî óà åàì éàî.l`enyl `iywe ,d`neh oiprl elit`e ,xn`w mdixac lkl ,xn`wc Ðàúéàãë àäå àúéàãë àägytpy oiyelz Ð

.l`enyk epiide .d`nehl `le ,xn`w zayl Ð eyai iab ipzwc oixaegne ,zay oiprl oia d`neh aeig oiprl oia Ð oiyelz eed mdixac lkléâìôéî à÷ éàîáxi`n iax Ð

kd iabl oerny iaxexyéâìôéî÷ øáàì ãé úéùòð äîäáá äáø øîà ?.cg` xa`l ci ziyrp dlek dnda oi` :xaq oerny iax edine .xykdl ci yi edl zi` ediiexze Ð

.xa`l ci ziyrp dnda :xaq xi`n iaxe .xykd el d`iad `l ,jkldøîà ééáàiaxc `nrh `l` .cg` xa`l ci ziyrp dnda oi` :`nlr ilekc ,ci meyn ediinrh oi` Ð

Ð enr ohw dler lecba fge`yke li`ed .cin ylzp `l` enr dler lecb oi` ,lclecnd xyae xa`a ohwd z` fge` ikc ab lr s`e .dil aiyg `cg dlekc meyn :xi`n

.edenk epi` :xaq oerny iaxe .`ed cgìëåà.dnexz Ðñøôðù.xayp ,dqext oeyl Ðåäåîë àåä éøä.exiag z` lqt Ð mixayd on cg`a mei leah rbp m`e Ð
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àðîçøãxa`c df oiprl "leti ik" rnyn i`n :dniz Ð letiy cr leti ik xn`

mdn leti ik" :yixc ikdc d`xpe !aizk mivxya ,`xw i`dc :cere ?lclecnd

`linn ok m`e ,letip dyer dzin :(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxta xn`e ,"mzena

dyer dzin :mzd xn`c ,dil iyxc dnda`e .letip dyer dpi` dzin mcewc opirny

:qxhpewa yxite .letip dyer dhigy oi`e ,letip

,mivxyl oipr epi` m`e ,opiyxc `xizi `xwnc

.`id dhigy zac ,dndal oipr edpzúàîåè
,`wec e`l Ð cenlzd o`k xikfny Ð dlap

.igd on xa` z`neh epiid `l`

òééñîi`nl :xn`z m`e Ð 'ek `iig axl dil

xn`c `dl i` ?`zriiq dil iziin

z`neh oi`nhn odiai`a ewnvy mip`z"

!oizipznn diriiqnl dil ded ith Ð "oilke`

ylezd" xn`wc i`n` `zriiq iziinc d`xpe

`ziixan inp rnync ,"z`hg aiig zaya odn

hrnn `wcn ,yelzk ded ilin lkl e`lc

,igd on xa` z`neh xnelk ,dlap z`neh

yexita dizil oizipznae .dil hrnn `xwne

,oi` Ð oilke` z`neh :dil opirny `weicn `l`

.`l Ð zelap z`neh

àîéìiziin `d Ð ewnvy zewxi dil riiqn

iziine ,oilke` z`neh` elit` xity

.milclecnk ied ewnvc `d` `zriiq

ïöö÷åm`e Ð dil `kixhvi` oyail zpn lr

ovvwy zrlce aexk" ikd ipzil :xn`z

dnl ,"oilke` z`neh `nhn ,oyail zpn lr

:xnel yie ?"odiai`a ewnvy" `yix ipznl dil

zrlcde aexkd" xity ith dil ipzn ikdc

zpn lr ovvw `l` ewnv `l m`e 'ek ewnvy

.'ek "yailøîåxa`l ci ziyrp dnda oi` xaq

dhigy oerny iaxlc xaq ivn daxc d`xp Ð

ziyrp dnda oi` :xn`w ikde ,mc `le zxykn

xyken did Ð xa`l ci ziyrp m` `d ,xa`l ci

dlik`a xeq` `edy it lr s` ,dnda zhigyn

iyxtnc i`xen` edlek ixaq oke .opaxcn

mcd gpwzpa :xn`c `g` iaxn xal ,oizipzn

xiykn mc diciclc .ibltinw oniql oniq oia

riny `l `g` axlc :xnel jixve .oerny iaxl

opirnyc (`,el oileg) "hgeyd"c `ziixa dil

,mc `le ,xiykn dhigy oerny iaxlc dipin

.xity dl irci eed `kdc i`xen` x`y la`

.jenqa ediizbeltl dl yxtn inp `tt ax `dc

dlr `tt ax xn` (my) "hgeyd" wxtae

,'ek mcl dizi`c `kid micen lkd :`ziixac

.dl rci `nl`
iax
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gkw sc oileg(iyily meil)

øîBà øéàî éaøyàeä éøä Bnò äìBò ìBãâå ïèwa æçBà íàseb ©¦¥¦¥¦¥©¨Ÿ§¨¤¦£¥
cg`,eäBîkdidi eplqtie mdn cg`a mei leah rbi m`y oiprl ¨

,enr lqtp ipydåàì íàå,epnn ylzi ohwa fg`iyk m`e -Bðéà §¦¨¥
ïðçBé éaø øîàå ,eäBîkxi`n iax zhiy xwiry ,dxizqd uxzl ¨§¨©©¦¨¨

k enr ohwd dler lecbd zkiynay witqny,cg` sebk eidiy ic
my ik ,mei leaha z`nhpy dnexz iabl jk xn` `ly dne

äèéMä úôìçeî,ezhiy xi`n iax silgn cala `idd dpyna - §¤¤©¦¨
lr lqtp cg`d oi` enr dler lecbd oi` ohwd zkiyna m`y xaeqe
,iia`k mzwelgn z` x`ia opgei iax mby ixd .ipya dribp ici
,edenk `ed ixd enr ohwd dlri lecba fg`i m`y oeik xi`n iaxly

.edenk epi` oerny iaxle
.dxizqk xi`n iax ixac z` opgei iax d`ex recn ddnz `xnbd

:`xnbd ddnzàéLe÷ éàîe,xi`n iax lr `iddéì éðL àîìéc ©§¨¦§¨¨¥¥
øéàî éaøìwlgn xi`n iax ile` -íBé ìeáè ïéa,dlw ez`nehy §©¦¥¦¥§

ìúBàîeè øàLm` mei leah iably xn` okle ,epnn zexeng ody ¦§¨§
x`y iabl la` ,cg` sebk miaygp mpi` ohwd xg` jynp lecbd oi`
eaygiy ick lecbd xg` jynp ohwd didiy witqny xaq ze`nehd
,mdipia wlgn xi`n iax oi` jgxk lr :`xnbd zvxzn .cg` sebk

ixdy,øîBà éaø ,àéðz,xi`n iax zrclyãçàzribpíBé ìeáè ©§¨©¦¥¤¨§
ãçàåzribpøàLdúBàîeècg` zkiyna m`y ,dey mpic dnexza §¤¨§¨§

.cg` sebk md ixd enr ipyd dler
:`xnbd dywndéì éðL àì éaøì àîìéãåiax xaeq iax zrcl - §¦§¨§©¦Ÿ¨¥¥

,ze`nehd x`yl mei leah oia lcad oi` dribp iably xi`nåmle` §
opgei iax `iady `pzd zrcldéì éðL øéàî éaøìxn` okle §©¦¥¦¨¥¥

recne ,enr lecbd dler ohwd zkiyna m` ielz xacd mei leahay
:`xnbd zayiin .eixaca dxizq yiy opgei iax xn`éaø øîà̈©©¦

,äiLàé`l` ,eixaca dxizq i`ce yiy xnel opgei iax `a `l ok` Ÿ¦¨
,ïðçBé éaø øîà éëä`id dpyn dze` m`yéaø éøáãìxn`y ¨¦¨©©¦¨¨§¦§¥©¦

`vnp ,ze`nehd x`yl mei leah oia lcad oi` xi`n iax zrcly
yäèéMä úôìçeîx`ya ezhiyn ,`idd dpyna xi`n iax ly §¤¤©¦¨

.zenewn
lirl `xnbd .oerny iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ziyily drc

(.giw)oilke` z`neha aezkdn zcnel(gl `i `xwie),'mkl `ed `nh'
d`neh mda drbp m`y ,oilke`d zeci z` daxn 'mkl' daizdy

my ewlgp mpn` .lke`d `nhp(a"r)m`y epiid ,xykdl ci yi m`
z` `xnbd dlez zrk .oilke`d exyked oilke`d zeci lr min e`a

:df oica ,epizpyna mi`pzd zwelgn,øîà àáøixack xe`iad oi` ¨¨¨©
mpi` m` elit` ik ,cg` sebk miaygp m`d `id mzwelgny iia`

`l` ,xa`l ci ziyrp dndad mewn lkn ,cg` sebkãé Léa§¥¨
éâìôéî÷ øLëäì ãé ïéàå äàîeèì`d `id mzwelgn -it lr s` m §§¨§¥¨§¤§¥¨¦§§¥

yi jk d`nehl ci yiy myky e` ,xykdl ci oi` d`nehl ci yiy
.xykdl ciøáñ øîy xaq oerny iax -å äàîeèì ãé Léit lr s` ©¨©¥¨§§¨§

ok,øLëäì ãé ïéàxyked `l d`neh lawl dxykedyk jkitl ¥¨§¤§¥
.dnr xa`døáñ øîey xaq xi`n iaxe -å äàîeèì ãé Léci yi ©¨©¥¨§§¨§

,øLëäì.dnr xyked jkitle §¤§¥
:mzwelgn xe`iaa ziriax drc,øîà àtt áøyi oerny iaxl s` ©¨¨¨©

lik`dl ayg dzhigy xg`l wxy xaecn o`ky `l` ,xykdl ci
e ,iebl xa`déâìôéî÷ äáLçî íãB÷ øLëäálka `id mzwelgn - §¤§¥¤©£¨¨¨¦§§¥

eilr ayg eyaiy ixg`e min eilr e`a m` dlik`l cner epi`y xac
.xyked m`d ,dlik`làáé÷ò éaø äéä Ck ,äãeäé éaø øîà ,ïðúc¦§©¨©©¦§¨¨¨¨©¦£¦¨

äðBLy ,epcnlne epláìçdnda ly,äèeçL`ed m`,íéøôka ¤¥¤§¨©§¨¦
lk xya my mdl yiy iptn elke`l mibdep mpi` miebd elit` myy

,mkxvéøöäáLçî Cepi` eilr ayg `l m`e ,dlik`l eilr aeygiy ¨¦©£¨¨
,oilke` z`neh lawnåmle`éøö ïéà,øLëä CiptnøLëeä øákL §¥¨¦¤§¥¤§¨§©

äèéçLae .daygnd mcew did xykddy s`,åéðôì ézøîàji` ¦§¦¨¨©§¦§¨¨
ixd ,ezxiykd dhigydy okzi,eðéaø eðzãnìyìeòïéLoin - ¦©§¨©¥§¦

mixn zewxiïèwlLrwxwd on mze` xwry -ïçéãäåminaìlk`n ¤¦§¨¤¡¦¨§
,äîäá,d`neh lawl jka exyked `låeyaiy xg`l m`Cìîð §¥¨§¦§©

ïäéìòmlik`dléðL øLëä úBëéøö íãàìmixne` `le ,mina £¥¤§¨¨§¦¤§¥¥¦
`l mixtka dhegy alg mb ,ok m`e .mzxiykn dpey`xd dgcddy
eilr aygy mcew dhigyd dzid ixdy ezxiykn dhigyd didz

.dlik`leef dprh iptnäðBL úBéäì àáé÷ò éaø øæçdf oicéaøk ¨©©¦£¦¨¦§¤§©¦
,äãeäéjixv dlik`l eilr aygy mixtka dhegy dnda algy §¨

,oerny iaxe xi`n iax ewlgp ef `xaqae .sqep xykddì øáñ øî©¨©¨
àøwéòîkxykdy ,dligza `aiwr iax xaqy itk xaq xi`n iax - §¥¦¨¨

lawl jk xg` el liren dlik`l xacd lr aygy mcew dyrpy
ie`x ezeyrl lclecnd xa`l dhigyd dliren jkitl ,d`neh

.dixg` wx dlik`l eilr aygy s` d`neh lawldì øáñ øîe©¨©¨
äøæçkg`l `aiwr iax xaqy itk xaq oerny iaxe -ea xfgy x ©£¨¨

,liren epi` daygn mcewy xykdy ,dcedi iax ixacl dcede
.d`neh lawl ie`x ezeyrl df xa`l dliren dhigyd oi` jkitle
lirl `xnbd .oerny iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ziyng drc

(:dl)aezkd on zcnel(ck bk xacna)mc `weecy ,'dzyi millg mce'
mc la` ,oilke`d z` xiykdl dwyn aygp dndad zbixda `veid
dcinrn zrk .xiykn epi` dkn zngn diiga dndad on `veid
dndad x`evn `veid mca ,epzpyna mi`pzd zwelgn z` `xnbd

:d`neh lawl xa`d xiykn m`d ,dzhigy zligzadéøa àçà áø©©¨§¥
,øîà à÷éà áøcoi` lkd ixacl `l` ,`tt ax ixack xe`iad oi` §©¦¨¨©

o`ke ,envr ipta xyken zeidl xa`d jixve xykdl ciçp÷úða§¦§©©
éâìôéî÷ ïîéñì ïîéñ ïéa ícäoniq jzgyky oebk `id mzwelgn - ©¨¥¦¨§¦¨¨¦§§¥

mcew xa`d on mcd gpwzpe ,xa`d lr mcd fzip dhigyd zra cg`
.ipyd oniqd jzgyøáñ øîy xaq xi`n iax -ì dðLéäèéçL ©¨©¤§¨¦§¦¨
óBñ ãòå älçzî,eilr dhigy my eteq cre jezigd zligzn - ¦§¦¨§©

éàäåoey`xd oniqd jeziga `viy mcd -,àeä äèéçL ícfzipyke §©©§¦¨
.exiykd xa`d lrøáñ øîey xaq oerny iaxe -ì dðéàäèéçL ©¨©¥¨¦§¦¨

óBñì àlàmiiqyk ,dteqa `l` dhigy z`xwp dhigyd oi` - ¤¨§
,mipniqd ipy z` jezglàeä äkî íc éàäåz` xiykn epi`e §©©©¨

.xa`d
:mzwelgn xe`iaa ziyy drcúøLëî äèéçLa ,øîà éMà áø©©¦¨©¦§¦¨©§¤¤

éâìôéî÷ íc àìådzhigya dndad xykd m`d `id mzwelgn - §Ÿ¨¨¦§§¥
dzxiykn dlik`a dzxizn `idy jezny ,dhigyd mvr cvn `ed
`ed d`neh lawl dndad xykdy e` ,oilke` z`neh lawl mb
miwyn x`yk epicy ,dzhigya dx`ev aihxnd mcd cvn
,xiykn dhigyd mcy xaq xi`n iax .d`neh lawl mixiyknd
mvry xaq oerny iaxe .d`neh lawl xa`d mb xyked jkitle
dliren dhigyd oi`y oeike ,mcd `le ,xiyknd `ed dhigyd
dpi` mb ,dlik`a exizdle igd on xa` llkn e`ivedl xa`l

.oilke` z`neh lawl ezxykn
lirl(:fkw)ziyrp dzhigya dndady ,xi`n iax zrca dax x`ia

dndad oic dn dax wtzqn zrk .d`neh lawl exiykdl xa`l ci
:df oiprl diigaäîäa ,äaø éòaoiicr `idyk,äéiçaiax zrcl ¨¥©¨§¥¨§©¤¨

xi`nøáàì ãé äNòzL eäîxg`l m`y epiid ,da lclecnd ©¤¥¨¤¨§¥¤
dndaa d`neh drbp jk xg`e ,mina xa`d xyked lclczpy
drbp m` oke .z`nhp dpi` dnvr dndady s` xa`d `nhp ,diiga
didi diiga dndaa mewn lka rbepd ,`nhpe envr xa`a d`neh

:`xnbd dwiqn .ezngn `nhp.e÷éz¥
dyrp m`d rwxwl xaegnd xac oipra ,dnec wtq d`ian `xnbd

:rwxwd on yelzd xacl d`neh `ivedle qipkdl ci,éiaà øîà̈©©©¥
eøîà éøädpyna minkg(h"n a"t oivwer)ly rxfy ,dòèpL úeMé÷ £¥¨§¦¤§¨¨

õéöòa,ux`d on yelzk aygp `edy ,aewp epi`yúàöéå äìécâäå §¨¦§¦§¦¨§¨¨
ditprn wlg e`vie -õéöòì õeç`id ixd ,ux`d lr mihep mde ¤¨¦

äøBäèdne ,xie`d jxc ux`dn miwpei uegay mitprd ik ,dlek §¨
zeyiwd lk zaygp df ici lre ,mdn wpeie mdil` xaegn miptay
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gkw sc oileg(iyily meil)

øîBà øéàî éaøyàeä éøä Bnò äìBò ìBãâå ïèwa æçBà íàseb ©¦¥¦¥¦¥©¨Ÿ§¨¤¦£¥
cg`,eäBîkdidi eplqtie mdn cg`a mei leah rbi m`y oiprl ¨

,enr lqtp ipydåàì íàå,epnn ylzi ohwa fg`iyk m`e -Bðéà §¦¨¥
ïðçBé éaø øîàå ,eäBîkxi`n iax zhiy xwiry ,dxizqd uxzl ¨§¨©©¦¨¨

k enr ohwd dler lecbd zkiynay witqny,cg` sebk eidiy ic
my ik ,mei leaha z`nhpy dnexz iabl jk xn` `ly dne

äèéMä úôìçeî,ezhiy xi`n iax silgn cala `idd dpyna - §¤¤©¦¨
lr lqtp cg`d oi` enr dler lecbd oi` ohwd zkiyna m`y xaeqe
,iia`k mzwelgn z` x`ia opgei iax mby ixd .ipya dribp ici
,edenk `ed ixd enr ohwd dlri lecba fg`i m`y oeik xi`n iaxly

.edenk epi` oerny iaxle
.dxizqk xi`n iax ixac z` opgei iax d`ex recn ddnz `xnbd

:`xnbd ddnzàéLe÷ éàîe,xi`n iax lr `iddéì éðL àîìéc ©§¨¦§¨¨¥¥
øéàî éaøìwlgn xi`n iax ile` -íBé ìeáè ïéa,dlw ez`nehy §©¦¥¦¥§

ìúBàîeè øàLm` mei leah iably xn` okle ,epnn zexeng ody ¦§¨§
x`y iabl la` ,cg` sebk miaygp mpi` ohwd xg` jynp lecbd oi`
eaygiy ick lecbd xg` jynp ohwd didiy witqny xaq ze`nehd
,mdipia wlgn xi`n iax oi` jgxk lr :`xnbd zvxzn .cg` sebk

ixdy,øîBà éaø ,àéðz,xi`n iax zrclyãçàzribpíBé ìeáè ©§¨©¦¥¤¨§
ãçàåzribpøàLdúBàîeècg` zkiyna m`y ,dey mpic dnexza §¤¨§¨§

.cg` sebk md ixd enr ipyd dler
:`xnbd dywndéì éðL àì éaøì àîìéãåiax xaeq iax zrcl - §¦§¨§©¦Ÿ¨¥¥

,ze`nehd x`yl mei leah oia lcad oi` dribp iably xi`nåmle` §
opgei iax `iady `pzd zrcldéì éðL øéàî éaøìxn` okle §©¦¥¦¨¥¥

recne ,enr lecbd dler ohwd zkiyna m` ielz xacd mei leahay
:`xnbd zayiin .eixaca dxizq yiy opgei iax xn`éaø øîà̈©©¦

,äiLàé`l` ,eixaca dxizq i`ce yiy xnel opgei iax `a `l ok` Ÿ¦¨
,ïðçBé éaø øîà éëä`id dpyn dze` m`yéaø éøáãìxn`y ¨¦¨©©¦¨¨§¦§¥©¦

`vnp ,ze`nehd x`yl mei leah oia lcad oi` xi`n iax zrcly
yäèéMä úôìçeîx`ya ezhiyn ,`idd dpyna xi`n iax ly §¤¤©¦¨

.zenewn
lirl `xnbd .oerny iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ziyily drc

(.giw)oilke` z`neha aezkdn zcnel(gl `i `xwie),'mkl `ed `nh'
d`neh mda drbp m`y ,oilke`d zeci z` daxn 'mkl' daizdy

my ewlgp mpn` .lke`d `nhp(a"r)m`y epiid ,xykdl ci yi m`
z` `xnbd dlez zrk .oilke`d exyked oilke`d zeci lr min e`a

:df oica ,epizpyna mi`pzd zwelgn,øîà àáøixack xe`iad oi` ¨¨¨©
mpi` m` elit` ik ,cg` sebk miaygp m`d `id mzwelgny iia`

`l` ,xa`l ci ziyrp dndad mewn lkn ,cg` sebkãé Léa§¥¨
éâìôéî÷ øLëäì ãé ïéàå äàîeèì`d `id mzwelgn -it lr s` m §§¨§¥¨§¤§¥¨¦§§¥

yi jk d`nehl ci yiy myky e` ,xykdl ci oi` d`nehl ci yiy
.xykdl ciøáñ øîy xaq oerny iax -å äàîeèì ãé Léit lr s` ©¨©¥¨§§¨§

ok,øLëäì ãé ïéàxyked `l d`neh lawl dxykedyk jkitl ¥¨§¤§¥
.dnr xa`døáñ øîey xaq xi`n iaxe -å äàîeèì ãé Léci yi ©¨©¥¨§§¨§

,øLëäì.dnr xyked jkitle §¤§¥
:mzwelgn xe`iaa ziriax drc,øîà àtt áøyi oerny iaxl s` ©¨¨¨©

lik`dl ayg dzhigy xg`l wxy xaecn o`ky `l` ,xykdl ci
e ,iebl xa`déâìôéî÷ äáLçî íãB÷ øLëäálka `id mzwelgn - §¤§¥¤©£¨¨¨¦§§¥

eilr ayg eyaiy ixg`e min eilr e`a m` dlik`l cner epi`y xac
.xyked m`d ,dlik`làáé÷ò éaø äéä Ck ,äãeäé éaø øîà ,ïðúc¦§©¨©©¦§¨¨¨¨©¦£¦¨

äðBLy ,epcnlne epláìçdnda ly,äèeçL`ed m`,íéøôka ¤¥¤§¨©§¨¦
lk xya my mdl yiy iptn elke`l mibdep mpi` miebd elit` myy

,mkxvéøöäáLçî Cepi` eilr ayg `l m`e ,dlik`l eilr aeygiy ¨¦©£¨¨
,oilke` z`neh lawnåmle`éøö ïéà,øLëä CiptnøLëeä øákL §¥¨¦¤§¥¤§¨§©

äèéçLae .daygnd mcew did xykddy s`,åéðôì ézøîàji` ¦§¦¨¨©§¦§¨¨
ixd ,ezxiykd dhigydy okzi,eðéaø eðzãnìyìeòïéLoin - ¦©§¨©¥§¦

mixn zewxiïèwlLrwxwd on mze` xwry -ïçéãäåminaìlk`n ¤¦§¨¤¡¦¨§
,äîäá,d`neh lawl jka exyked `låeyaiy xg`l m`Cìîð §¥¨§¦§©

ïäéìòmlik`dléðL øLëä úBëéøö íãàìmixne` `le ,mina £¥¤§¨¨§¦¤§¥¥¦
`l mixtka dhegy alg mb ,ok m`e .mzxiykn dpey`xd dgcddy
eilr aygy mcew dhigyd dzid ixdy ezxiykn dhigyd didz

.dlik`leef dprh iptnäðBL úBéäì àáé÷ò éaø øæçdf oicéaøk ¨©©¦£¦¨¦§¤§©¦
,äãeäéjixv dlik`l eilr aygy mixtka dhegy dnda algy §¨

,oerny iaxe xi`n iax ewlgp ef `xaqae .sqep xykddì øáñ øî©¨©¨
àøwéòîkxykdy ,dligza `aiwr iax xaqy itk xaq xi`n iax - §¥¦¨¨

lawl jk xg` el liren dlik`l xacd lr aygy mcew dyrpy
ie`x ezeyrl lclecnd xa`l dhigyd dliren jkitl ,d`neh

.dixg` wx dlik`l eilr aygy s` d`neh lawldì øáñ øîe©¨©¨
äøæçkg`l `aiwr iax xaqy itk xaq oerny iaxe -ea xfgy x ©£¨¨

,liren epi` daygn mcewy xykdy ,dcedi iax ixacl dcede
.d`neh lawl ie`x ezeyrl df xa`l dliren dhigyd oi` jkitle
lirl `xnbd .oerny iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ziyng drc

(:dl)aezkd on zcnel(ck bk xacna)mc `weecy ,'dzyi millg mce'
mc la` ,oilke`d z` xiykdl dwyn aygp dndad zbixda `veid
dcinrn zrk .xiykn epi` dkn zngn diiga dndad on `veid
dndad x`evn `veid mca ,epzpyna mi`pzd zwelgn z` `xnbd

:d`neh lawl xa`d xiykn m`d ,dzhigy zligzadéøa àçà áø©©¨§¥
,øîà à÷éà áøcoi` lkd ixacl `l` ,`tt ax ixack xe`iad oi` §©¦¨¨©

o`ke ,envr ipta xyken zeidl xa`d jixve xykdl ciçp÷úða§¦§©©
éâìôéî÷ ïîéñì ïîéñ ïéa ícäoniq jzgyky oebk `id mzwelgn - ©¨¥¦¨§¦¨¨¦§§¥

mcew xa`d on mcd gpwzpe ,xa`d lr mcd fzip dhigyd zra cg`
.ipyd oniqd jzgyøáñ øîy xaq xi`n iax -ì dðLéäèéçL ©¨©¤§¨¦§¦¨
óBñ ãòå älçzî,eilr dhigy my eteq cre jezigd zligzn - ¦§¦¨§©

éàäåoey`xd oniqd jeziga `viy mcd -,àeä äèéçL ícfzipyke §©©§¦¨
.exiykd xa`d lrøáñ øîey xaq oerny iaxe -ì dðéàäèéçL ©¨©¥¨¦§¦¨

óBñì àlàmiiqyk ,dteqa `l` dhigy z`xwp dhigyd oi` - ¤¨§
,mipniqd ipy z` jezglàeä äkî íc éàäåz` xiykn epi`e §©©©¨

.xa`d
:mzwelgn xe`iaa ziyy drcúøLëî äèéçLa ,øîà éMà áø©©¦¨©¦§¦¨©§¤¤

éâìôéî÷ íc àìådzhigya dndad xykd m`d `id mzwelgn - §Ÿ¨¨¦§§¥
dzxiykn dlik`a dzxizn `idy jezny ,dhigyd mvr cvn `ed
`ed d`neh lawl dndad xykdy e` ,oilke` z`neh lawl mb
miwyn x`yk epicy ,dzhigya dx`ev aihxnd mcd cvn
,xiykn dhigyd mcy xaq xi`n iax .d`neh lawl mixiyknd
mvry xaq oerny iaxe .d`neh lawl xa`d mb xyked jkitle
dliren dhigyd oi`y oeike ,mcd `le ,xiyknd `ed dhigyd
dpi` mb ,dlik`a exizdle igd on xa` llkn e`ivedl xa`l

.oilke` z`neh lawl ezxykn
lirl(:fkw)ziyrp dzhigya dndady ,xi`n iax zrca dax x`ia

dndad oic dn dax wtzqn zrk .d`neh lawl exiykdl xa`l ci
:df oiprl diigaäîäa ,äaø éòaoiicr `idyk,äéiçaiax zrcl ¨¥©¨§¥¨§©¤¨

xi`nøáàì ãé äNòzL eäîxg`l m`y epiid ,da lclecnd ©¤¥¨¤¨§¥¤
dndaa d`neh drbp jk xg`e ,mina xa`d xyked lclczpy
drbp m` oke .z`nhp dpi` dnvr dndady s` xa`d `nhp ,diiga
didi diiga dndaa mewn lka rbepd ,`nhpe envr xa`a d`neh

:`xnbd dwiqn .ezngn `nhp.e÷éz¥
dyrp m`d rwxwl xaegnd xac oipra ,dnec wtq d`ian `xnbd

:rwxwd on yelzd xacl d`neh `ivedle qipkdl ci,éiaà øîà̈©©©¥
eøîà éøädpyna minkg(h"n a"t oivwer)ly rxfy ,dòèpL úeMé÷ £¥¨§¦¤§¨¨

õéöòa,ux`d on yelzk aygp `edy ,aewp epi`yúàöéå äìécâäå §¨¦§¦§¦¨§¨¨
ditprn wlg e`vie -õéöòì õeç`id ixd ,ux`d lr mihep mde ¤¨¦
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oifge` mipy` cenr gkw sc ± oey`x wxtzereay

åàì íàåiriax dyer iyily oi` Ð dfa df oirbepy it lr s`e ,xedh exiag Ð

.(`,hi) `nei zkqna dl `pipz mei leah iabe ,dnexzaäèéùä úôìçåîo`k Ð

enr dler lecb oi`e ohwa fge` :dil `xiaq `nlra la` ,ezhiy xi`n iax silgd

ohwa fge`ac dil `xiaqc :dpin rny ,ikd opgei iax xn`wcne .edenk `ed ixd Ð

.ibltin `w enr dler lecb oi`eøãäîå
àéù÷ éàîå ãåîìúäopgei iaxl dil Ð?

,mei leaha xi`n iax lwinc ab lr s` `nlc

d`neha `ed xingn ,opaxc d`neh `edy

!dxengîåà éáø àéðúø.`ed `vexiz Ð

.dil ipy `lc iax ipz `d ,xnelkìåáè ãçà
úåàîåè øàù ãçàå íåéwelig oi` Ð

,dribp ze`neh x`ya diexwdc ,mzribpa

.dribp inp mei leaha iedàìã éáø éøáãì
äéì éðùlk `dc ,ezhiy xi`n iax silgd Ð

dribp `ied ,mei leaha dribp `iedc `kid

xi`n iaxl opirny `de .ze`neh x`ya

,enr dler lecb oi`c ab lr s`c oizipznc

.`ed xeagøùëäì ãé ùéá øîà àáøik Ð

oiwxt yixa d`nehl "ci" opitlic ikid

dnda `nlr ilekce ,ibltinw (`,giw)

.xa`l "ci" ziyrpäáùçî íãå÷ øùëäá
éâìôéî÷d`nehl "ci" yi :`nlr ilekce Ð

ayigy mcew dhgyy `l` ,xykdle

iax .daygnl xykd mcwc ,iebl elik`dl

e`l izk` xykd zryac oeik :xaq oerny

dlik`l e`l dinzqc ,`ed d`neh ileaw xa

`l inp xykd Ð `ed xeq` gp oal s`y ,i`w

.lawnáìç,mixtka elke`l ekxc oi` Ð

daxd xya mdl yie ,hren mrdy iptn

,daexn mrd ,mikxka la` .owetiq jxevl

lr eze` oilke` ,jxevd lkl xya mdl oi`e

okxc oi` ikd meyn :inp i` .wgcd ici

la` ,md miiprc meyn Ð mixtka elke`l

.eze` oilke` Ð mixiyr mdy mikxk ipa

äèéçùá øùëåäxykd mcwc ab lr s`e Ð

.daygnlíéùìåòoixewy ayr Ð

.`"lityxw*äîäáì ïè÷ìù,exykede Ð

oikixv Ð mc`l mdilr jlnp jk xg`e

.daygnl xykd mcwy iptn ,ipy xykd

iax xn`c ikid ik :dl xaq xi`n iaxe

.d`neh lawn epi` dnda lk`n `xwirn `aiwr'åë íãä çð÷úðá:`nlr ilekce Ð

egpiwe ,xa`d lr mcd fzipya :ediizbelte .d`nehl "ci" yi la` ,xykdl "ci" oi`

.oniql oniq oiaäëî íã.dkn mc `le ,"dwyn" iexw millg mc .xiykn epi` Ð

øîà éùà áødndac ,"ci" dil zi` xa` i`de ,xykdl "ci" zi` `nlr ilekc Ð

`ed ixd enr dler lecb oi`e ohwa fge` ,dil `xiaq :inp i` .xa`l "ci" ziyrp

,xiykn mc :xaq xi`n iax .ibltin `w gpwzp `le xa`d lr mcd fzipyke ,edenk

dhigy :(`,el oileg) ipy wxta xn`c ,dinrhl Ð oerny iaxe .xyked ixde

lr s` ,dlik`a exizdl dhigy dil `ipdn `lc oeik ,xa` i`de .mc `le ,zxykn

dhigyc `nrhc .d`nehl dil dxykn `l Ð dlap icin dixedhl dil `ipdnc ab

inp dil `ieyn ,dlik` xzid oiprl `lke` dil `ieync oeikc meyn ,epiid :zxykn

.ikd xninl `kil `kde .d`neh oiprl `lke`'åë äáø éòámiwe` dax Ð

.d`neh `ivedle qipkdl "ci" dyrzy edn ,diiga xykd oiprl dhigya xa`l "ci" ziyrp dnda xn`c ,xi`n iaxl :dax ira .xa`l "ci" ziyrp dndaa lirl ediizbelt

xa`l d`neh `iadl ,"ci" dyrzy edn Ð dndaa d`neh rbp m`e ,onewna d`neh oilawnc oizipzna opixn`c ,eleclc xg`l mina xykedc `kid?oeik :opixn` in

xyal "ci" `edy ,eilr lke`e xyac mvr iab opixn`c ikid ik .`ied `din xa`l "ci" ,dxedh dteb idi`c idp ,`nlic e` .eed `l inp "ci" ,d`neh ilawn `l miig ilrac

.d`neh lawn xya `la mvr oi`y it lr s` ,d`neh `ivedle qipkdlõéöòá äòèðù úåùé÷m` e` ,oilke` x`yk d`neh zlawne ,`inc dyelzk Ð aewp epi`y Ð

mixfegy itl ,uivray zeyiwd lk dxdhe ,`inc xaegnk Ð xie` jxc ux`d gixn wpeie ,ux`d lr dhepe uegl dtep d`vie dlicbd m`e .dz`neha `id ixd Ð d`nh dzid

.uivrl ueg dhepd sepd on oiwpeieåúàîåèá àîèä.yelzk `edy itl ,d`neh lawn uivrd jezay dn ÐøåäèäåÐ xie` jxc ux`d gixn zwpeie uegl `viy sepd Ð

.dxedhe ,xaegnkïåòîù éáøìd`neh dl `iadl ,zeyiwl "ci" xedhd sep dyriy edn Ðäøñà úòìã éöçì äåçúùîä ?oerny iaxle .dxf dcear meyn ,d`pda Ð

e`d lk"n (`,hkw oileg) onwl dil `wtpc ,oilke` z`neh oi`nhn oi` d`pd ixeqi`,`id d`pd ixeqi` zrlcd `de ,mixg`l elik`dl leki dz`y opirac ,"lk`i xy` lk

xn`py ,dcpk d`nhn `aiwr iaxle ."epvwyz uwy" (f mixac) xn`py ,uxyk d`nhn dxf dcear `dc ,dtebn dl d`vei d`nehc idpe .oilke` z`neh `nhn `l eze

.`ed `nlra `zknq` Ð `xwe ,(a,bt zay) "`aiwr iax" wxta opixn`ck ,`id opaxc Ð d`neh `idd edin ."dec enk mxfz" (l ediryi)
åäî
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éáøyexitae ,mixtqa opiqxb ikd Ð enr dler lecbe ohwa fge` m` xne` xi`n

fge` m` :xne` xi`n iax" :opiqxbc ,ok epi` (` dpyn b wxt) mei leah zkqnae mz epiax

dler lecbe ,ohwa fge` m` :xne` dcedi iax .edenk `ed ixd Ð enr dler ohwe ,lecba

`le ?xi`n iaxc` xi`n iaxc `kd jixt i`n :dniz `qxib jdle ."edenk `ed ixd Ð enr

ohwa fge`a xn`c opgei iaxc :yxtl xazqn

e`l ,xi`n iaxc `ail` enr dler lecb oi`e

Ð lecbd mr dler oi` ohwd mb `l` ,`wec

.ikd rnyn `lc

äîäá:dniz Ð xa`l ci dyrzy edn diiga

dndac meyn i` ?dil `iran i`n

zeci lk Ð `id d`neh ileaw za e`l diiga

zeqipkny `l` ,d`neh ilawn `l inp mleray

x`yl inc `lc :xnel yie !d`neh ze`ivene

opi`y meyn ,d`neh ilawn `lc i`nc ,zeci

oa oebk ,lke` ied inp ik ,miig ilra la` .lke`

"dywnd dnda" wxt xn`c o`nl `ki` ,drewt

.d`neh lawn `lc (`,dr oileg)úåùé÷
uivrl ueg d`vie dlicbde uivra drhpy

"hb `iand" wxta xn`c ab lr s`e Ð dxedh

dhep etepe ,ux`a oli` :(my oiir `,ak oihib)

daexn ,mzd Ð opilf` exwir xza ,ux`l dvega

oi` ,uivra exwir la` .xwird mewna ezwipi

on zewpei zetepd oi`e ,daexn miyxyd zwipi

.uivrdàìàxedhde ez`neha `nhd

opixn` aewp uivrac ab lr s`e Ð ezxdha

ied oerny iaxlc (a,dv zay) "ripvnd"a

oicd `ed `nzqne ,mirxf xykd oiprl xaegnk

.xaegnk ied awpd ici lr ,mzd Ð d`neh oiprl

dn `di `l uegl `veiy dn ici lr ,`kd la`

.xaegnk miptay

éøäira dxq` zrlc ivgl degzynd exn`

Ð dzxagl ci dyrzy edn `xif iax

`ied i` dil `iranc ,qxhpeway ipy yexitl

e` d`neh `ivedl ci dl degzyd `ly divg

Ð `l e` xg` lke`l lke` ci dyrp melk ,`l

ci dyrp lke`c gken oizrny dlekac :dniz

dyrp dalga dlap ly `ilek :onwl ,lke`l

`l` ibilt `l inp lirle ,`ilekl ci algd

dndady meyn ,xa`l ci ziyrp m` dndaa

eid m` la` ,ci zeidl die`x dpi`e lecb xac

izya irail ?"zrlc" hwp i`n` :cere !`nlr ilekl ci `ied Ð xa`de dndad oiey

zxaegn zrlcac :inp xnel oi`e !uxya odn zg` d`nhpe ,xera oiwaecnd xya zekizg

gde ,ixii`,d`neh `ivedl jci` ci ied i` dil `iran `we .dxy`` dedc icin ,`nh iv

?"zrlc" hwp i`n` izk`c Ð uivra drhpy zeyiwa dil `iranck ,xaegn `edy oeik

uxy rbp m` :irac ,qxhpewa yxity oey`x oeylk d`xpe !"oli` ivgl degzynd" `nil

oerny iaxl d`neh lawl ie`x oi`e li`ed ,xg`d ivgl ci ziyrp m` ,degzydy ivga

Ð mzdc :zeci x`yl inc `le .lke` epi` Ð mixg`l elik`dl leki oi`y lke` :xn`c

xenb lke` Ð `kd la` .od `nlra ure ,dlik`l zeie`x opi`y itl ,d`neh zelawn oi`

dnda" iab lirl ziyixtck ,mixg`l elik`dl ie`x oi`y el mxeb xg` xac la` ,`ed

.'ek "edn diiga
iax
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Bnò äìBò ìBãâå ïè÷a æçBà íà :øîBà øéàî éaøä ¯éø ©¦¥¦¥¦¥§¨¨¦¨¤¦£¥
åàì íàå ,eäBîk àeä¯:ïðçBé éaø øîàå .eäBîk Bðéà ¨§¦¨¥¨§¨©©¦¨¨

.äèéMä úôìçeî¯éaøì déì éðL àîìéc ?àéLe÷ éàîe §¤¤©¦¨©§¨¦§¨¨¥¥§©¦
ì íBé ìeáè ïéa øéàî?úBàîeè øàL¯:øîBà éaø ,àéðz ¥¦¥§¦§¨§©§¨©¦¥

.úBàîeè øàL ãçàå íBé ìeáè ãçà¯éaøì :àîìéãå ¤¨§§¤¨§¨§§¦§¨§©¦
,äiLàé éaø øîà ?déì éðL øéàî éaøìe ,déì éðL àì̈¨¥¥§©¦¥¦¨¥¥£©©¦Ÿ¦¨
àáø .äèéMä úôìçeî éaø éøáãì :ïðçBé éaø øîà éëä̈¦£©©¦¨¨§¦§¥©¦§¤¤©¦¨¨¨
øî .éâìtéî÷ øLëäì ãé ïéàå äàîeèì ãé Léa :øîà£©§¥¨§§¨§¥¨§¤§¥¨¦©§¦¨
ãé Lé :øáñ øîe ,øLëäì ãé ïéàå äàîeèì ãé Lé :øáñ§©¥¨§§¨§¥¨§¤§¥¨§©¥¨
äáLçî íãB÷ øLëäa :øîà àtt áø .øLëäìe äàîeèì§§¨§¤§¥©©¨£©§¤§¥¤©£¨¨
àáé÷ò éaø äéä Ck :äãeäé éaø øîà ,ïðúc .éâìtéî÷̈¦©§¦¦§©¨©©¦§¨¨¨¨©¦£¦¨

íéøôka äèeçL áìç ,äðBL¯éøöéøö ïéàå ,äáLçî CC ¤¥¤§¨©§¨¦¨¦©£¨¨§¥¨¦
eðzãnì :åéðôì ézøîà .äèéçMa øLëeä øákL ,øLëä¤§¥¤§¨§©©§¦¨¨©§¦§¨¨¦©§¨

,eðéaøìBòïéLïèwlLïçécäåïäéìò Cìîðå äîäaì ©¥¨¦¤¦§¨§¦¦¨©§¥¨§¦§©£¥¤
íãàì¯úBéäì àáé÷ò éaø øæçå !éðL øLëä úBëéøö ¨¨¨§¦¤§¥¥¦§¨©©¦£¦¨¦§

dì øáñ øîe ,àøwéòîk dì øáñ øî .äãeäé éaøk äðBL¤§©¦§¨¨§©¨§¥¦¨¨¨§©¨
äøæçk.ícä çp÷úða :øîà à÷éà áøc déøa àçà áø ©£¨¨©©¨§¥§©¦¨£©§¦§©¥©©¨

äèéçMì dðLé :øáñ øî .éâìtéî÷ ïîéñì ïîéñ ïéa¥¦¨§¦¨¨¦©§¦¨§©¤§¨©§¦¨
:øáñ øîe .àeä äèéçL íc éàäå ,óBñ ãòå älçzî¦§¦¨§©§©©§¦¨¨§©
éLà áø .àeä äkî íc éàäå ,óBqì àlà äèéçMì dðéà¥¨©§¦¨¤¨©§©©©¨©©¦
:äaø éòa .éâìtéî÷ íc àìå úøLëî äèéçLa :øîà£©¦§¦¨©§¤¤§Ÿ¨¨¦©§¦¨¥©¨
:ééaà øîà .e÷éz ?øáàì ãé äNòzL eäî ,äéiça äîäa§¥¨§©¤¨©¤¥¨¤¨§¥¤¥¨©©©¥

úeMé÷ eøîà éøädòèpLõeç úàöéå äìécâäå ,õéöòa £¥¨§¦¤§¨¨§¨¦§¦§¦¨§¨¨
õéöòì¯?øäèì dáéh äî éëå :ïBòîL éaø øîà .äøBäè ¤¨¦§¨¨©©¦¦§§¦©¦¨§©¥

àîhä àlàBúàîeèaøBäèå ,eäî :ééaà éòa .Búøäèa ¤¨©¨¥§§¨§¨§¨¢¨¨¥©©¥©
éøä :äéîøé éaø øîà .e÷éz ?äzøáçì ãé äNòzL¤¥¨¤¨©£¤§¨¥¨©©¦¦§§¨£¥

úòìc éöçì äåçzLnä eøîà¯:äéîøé éaø éòa .døñà ¨§©¦§©£¤©£¦§©©£¨¨¨¥©¦¦§§¨
åäî

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

חולין. פרק תשיעי - העור והרוטב דף קכח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gkw sc oileg(iyily meil)

dzøáçì ãé äNòzL eäîziyrp dl degzydy zivgnd m`d - ©¤¥¨¤¨©£¤§¨
degzydy zivgna d`neh rbiz m`y oiprl ,dipyd zivgnl ci
z`nhp dipyd didz mewn lkn ,z`nhp dpi` dnvr `idy s` ,dl

:`xnbd dwiqn .dci lr.e÷éz¥
ci dyrp m`d ,rwxwl xaegnd xac oipra ,sqep wtq d`ian `xnbd

:rwxwd on yelzk epicy xacl d`neh `ivedle qipkdláø øîà̈©©
eøîà éøä ,àttdpyna(g"n b"t oivwer)øeçé[spr-]äðàz ìL ¨¨£¥¨§¦¤§¥¨

çLôpL,exeaig mewnn eaexa ylzpy -äøBòîeoiicr xaegne - ¤¦§©§¤
zvwnadútéì÷a,zexit df spra yie ,dp`zd ur lyäãeäé éaø ¦§¦¨¨©¦§¨
øäèîxaegnk sprd aygpy oeik ,oilke` z`nehn zexitd z` §©¥

.df xeaign zeigl leki epi` m` elit`e ,ux`líéîëçåmiwleg ©£¨¦
e,íéøîBàyíàoiicre df sprl xeaigd liren,úBéçì ìBëé`ed ixd §¦¦¨¦§

,åàì íàå ,øBäèe ,yelzk aygp `ed ixdàîèeizexit miie`x - ¨§¦¨¨¥
dzrne .oilke` z`neh lawlàtt áø éòaxy`k ,minkg zrcl ¨¥©¨¨

ylzp ipyd sprde ,ipy spr `vei epnne ,oiicr zeigl leki sprd
,zeigl leki epi`y ote`a oey`xd on eaexaäNòiL eäîsprd ©¤¥¨¤

oey`xd,Bøéáçì ãés` ,oey`xd spra d`neh rbiz m`y epiid ¨©£¥
dwiqn .eci lr mi`nhp ipyd spray zexitd eidi ,xedh envr `edy

:`xnbd.e÷éz¥
.zrbepnd oa` z`neha ci oic yi m`d ,sqep wtq d`ian `xnbd

zexiwa rbp d`xp xy`kdray ziad z` xibqdl odkd jixv ,ziad
mipa`d z` uelgl jixv rbpd hytzpy d`ex m` mdixg`le ,mini
zzle ,xirl uegn mkilydle ziad gih z` selwle rbpd oday
mini dray exibqdle ziad z` gehle onewna zexg` mipa`
oa` iabl dpc `xnbd .ziad z` uzep ,rbpd xfg m`e .mitqep
itk] `nh divg wxy ote`a oicd dn ,ld`a d`nhny ,zrbepnd
`nhne oey`xd ivgl ci ipyd ivgd dyrp m`d ,[jenqa x`aziy

:ok mbeøîà éøä ,àøéæ éaø øîàdpyna(a"n b"it mirbp)zrxv iabl ¨©©¦¥¨£¥¨§
dy ,ziadúéåæaL ïáàoia cixtnd iniptd xiwd dvwa `idy oa` - ¤¤¤§¨¦

eziaa mb zi`xpe xiwd iaer lk z` zqtez oa`de ,exiag zial ezia
,ezia l` dpetd cva rbp da clep m` ,exiag ziaa mbeõìBç àeäLk§¤¥

,xbqdd ly reayd seqa xiwd on oa`d z`õìBçjilyneúà ¥¤
,dlek.exiag zia cvly ivgd llekåmle`õúBð àeäLkziad z` ¨§§¤¥

on d`iven ,mizad ipya zi`xpd efk oa` my yi m` ,rbpd xfgyk
e xiwdúà õúBðivgdçépîe ,BlLdxfgúàivgd.Bøéáç ìL ¥¤¤©¦©¤¤£¥
dzrne,àøéæ éaø éòaivg lr zrbepnd oa` oic yiy dfk ote`a ¨¥©¦¥¨

,cala oa`ddzøáçì ãé äNòzL eäîdpi`y zivgnd m`d - ©¤¥¨¤¨©£¤§¨
ld`k exiag zia mb didie ,zrbepnd zivgnl ci ziyrp zrbepn

.`nhp eil` qpkpd lke zrbepn oa` ea yiy:`xnbd dwiqn.e÷éz¥
m` :dpyna epipyäîäaä äúîiax zrcl ,lclecnd xa` da yiy ¥¨©§¥¨

.dliap ly xa` meyn `le ,igd on xa` meyn `nhn xa`d xi`n
:`xnbd zxxanàkéà éàîyi lcad dfi` -,éçä ïî øáà ïéa ©¦¨¥¥¤¦©©

.äìápä ìL øáàì:`xnbd daiynLøBtä øNa eäééðéa àkéà §¥¤¤©§¥¨¦¨¥©§¨¨©¥
(äîäa øáàî) epnîdndadn xa`d ylzp m` mdipia lcad yi - ¦¤¥¥¤§¥¨

,xya zkizg epnn dyxt jk xg`eïî øáàî LøBtä øNa eléàc§¦¨¨©¥¥¥¤¦
ànèî àì ,éçäla` .mly xa` epi`y oeik ,igd on xa` meyn ©©Ÿ§©¥

yxetd,äìápä ïî øáàîe ,dliap xya lkk `ed ixd.ànèî ¥¥¤¦©§¥¨§©¥
ly oicd :`xnbd zxxanàø÷ éàî ,ànèîc éçä ïî øáàdfi`n - ¥¤¦©©¦§©¥©§¨

:`xnbd daiyn .cnlp weqt,áø øîà äãeäé áø øîàaezk ¨©©§¨¨©©
dliap z`neha(hl `i `xwie)äîäaä ïî úeîé éëå'DzlapA rbPd 'ebe §¦¨¦©§¥¨©Ÿ¥©§¦§¨¨

zvwn elit`y ,'dndad on' zeaizdn miyxece ,'axrd cr `nhi¦§¨©¨¨¤
,zvwna dzin oirk efy] xa` dpnn ylzpy epiid ,dzny dndad

`nhi ea rbepd lk ,[mlerl da xqg didi ylzpy xa`d ixdy.
:`xnbd dywndéì éòaéî éàäåepnn cenll jxvp df weqt ixde - §©¦¨¥¥

Cãéàëì[zxg` dyxcl-]äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøc ¦§¦¨§©§¨¨©©§¨©©§¨
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,áø øîàepy oky mixne` yie - ¨©©§¨§¥¨§©§¦¨¨¨

dliap z`neha xn`p ,`ziixaa'äîäaä ïî úeîé éëå'oeyle ,'ebe §¦¨¦©§¥¨
y ,hrnl d`a 'dndad on' aezkdäànèî äîäa úö÷îon wlg - ¦§¨§¥¨§©§¨

,ozzina ze`nhn zendadäànèî dðéà äîäa úö÷îeon wlge - ¦§¨§¥¨¥¨§©§¨
,ozzina ze`nhn opi` zendadBæ Bæéàå,d`nhn dpi`yäôøè Bæ §¥§¥¨

,dèçMLdliren ,dlik`a dzxizn dpi` dzhigyy it lr s`y ¤§¨¨
epnn yexcl xzein df weqt oi`y `vnpe .dliap icin dxdhl `id

.igd on xa` z`neh oic z`
:`xnbd zvxznïk íàoic z` wx epcnll `a aezkd did m` - ¦¥
,dhgyy dtixhàðîçø áBzëìzeni ike'ïî' éàî ,'äîäaî ¦§©£¨¨¦§¥¨©¦

,'äîäaäjgxk lrézøz dpéî òîL,df weqtn micnlp mipic ipy - ©§¥¨§©¦¨©§¥
.`nhn igd on xa`y mbe ,d`nhn dpi` dhgypy dtixhy mb

on' weqta fnxp igd on xa` oicy xn`y ax lr dywn `xnbd
:'dndadéëä éàdndad on zvwn elit`y aezkd zpeek m` - ¦¨¦

epnn cnlp `l recn ,d`nhn dznyénð øNa eléôàmby - £¦¨¨©¦
zvxzn .z`nhn didz diiga dndad on zyxetd xya zkizg

:`xnbdCzòc à÷ìñ àìoeik ,jk xnel jzrca dlrz l` -,àéðúc Ÿ©§¨©§¨§©§¨
øîBì ãeîìz ,àîè éçä ïî LøBtä øNa àäé ìBëéigd on xa`a ¨§¥¨¨©¥¦©©¨¥©§©

(my)'äîäaä ïî úeîé éëå'oeyl igd on xa`a aezkd xikfd ,'ebe §¦¨¦©§¥¨
,jcnll ,dzinäúéî äîjgxk lrïéôéìç äNBò dðéàLoi`y - ©¦¨¤¥¨¨£¦¦

,dzencwl zxfeg dznd dndadìk óàxnelk ,df weqtn cnlpd ©¨
ote`a `weec `ed ,igd on xa` z`neh s`,ïéôéìç äNBò BðéàL¤¥¤£¦¦

ze`txzdl xfeg epi`e eay mvrd mr xa`d ylzpy xnelk
xg` xyay oeik ,`nhn epi` ,igd on yxetd xya la` .dligzak

,eizgz dler.[éìéìbä] éñBé éaø éøáceàáé÷ò éaøeilr wleg ¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨
e,øîBàon' weqt eze`a xn`py dnn zcnlp xyad zxdhy ¥¦
däîäa äî ,'äîäada yiìk óà ,úBîöòå íéãébweqtn cnlpd ©§¥¨©§¥¨¦¦©£¨©¨

ea yiyk `weec `ed [igd on xa`] df,úBîöòå íéãébxya la` ¦¦©£¨
e .igd on xa` z`neh ea oi` zenvre micib `ll igd on yxetdéaø©¦

e mdilr wleg,øîBàd on' aezkd oeyln cenildy'äîäa`ed ¥¦©§¥¨
,xg` ote`aäîäa äîda yiøNaeìk óà ,úBîöòå íéãébcnlpd ©§¥¨¨¨¦¦©£¨©¨

ea yiyk `weec `ed df weqtnøNae,úBîöòå íéãébipta xya la` ¨¨¦¦©£¨
.`nhn epi` envr
:`xnbd zxxanàkéà éàîyi lcad dfi` -.àáé÷ò éaøì éaø ïéa ©¦¨¥©¦§©¦£¦¨
:`xnbd daiynäaekøà eäééðéa àkéàiabl `ed mdipia lcadd - ¦¨¥©§©§¨

micib da yie mly xa` `idy ,dndad lbx ly dpezgzd daekx`d
ef ixd zenvre micib da yiy oeik ,`aiwr iax zrcl .cala zenvre
.z`nhn dpi` xya da oi`y oeik ,iax zrcle .igd on xa`a z`nhn

:`xnbd zxxan ceràkéà éàî ,éìéìbä éñBé éaøì àáé÷ò éaø ïéa¥©¦£¦¨§©¦¥©§¦¦©¦¨
.eäééðéa:`xnbd daiynàkéà íéúôN áéðå àéìek ,àtt áø øîà ¥©§¨©©¨¨§¨§¦§¨©¦¦¨
eäééðéaly dpeilrd dtyde zeilkd iabl `ed mdipia lcadd - ¥©§

oicn ze`nhn ,diiga eylzp m` ,ililbd iqei iax zrcly ,dndad
,`aiwr iax zrcl la` ,ozencwl zexfeg opi`y oeik ,igd on xa`

.ze`nhn opi` zenvre micib oda oi`y oeik
:eiiga uxyd on yxetd xya iabl ,dnec zwelgn d`ian `xnbd

éab énð àéðzz`neh,íéöøLda ewlgpyàðååb éàäk.df oirk - ©§¨©¦©¥§¨¦§©©§¨
,`ziixaa epipy okyíéöøMä ïî LøBtä øNa ìBëémdiigaàäé ¨¨¨©¥¦©§¨¦§¥
øîBì ãeîìz ,àîèmivxy z`neha(al `i my)eilr lRi xW` lke' ¨¥©§©§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨

mdníúBîaigd on xa` z`neh dzaxzp df aezkny ,'ebe '`nhi ¥¤§¨¦§¨
,jcnll ,dzin oeyl aezkd da xikfde ,mivxyaäúéî äîlr ©¦¨

jgxkïéôéìç äNBò dðéàL,ezencwl xfeg znd uxyd oi`y -óà ¤¥¨¨£¦¦©
ìkuxyd on ylzpy xa` z`neh s` xnelk ,df weqtn cnlpd ¨

ote`a `weec `ed ,eiiga,ïéôéìç äNBò dðéàLyxetd xya la` ¤¥¨¨£¦¦
,eizgz dler xg` xyay oeik ,`nhn epi` ,eiiga epnnéaø éøác¦§¥©¦

.éìéìbä éñBéeàáé÷ò éaøe wleg,øîBàdnn zcnlp xa`d zxdhy ¥©§¦¦©¦£¦¨¥
eiptly weqta micwdy(`l `i my)d lkA mkl mi`nHd dN`','õøM ¥¤©§¥¦¨¤§¨©¨¤

,miyxec o`knyõøM äîea yiìk óà ,úBîöòå íéãébcnlpd ©¤¤¦¦©£¨©¨
ea yiyk `weec `ed [mivxyay igd on xa`] dyxt dze`níéãéb¦¦

,úBîöòåoi` ,zenvre micib `ll eiiga uxyd on yxetd xya la` ©£¨
e .d`neh eaéaøe mdilr wlegøîBà,lkA' aezkd oeyln cenildy ©¦¥§¨

d,'õøM,xg` ote`a `edõøM äîea yiøNaeóà ,úBîöòå íéãéb ©¨¤©¤¤¨¨¦¦©£¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

oifge` mipya cenr gkw sc ± oey`x wxtzereay

äúøáçì ãé äùòúù åäîick uxyd on d`neh lawl ,`ziixe`c d`neh oiprl Ð

dipy" .d`neha dnvr rbp eli`k ,"dpey`x" dzxag zeidl ,dzxagl d`iadl

.dnvrl d`neh dlaw `l ef ixdy ,dzxag `idd `ied `lc ol `hiyt "d`nehl

Ð dxf dcear ziyrpy efc .dil `irainw dxf dcear z`neh oiprl :`pixg` `pyil

,"ci" dl ded in ipyd divge ,uxyk `id ixd

dxf dceara rbepk Ð da rbepde?`nlic e`

m` oebk .da rbepd xedhe ,"ci" dl ied `l

lawl "lke`" zxez dilr oi`c ,dxyked `l

dl `ied ,dxyked :inp i` .dzxagn d`neh

dyrp ."ipy" ied da rbepde ,"oey`x" idi`

`l e` ,xg` lke`l "ci" lke`døåçé ?Ð

.sepøäèî äãåäé éáø.`ed xaegn izk`c Ð

úåéçì ìåëé íà.xedhe ,xaegn ied Ðíàå
åàì.`nhe ,yelzk `ed ixd Ðäùòéù åäî

åøéáçì ãé,xg` xegi df xegin gytp m` Ð

iede ,zeigl leki epi`e ,eztilwa ea dxerne

df dyriy edn .zeigl leki oey`xde ,yelz

"ci zia" ,d`neh lawn epi`e ,zeigl lekiy

d`neh el `iane yelzd dfl?m` :inp i`

el dyriy edn ,zeigl leki epi` df xegi

zexit lr d`neh `iadl "ci" oli`d

xegiayïáà ?.zrbepnd ÐúéåæáùÐ

zeiefd jxc oky .df ziaae df ziaa d`xpy

lk z` miwifgnd zelecb mipa` my zzl

.miccv ipyn d`xpe ,lzekd iaerùëàåä
õìåçaizkck ,xbqd ly reay seql Ð

."mipa`d z` evlge" (ci `xwie)úà õìåç
åìåëe` ,`idy zenk ,aizk "oa`" `dc Ð

.dphw e` dlecbõúåð àåäùëåhlged m` Ð

.evzepl `ae ,ziadåìù úà õúåðuleg Ð

.ely cv z` uzepe ,oa`d z`÷ìç úà çéðîå
åøéáç"ziad z` uzpe" (my) aizk `dc Ð

.miza izy `le Ðäùòéù åäîwlg Ð

zial d`neh qipkdl ,dfl "ci zia" xedhd

exiag?,ld`a d`nhn zrbepnd oa` `dc

."ziad l` `ade" (my) aizkckàëéà
øáàä ïî ùøåôä øùá åäééðéá.onf xg`l Ð

ok m` `l` ,`nhn `l igd on yxetd xya

.onwl silick ,zenvrde micibd mr xa` ied

.igd on xa` on yxetd xya oky lkeøáàî
àîèî äìáðä ïî.dlap zifk `ki` `dc Ð

äîäá úö÷îî äîäáä ïîxa` oebk Ð

rnync Ð "on zeni ike" aizkcn ,dpnn

.xa` epiide ,oitilg dyer dpi`y dzin oirk

."`nhi dzlapa rbepd" `xwc ditiqe

äàîèî äðéà äîäá úö÷îåit lr s`e Ð

.dhgyy dtxh oebk ,dznk `idyúåîé éëå
diixwe .opixn`ck ,xa` ol `wtp dipin Ð

dpi`y ,opira dzin oirk ,`nl` Ð "dzn"

.zxfegïéôéìç äùåò.dzencwl zxfeg Ð

on xya yelzi m` ,oitilg dyer xyae

.eizgz dler xg` Ð dndadäîäá äî
úåîöòå ïéãéâ.ediipia i`n yxtn dinwl Ð

xya dnda dn dnda xne` iax" :opiqxb ikd

.'ek "zenvre micibäáåëø åäééðéá àëéà àáé÷ò éáøì éáø ïéáoky lke ,`ed xa` Ð `aiwr iaxl .zenvre micib `l` ,llk xya da oi` y`xd mr zxknpd daekx Ð

.xya ea oi` `dc ,`ed igd on xa` e`l Ð iaxle .oitilg dyer epi` `dc ,ililbd iqei iaxlíéúôù áéðå àéìåë åäééðéá àëéà éìéìâä éñåé éáøì àáé÷ò éáø ïéáoi`c Ð

.edpip xa` e`l Ð `aiwr iaxl ,xa` eed Ð iqei iaxl .mvr oda oi`e ,oitilg oiyeríéöøùä ïî ùøåôä øùá.oda bdep igd on xa`c ,igd on Ðäîäá ïðéòåîùà éàã
àîèî àìã àîòè åðééä.dycrka `nhn `lc meyn ,dcic igd on xya Ðõøù.`yn da aizk dnda ,`yn dia aizk `l Ðéçä ïî øáàî øùá úéæë êúåçäÐ

.dviak `ki`c oebke ,"igd on xa`n xya jzegd" `l` "zifk" opiqxb `l `ztqezaåéìò áùéç êë øçàå åëúç.iebl elik`dl Ðøåäèon xa`n yxetd xya `dc Ð

ezl xa`a eia`a ecixede eilr ayig la` .dplawiy d`neha rbp `l Ð eilr ayigyne .ea oi` envr z`neh ,jkld .xedh Ð igdd`neh law Ð ekzg jk xg`e ,"lke`" zx

.dzr cr el did `ly dlwd eilr dx`yp ,dxeng d`neh dl dklde ,ekzgyk .mly xa` ecera eilr dzidy dxeng d`nehn ,okl mcew eia`nøîà (êì àéù÷ éàî)
äéìd`nh `id i`n`e ,'ek "ayig" `ziixa `idda ipzwc :il `iyw ikd Ð?.'ek
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éáøz`neh `nhn odiai`a ewnvy mip`z :(a,fkw) lirl xn`c `d Ð xdhn dcedi

.dxernk elit` ied `l ewnv :inp i` .dcedi iaxk `lc `iz` ,oilke`àéìåëaipe

aip ivge `ilek ivg la` .mly mizty aipe ,dnly `ilek :yexit Ð ediipia `ki` mizty

xac `idy dzn dndan opixnbc .`nhn epi` ,oitilg dyer oi`y it lr s` Ð mizty

iaxc ab lr s`e .aeyg `edy xa` s` ,aeyg

irac oiprl ,"dnda"n sili `l ililbd iqei

ivg elit`y xnel oi` la` .sili zvw zeaiyg

oiyer oi`e li`ed ,mizty aip ivge `ilek

,oitilg dyer oi` mvr `dc Ð enhn ,oitilg

`l `nzqn ,diiga dndan ltpe xayp m`e

,dlapc mvrn igd on mvr sicr `lc .`nhn

dxeryk mvre .zenvra `le "dzlapa" xn`c

ab lr s` ,`l Ð zegt la` ,`nhn znd on

xn` `kdc :xn`z m`e .oitilg dyer oi`c

,mizty aipe `ilekn ueg oitilg dyer xyac

oi`y mvr dn :xn` (`,dp) "dcpd mc" wxtae

:ipyne ,'ek ?xya ixde :jixte ,silgn erfb

dipiprn `kdc :xnel yie !zwlv dyrp enewnc

,mvrc `inec Ð mzd .dipiprn mzde ,`xwc

xyae ,dlgzak `txzn oi` la` zvw `txzny

dpi`y ,dzinc `inec Ð `kde .zwlv dyrp inp

oeyl `kd hwp jkle .llk oitilg dyer

."silgn erfb" hwp mzde ,"oitilg"ïéáiax

mixtq zi` Ð xya ediipia `ki` `aiwr iaxl

ira `l ikd meync .d`xp oke ,"daekx" iqxbc

epiidc ,dndaa xa` `ki`c Ð xya `aiwr iax

xza `l` lif` `l iaxe .xya eilr oi`y ,daekx

.dteb daekxa elit` `nhn `le ,mixa` aex

iaxc `nrh opirci ded `l ,daekx e`l i` la`

irapc "dnda"n inp yixc `l `nrh i`n `aiwr

`lc Ð `gip ililbd iqei iaxc `nrhc .xya

:yxit xy` oa wgvi epiaxe ."dnda"n icin yixc

jk z`xapy oeik .ibilt `l `nlr ilek daekxac

ibilt `le .mixai` x`yn drxb `l ,xya `la

.xqede xya eilr didy xa`a `wec `l`
z`nehe
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eäîäNòzLéøä ,àtt áø øîà .e÷éz ?äzøáçì ãé ©¤¥¨¤¨©£¤§¨¥¨©©©¨£¥
dútéì÷a äøeòîe çLôpL äðàz ìL øeçé :eøîà¯éaø ¨§¦¤§¥¨¤¦§©§¤¦§¦¨¨©¦
úBéçì ìBëé íà :íéøîBà íéîëçå ,øäèî äãeäé¯,øBäè §¨§©¥©£¨¦§¦¦¨¦§¨

åàì íàå¯?Bøéáçì ãé äNòiL eäî :àtt áø éòa .àîè §¦¨¨¥¨¥©©¨©¤¥¨¤¨©£¥
ïáà :eøîà éøä ,àøéæ éaø øîà .e÷ézúéåfaLàeäLk , ¥¨©©¦¥¨£¥¨§¤¤¤©¨¦§¤

õìBç¯õúBð àeäLëe ,dlek úà õìBç¯BlL úà õúBð ¥¥¤¨§¤¥¥¤¤
ãé äNòzL eäî :àøéæ éaø éòa .Bøéáç ìL úà çéðîe¥¦©¤¤£¥¨¥©¦¥¨©¤¥¨¤¨

.e÷éz ?äzøáçìøáà ïéa àkéà éàî ."äîäaä äúî" ©£¤§¨¥¥¨©§¥¨©¦¨¥¥¤
øNa :eäééðéa àkéà ?äìápä ìL øáàì éçä ïî¦©©§¥¤¤©§¥¨¦¨¥©§¨¨
øáàî LøBtä øNa eléàc ,äîäa øáàî epnî LøBtä©¥¦¤¥¥¤§¥¨§¦¨¨©¥¥¥¤

éçä ïî¯äìápä ïî øáàî ,ànèî àì¯.ànèî ¦©©Ÿ§©¥¥¥¤¦©§¥¨§©¥
,äãeäé áø øîà ?àø÷ éàî ,ànèîc éçä ïî øáà¥¤¦©©¦§©¥©§¨¨©©§¨

."äîäaä ïî úeîé éëå" :áø øîà¯déì éòaéî éàäå ¨©©§¦¨¦©§¥¨§©¦¨¥¥
øîà ,äãeäé áø øîàc ,áø øîà ,äãeäé áøc Cãéàëì¦§¦¨§©§¨£©©©£©©§¨¨©
"äîäaä ïî úeîé éëå" :àðz àúéðúîa dì éøîàå ,áø©§¨§¦¨§©§¦¨¨¨§¦¨¦©§¥¨

¯.äànèî dðéà äîäa úö÷îe ,äànèî äîäa úö÷î¦§¨§¥¨§©§¨¦§¨§¥¨¥¨§©§¨
Bæ Bæéàå¯!dèçML äôøè Bæ¯àðîçø áBzëì ,ïk íà §¥§¥¨¤§¨¨¦¥¦§©£¨¨

"äîäaä ïî" éàî ,"äîäaî"¯.ézøz dpéî òîL¯éà ¦§¥¨©¦©§¥¨§©¦¨©§¥¦
!éîð øNa eléôà ,éëä¯ìBëé :àéðúc ,Czòc à÷ìñ àì ¨¦£¦¨¨©¦¨¨§¨©§¨§©§¨¨

úeîé éëå" :øîBì ãeîìz ?àîè éçä ïî LøBtä øNa àäé§¥¨¨©¥¦©©¨¥©§©§¦¨
äúén äî ,"äîäaä ïî¯ìk óà ,ïéôéìç äNBò dðéàL ¦©§¥¨©¦¨¤¥¨¨£¦¦©Ÿ

¯:øîBà àáé÷ò éaø .éñBé éaø éøác ,ïéôéìç äNBò BðéàL¤¥¤£¦¦¦§¥©¦¥©¦£¦¨¥
äîäa äî ,"äîäa"¯ìk óà ,úBîöòå íéãéb¯íéãéb §¥¨©§¥¨¦¦©£¨©Ÿ¦¦

äîäa äî ,"äîäa" :øîBà éaø .úBîöòå¯íéãéb øNa ©£¨©¦¥§¥¨©§¥¨¨¨¦¦
ìk óà ,úBîöòå¯.úBîöòå íéãéb øNa¯ïéa àkéà éàî ©£¨©Ÿ¨¨¦¦©£¨©¦¨¥

?àáé÷ò éaøì éaø¯.äáekøà :eäééðéa àkéà¯àkéà éàî éìéìbä éñBé éaøì àáé÷ò éaø ïéa ©¦§©¦£¦¨¦¨¥©§©§¨¥©¦£¦¨§©¦¥©§¦¦©¦¨
àéìek :àtt áø øîà ?eäééðéaáéðå:àðååb éàäk íéöøL éab éîð àéðz .eäééðéa àkéà íéúôN ¥©§£©©©¨§¨§¦§¨©¦¦¨¥©§©§¨©¦©¥§¨¦§©©§¨

ïî LøBtä øNa ìBëéíéöøMä" :øîBì ãeîìz ?àîè àäéíúîaäúén äî ,"¯äNBò dðéàL ¨¨¨©¥¦©§¨¦§¥¨¥©§©§Ÿ¨©¦¨¤¥¨¨
ìk óà ,ïéôéìç¯äî ,"õøL" :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,ïéôéìç äNBò dðéàL £¦¦©Ÿ¤¥¨¨£¦¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¤¤©

õøM¯ìk óà ,úBîöòå íéãéb¯íéãébõøM äî ,"õøL" :øîBà éaø .úBîöòå¯íéãéb øNa ¤¤¦¦©£¨©Ÿ¦¦©£¨©¦¥¤¤©¤¤¨¨¦¦
ìk óà ,úBîöòå¯àáé÷ò éaøì éaø ïéa .úBîöòå íéãéb øNa¯éaø ïéa .äáekøà eäééðéa àkéà ©£¨©Ÿ¨¨¦¦©£¨¥©¦§©¦£¦¨¦¨¥©§©§¨¥©¦

.eäééðéa àkéà íéúôN áéðå àéìek :àtt áø øîà ?eäééðéa àkéà éàî éìéìbä éñBé éaøì àáé÷ò£¦¨§©¦¥©§¦¦©¦¨¥©§£©©©¨§¨§¦§¨©¦¦¨¥©§
"äîäa" ïðéòîLà éàc ,àëéøöe¯.äLãòëa ànèî àìc íeMî ,íéiçî ànèî àìc àîòè eðééä §¦¨§¦©§©¦©§¥¨©§©£¨§¨§©¥¥©¦¦§¨§©¥§©£¨¨

"õøL" ïðéòeîLà éàå !íéiçî ànèì àîéà ,äLãòëa ànèîc õøL ìáà¯ànèî àìc íeMî £¨¤¤¦§©¥§©£¨¨¥¨§©¥¥©¦§¦©§¦©¤¤¦§¨§©¥
.àëéøö ,íéiçî ànèz àîéà ,àOîa ànèîc äîäa ìáà ,íéiçî ànèî àì àOîa:ïðaø eðz §©¨Ÿ§©¥¥©¦£¨§¥¨¦§©¥§©¨¥¨§©¥¥©¦§¦¨¨©¨©

CúBçäåéìò áMéç Ck øçàå Bëúç ,éçä ïî øáàî øNa úéfk¯Ck øçàå åéìò áMéç .øBäè ©¥©©¦¨¨¥¥¤¦©©£¨§©©¨¦¥¨¨¨¦¥¨¨§©©¨
Bëúç¯éáa øeîà éàî :déì øîà .àøéæ éaøì déçkLà ,àLøãî éáì ìò àì éñà éaø .àîè £¨¨¥©¦©¦¨©§¥¦§§¨©§§¥§©¦¥¨£©¥©£§¥

Bëúç Ck øçàå áMéç" éðú÷c :déì øîà ?Cì àéL÷ éàî :déì øîà ?àLøãî¯."àîè ¦§§¨£©¥©©§¨¨£©¥§¨¨¥¦¥§©©¨£¨¨¥
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gkw sc oileg(iyily meil)

dzøáçì ãé äNòzL eäîziyrp dl degzydy zivgnd m`d - ©¤¥¨¤¨©£¤§¨
degzydy zivgna d`neh rbiz m`y oiprl ,dipyd zivgnl ci
z`nhp dipyd didz mewn lkn ,z`nhp dpi` dnvr `idy s` ,dl

:`xnbd dwiqn .dci lr.e÷éz¥
ci dyrp m`d ,rwxwl xaegnd xac oipra ,sqep wtq d`ian `xnbd

:rwxwd on yelzk epicy xacl d`neh `ivedle qipkdláø øîà̈©©
eøîà éøä ,àttdpyna(g"n b"t oivwer)øeçé[spr-]äðàz ìL ¨¨£¥¨§¦¤§¥¨

çLôpL,exeaig mewnn eaexa ylzpy -äøBòîeoiicr xaegne - ¤¦§©§¤
zvwnadútéì÷a,zexit df spra yie ,dp`zd ur lyäãeäé éaø ¦§¦¨¨©¦§¨
øäèîxaegnk sprd aygpy oeik ,oilke` z`nehn zexitd z` §©¥

.df xeaign zeigl leki epi` m` elit`e ,ux`líéîëçåmiwleg ©£¨¦
e,íéøîBàyíàoiicre df sprl xeaigd liren,úBéçì ìBëé`ed ixd §¦¦¨¦§

,åàì íàå ,øBäèe ,yelzk aygp `ed ixdàîèeizexit miie`x - ¨§¦¨¨¥
dzrne .oilke` z`neh lawlàtt áø éòaxy`k ,minkg zrcl ¨¥©¨¨

ylzp ipyd sprde ,ipy spr `vei epnne ,oiicr zeigl leki sprd
,zeigl leki epi`y ote`a oey`xd on eaexaäNòiL eäîsprd ©¤¥¨¤

oey`xd,Bøéáçì ãés` ,oey`xd spra d`neh rbiz m`y epiid ¨©£¥
dwiqn .eci lr mi`nhp ipyd spray zexitd eidi ,xedh envr `edy

:`xnbd.e÷éz¥
.zrbepnd oa` z`neha ci oic yi m`d ,sqep wtq d`ian `xnbd

zexiwa rbp d`xp xy`kdray ziad z` xibqdl odkd jixv ,ziad
mipa`d z` uelgl jixv rbpd hytzpy d`ex m` mdixg`le ,mini
zzle ,xirl uegn mkilydle ziad gih z` selwle rbpd oday
mini dray exibqdle ziad z` gehle onewna zexg` mipa`
oa` iabl dpc `xnbd .ziad z` uzep ,rbpd xfg m`e .mitqep
itk] `nh divg wxy ote`a oicd dn ,ld`a d`nhny ,zrbepnd
`nhne oey`xd ivgl ci ipyd ivgd dyrp m`d ,[jenqa x`aziy

:ok mbeøîà éøä ,àøéæ éaø øîàdpyna(a"n b"it mirbp)zrxv iabl ¨©©¦¥¨£¥¨§
dy ,ziadúéåæaL ïáàoia cixtnd iniptd xiwd dvwa `idy oa` - ¤¤¤§¨¦

eziaa mb zi`xpe xiwd iaer lk z` zqtez oa`de ,exiag zial ezia
,ezia l` dpetd cva rbp da clep m` ,exiag ziaa mbeõìBç àeäLk§¤¥

,xbqdd ly reayd seqa xiwd on oa`d z`õìBçjilyneúà ¥¤
,dlek.exiag zia cvly ivgd llekåmle`õúBð àeäLkziad z` ¨§§¤¥

on d`iven ,mizad ipya zi`xpd efk oa` my yi m` ,rbpd xfgyk
e xiwdúà õúBðivgdçépîe ,BlLdxfgúàivgd.Bøéáç ìL ¥¤¤©¦©¤¤£¥
dzrne,àøéæ éaø éòaivg lr zrbepnd oa` oic yiy dfk ote`a ¨¥©¦¥¨

,cala oa`ddzøáçì ãé äNòzL eäîdpi`y zivgnd m`d - ©¤¥¨¤¨©£¤§¨
ld`k exiag zia mb didie ,zrbepnd zivgnl ci ziyrp zrbepn

.`nhp eil` qpkpd lke zrbepn oa` ea yiy:`xnbd dwiqn.e÷éz¥
m` :dpyna epipyäîäaä äúîiax zrcl ,lclecnd xa` da yiy ¥¨©§¥¨

.dliap ly xa` meyn `le ,igd on xa` meyn `nhn xa`d xi`n
:`xnbd zxxanàkéà éàîyi lcad dfi` -,éçä ïî øáà ïéa ©¦¨¥¥¤¦©©

.äìápä ìL øáàì:`xnbd daiynLøBtä øNa eäééðéa àkéà §¥¤¤©§¥¨¦¨¥©§¨¨©¥
(äîäa øáàî) epnîdndadn xa`d ylzp m` mdipia lcad yi - ¦¤¥¥¤§¥¨

,xya zkizg epnn dyxt jk xg`eïî øáàî LøBtä øNa eléàc§¦¨¨©¥¥¥¤¦
ànèî àì ,éçäla` .mly xa` epi`y oeik ,igd on xa` meyn ©©Ÿ§©¥

yxetd,äìápä ïî øáàîe ,dliap xya lkk `ed ixd.ànèî ¥¥¤¦©§¥¨§©¥
ly oicd :`xnbd zxxanàø÷ éàî ,ànèîc éçä ïî øáàdfi`n - ¥¤¦©©¦§©¥©§¨

:`xnbd daiyn .cnlp weqt,áø øîà äãeäé áø øîàaezk ¨©©§¨¨©©
dliap z`neha(hl `i `xwie)äîäaä ïî úeîé éëå'DzlapA rbPd 'ebe §¦¨¦©§¥¨©Ÿ¥©§¦§¨¨

zvwn elit`y ,'dndad on' zeaizdn miyxece ,'axrd cr `nhi¦§¨©¨¨¤
,zvwna dzin oirk efy] xa` dpnn ylzpy epiid ,dzny dndad

`nhi ea rbepd lk ,[mlerl da xqg didi ylzpy xa`d ixdy.
:`xnbd dywndéì éòaéî éàäåepnn cenll jxvp df weqt ixde - §©¦¨¥¥

Cãéàëì[zxg` dyxcl-]äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøc ¦§¦¨§©§¨¨©©§¨©©§¨
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,áø øîàepy oky mixne` yie - ¨©©§¨§¥¨§©§¦¨¨¨

dliap z`neha xn`p ,`ziixaa'äîäaä ïî úeîé éëå'oeyle ,'ebe §¦¨¦©§¥¨
y ,hrnl d`a 'dndad on' aezkdäànèî äîäa úö÷îon wlg - ¦§¨§¥¨§©§¨

,ozzina ze`nhn zendadäànèî dðéà äîäa úö÷îeon wlge - ¦§¨§¥¨¥¨§©§¨
,ozzina ze`nhn opi` zendadBæ Bæéàå,d`nhn dpi`yäôøè Bæ §¥§¥¨

,dèçMLdliren ,dlik`a dzxizn dpi` dzhigyy it lr s`y ¤§¨¨
epnn yexcl xzein df weqt oi`y `vnpe .dliap icin dxdhl `id

.igd on xa` z`neh oic z`
:`xnbd zvxznïk íàoic z` wx epcnll `a aezkd did m` - ¦¥
,dhgyy dtixhàðîçø áBzëìzeni ike'ïî' éàî ,'äîäaî ¦§©£¨¨¦§¥¨©¦

,'äîäaäjgxk lrézøz dpéî òîL,df weqtn micnlp mipic ipy - ©§¥¨§©¦¨©§¥
.`nhn igd on xa`y mbe ,d`nhn dpi` dhgypy dtixhy mb

on' weqta fnxp igd on xa` oicy xn`y ax lr dywn `xnbd
:'dndadéëä éàdndad on zvwn elit`y aezkd zpeek m` - ¦¨¦

epnn cnlp `l recn ,d`nhn dznyénð øNa eléôàmby - £¦¨¨©¦
zvxzn .z`nhn didz diiga dndad on zyxetd xya zkizg

:`xnbdCzòc à÷ìñ àìoeik ,jk xnel jzrca dlrz l` -,àéðúc Ÿ©§¨©§¨§©§¨
øîBì ãeîìz ,àîè éçä ïî LøBtä øNa àäé ìBëéigd on xa`a ¨§¥¨¨©¥¦©©¨¥©§©

(my)'äîäaä ïî úeîé éëå'oeyl igd on xa`a aezkd xikfd ,'ebe §¦¨¦©§¥¨
,jcnll ,dzinäúéî äîjgxk lrïéôéìç äNBò dðéàLoi`y - ©¦¨¤¥¨¨£¦¦

,dzencwl zxfeg dznd dndadìk óàxnelk ,df weqtn cnlpd ©¨
ote`a `weec `ed ,igd on xa` z`neh s`,ïéôéìç äNBò BðéàL¤¥¤£¦¦

ze`txzdl xfeg epi`e eay mvrd mr xa`d ylzpy xnelk
xg` xyay oeik ,`nhn epi` ,igd on yxetd xya la` .dligzak

,eizgz dler.[éìéìbä] éñBé éaø éøáceàáé÷ò éaøeilr wleg ¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨
e,øîBàon' weqt eze`a xn`py dnn zcnlp xyad zxdhy ¥¦
däîäa äî ,'äîäada yiìk óà ,úBîöòå íéãébweqtn cnlpd ©§¥¨©§¥¨¦¦©£¨©¨

ea yiyk `weec `ed [igd on xa`] df,úBîöòå íéãébxya la` ¦¦©£¨
e .igd on xa` z`neh ea oi` zenvre micib `ll igd on yxetdéaø©¦

e mdilr wleg,øîBàd on' aezkd oeyln cenildy'äîäa`ed ¥¦©§¥¨
,xg` ote`aäîäa äîda yiøNaeìk óà ,úBîöòå íéãébcnlpd ©§¥¨¨¨¦¦©£¨©¨

ea yiyk `weec `ed df weqtnøNae,úBîöòå íéãébipta xya la` ¨¨¦¦©£¨
.`nhn epi` envr
:`xnbd zxxanàkéà éàîyi lcad dfi` -.àáé÷ò éaøì éaø ïéa ©¦¨¥©¦§©¦£¦¨
:`xnbd daiynäaekøà eäééðéa àkéàiabl `ed mdipia lcadd - ¦¨¥©§©§¨

micib da yie mly xa` `idy ,dndad lbx ly dpezgzd daekx`d
ef ixd zenvre micib da yiy oeik ,`aiwr iax zrcl .cala zenvre
.z`nhn dpi` xya da oi`y oeik ,iax zrcle .igd on xa`a z`nhn

:`xnbd zxxan ceràkéà éàî ,éìéìbä éñBé éaøì àáé÷ò éaø ïéa¥©¦£¦¨§©¦¥©§¦¦©¦¨
.eäééðéa:`xnbd daiynàkéà íéúôN áéðå àéìek ,àtt áø øîà ¥©§¨©©¨¨§¨§¦§¨©¦¦¨
eäééðéaly dpeilrd dtyde zeilkd iabl `ed mdipia lcadd - ¥©§

oicn ze`nhn ,diiga eylzp m` ,ililbd iqei iax zrcly ,dndad
,`aiwr iax zrcl la` ,ozencwl zexfeg opi`y oeik ,igd on xa`

.ze`nhn opi` zenvre micib oda oi`y oeik
:eiiga uxyd on yxetd xya iabl ,dnec zwelgn d`ian `xnbd

éab énð àéðzz`neh,íéöøLda ewlgpyàðååb éàäk.df oirk - ©§¨©¦©¥§¨¦§©©§¨
,`ziixaa epipy okyíéöøMä ïî LøBtä øNa ìBëémdiigaàäé ¨¨¨©¥¦©§¨¦§¥
øîBì ãeîìz ,àîèmivxy z`neha(al `i my)eilr lRi xW` lke' ¨¥©§©§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨

mdníúBîaigd on xa` z`neh dzaxzp df aezkny ,'ebe '`nhi ¥¤§¨¦§¨
,jcnll ,dzin oeyl aezkd da xikfde ,mivxyaäúéî äîlr ©¦¨

jgxkïéôéìç äNBò dðéàL,ezencwl xfeg znd uxyd oi`y -óà ¤¥¨¨£¦¦©
ìkuxyd on ylzpy xa` z`neh s` xnelk ,df weqtn cnlpd ¨

ote`a `weec `ed ,eiiga,ïéôéìç äNBò dðéàLyxetd xya la` ¤¥¨¨£¦¦
,eizgz dler xg` xyay oeik ,`nhn epi` ,eiiga epnnéaø éøác¦§¥©¦

.éìéìbä éñBéeàáé÷ò éaøe wleg,øîBàdnn zcnlp xa`d zxdhy ¥©§¦¦©¦£¦¨¥
eiptly weqta micwdy(`l `i my)d lkA mkl mi`nHd dN`','õøM ¥¤©§¥¦¨¤§¨©¨¤

,miyxec o`knyõøM äîea yiìk óà ,úBîöòå íéãébcnlpd ©¤¤¦¦©£¨©¨
ea yiyk `weec `ed [mivxyay igd on xa`] dyxt dze`níéãéb¦¦

,úBîöòåoi` ,zenvre micib `ll eiiga uxyd on yxetd xya la` ©£¨
e .d`neh eaéaøe mdilr wlegøîBà,lkA' aezkd oeyln cenildy ©¦¥§¨

d,'õøM,xg` ote`a `edõøM äîea yiøNaeóà ,úBîöòå íéãéb ©¨¤©¤¤¨¨¦¦©£¨©
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hkw sc oileg(iriax meil)

ixd ,xyad `nhp ji` ,dyweàéä íéøúqä úéa úàîeèzribp - §©¥©§¨¦¦
xyad weaic mewna `id ixdy ,oirdn xzqp mewna `id d`nehd

,miptan xa`låy `ed llkd.ànèî àì íéøúqä úéa úàîeè §§©¥©§¨¦Ÿ§©¥
:`xnbd zvxzndéì øîà,`xif iax,éì àéL÷ éãéãì óà ¨©¥©§¦¦©§¨¦

dézìéàLe[eizl`ye-]épî àä ,éì øîàå ,ìnî øa àaà éaøì- §¦§¥§©¦©¨©©¨§¨©¦¨©¦
zhiya `ld ,`id in zhiya ef `ziixaøîàc ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨©

y.ànèî íéøúqä úéa úàîeèxi`n iax xn` ixdy(.ar lirl), §©¥©§¨¦§©¥
oi`y oeik ,en` dhgype ,uegl eci `ivedy dnda ly xaery
igd on xa`k eci oic ,uegay xaerd ci z` dlik`a dxizn dzhigy
cid l` weac xyad x`y ea mewnd ixde .exya x`y z` z`nhne
mixzqd zia rbn xi`n iax zrcl jgxk lre ,oird on xzqp `ed

.ezhiyk `ziixade ,`nhn
:df uexiz dgec iq` iaxdéì øîà,iq` iaxïéàébñ ïéðîéæ åàìå ¨©¥§©¦§¦©¦¦

éàn÷ døîàminrt df evexiz z` `a` iax iptl xn` `l ike - £¨¨©©
izigc xake ,zeaxäàîeè ïéa øéàî éaøì déì éðL ,déì éøîàå§¨§¦¥¨¥¥§©¦¥¦¥§¨

øLëä àéòa àìc äàîeè ïéáe øLëä àéòácoia wlgn xi`n iax - §¨£¨¤§¥¥§¨§Ÿ¨£¨¤§¥
,mixzqd ziaa `nhny xn` eilr ,d`neh lawl xyked xaky xac
xaer iabl okle .mixzqd ziaa `nhn epi`y ,xyked `ly xac oial
dirnay xaerd z`e dze` dxiykn dhigydy oeik ,en` dhgypy
la` ,mixzqd ziaa xaerd `nhpy xi`n iax xn` ,d`neh lawl
xyadyk `ziixaa xaecn mzqd on ,igd on xa`n xya jzegd iabl
jkitl .`nhidl lkei `l ixd xykd ilane ,mina xyked `l oiicr

.xa`d on xyad `nhp ji` ,dyw oiicr
:iq` iax ziiyew z` uxzn `axàéLe÷ éàîe ,àáø øîà,ef `id ¨©¨¨©§¨

àîìc`ziixad zxacnøLëeäLa,xa`dn jzgpy mcew xyad ¦§¨§¤§©
.mixzqd zia rbna `nhnd xi`n iax zhiya dcinrdl lkep aeye

:xg` ote`a uxzn opg ax xa dax,àáøì ïðç áø øa äaø déì øîà̈©¥©¨©©¨¨§¨¨
él änìdidyk `weec `ziixad cinrdløLëä,mina xyad ly ¨¨¦¤§¥

éøädid dfd xyadåéáà ábà äøeîç äàîeè ànèîdidyk - £¥§©¥§¨£¨©©¨¦
rbna milke mc` `nhl d`nehd a` oic el did igd on xa`n wlg
epi` dxeng d`neh `nhl eteqy lky `ed llkde ,dliapk `ynae

,min xykd jixvlirl iqei iax xn`y enk(.`kw)ser zliap iabl
ayg m` la` ,rbna z`nhn dpi` dnvr cvny it lr s`y ,xedh
s` rbna `nhle oilke` z`neh lawl die`x ziyrp dlik`l dilr
oicy epiid] dxeng d`neh `nhl dteqy oeik ,mina dxyked `l m`
`idyk eilry micbad z`e mc`d z` `nhl xedh ser zliap lk
d`neh `nhn did xaky ,dfd xyad oky lke .[drilad ziaa
lawl ick xykd jixv epi`y ,igd on xa`n wlg ezeida dxeng
.xi`n iax zrcl mixzqd zia rbna `nhidl lekie ,oilke` z`neh

:`xnbd dgecdéì øîàxyad oic z` cenll xyt` i` ,`ax ¨©¥
,drilad ziaa dxengd dz`neh ,serd zliapa ik .serd zliapn
odl yi ,dlik`l dilr aygyk z`nhn `idy dlwd d`nehde
dkixv dpi`y jezn jkitl ,'lke`' myn odizyy iptn efl ef zekiiy
dkixv dpi` dlwd d`nehl s` ,dxeng d`neh `nhl xykd

y ,igd on xa`n yxetd xya la` .xykdLnéMLkd`neh `nhl §¤¦¥
,dxengLnéL õò äNòîmicibd mr ezetzzyd zngn df ixd - ©£¥¥¦¥

mz`neh oi`y mdenk dfa `ede ,igd on xa` cgi zeidl zenvrde
z`nehe .dlik`l miie`x mpi`e urk md ixdy lke` my cvn
my ea ycgziy cvn `id dlik`l eilr aeygiyk ea didzy oilke`
min xykd oerh jkitl ,dpey`xd d`nehl zekiiy dl oi`e ,lke`

.oilke` z`neh lawl ie`x zeidl
ly ef `xaq mda dxn`py ,mitqep mipic dyng d`ian `xnbd
iac `pzd ixac iabl `ed oey`xd oicd .'yniy ur dyrn yniyyk'

l`rnyi iax(.`kw lirl)mivxy z`neha aezkdn yxecd ,e)(gl `i `xwi

dnec `edy xaca wx jixv min xykdy 'ebe 'rxf lr min ozi ike'
,[oilke` ipin lk zeaxl epiid] d`nehd a` miyrp mpi`y mirxfl
ilan s` oilke` z`neh `nhl ie`x d`nehd a` dyrpd xac la`
:l`rnyi iax iac `pzd ixacn sqep oic giken iia` .min xykd

eøîà éøä ,éiaà øîà`ziixaa(:dn migqt)yúôBk[ly yeb-],øBàN ¨©©©¥£¥¨§¤§
äìèa ,äáéLéì dãçiLdzedydl xzene lke` my dpnn lha - ¤¦£¨¦¦¨¨§¨

y ip` xne` mpn` .gqtadúàîeèaf dilr ayiyk da didzy §¨¨
`id ,milke mc` z`nhnyCzòc à÷ìñ éàc ,àúééøBàc åàì©§©§¨§¦©§¨©§¨

,äøeîç äàîeè ïéànènL ïéìëBàì eðéöî ,àúééøBàcixack `ly §©§¨¨¦§¨¦¤§©§¦§¨£¨
.dxeng d`neh mda epivn `ly xn`y l`rnyi iax iac `pzd

:`xnbd dgecLnéMLk,dxeng d`neh `nhl xe`ydõò äNòî §¤¦¥©£¥¥
LnéLur zkizg lkk dfa `ede ,daiyil eyeniy zngn df ixd - ¦¥

lke` my cvn `le ,dxeng d`neh z`nhny daiyil zcgeind¥
ef oi`e ,`ziixe`cn mc` `nhn xe`yd didiy okzi jkitl .eay

.mday lke` my cvn dxeng d`neh mi`nhn oilke`y di`x¥
:ipyd oicdeøîà éøä éiaà øîà`ziixaa(:bi lirl)yúáBø÷z ¨©©©¥£¥¨§¦§¤

ïéìëBà ìL íéáëBk úãBáòzaexwzk e`aedy lk`n ipin - £©¨¦¤¨¦
,dxf dcearlïéànèîmilke mc`.ìäBàay ip` xne` j`dúàîeè §©§¦§¤§¨¨
zaexwzd lyàúééøBàc åàìeðéöî ,àúééøBàc Czòc à÷ìñ éàc , ©§©§¨§¦©§¨©§¨§©§¨¨¦

,äøeîç äàîeè ïéànènL ïéìëBàì.l`rnyi iax iac `pzk `ly §¨¦¤§©§¦§¨£¨
:`xnbd dgecLnéMLk,dxeng d`neh `nhl lk`ndõò äNòî §¤¦¥©£¥¥

LnéLlke` my iptn `le dxf dcearl ezaxwd zngn df ixd - ¦¥
`ede ,lke` my epnn lha d`pdae dlik`a xeq` `edy oeiky ,eay
.ld`a milke mc` `nhny dxf dcear ede`yry ur lkk dfa
di`x ef oi`e ,`ziixe`cn zaexwzd z`neh didzy okzi jkitl

.mday lke` my cvn dxeng d`neh mi`nhn oilke`y¥
migqta dpynd iabl `ed ,iyilyd oicd(.dn)iwcqa `vnpd wvay ,

daixrl lha ,diwcq mezqiy eneiwa dvex m` ,[dxrw-] daixr
daixrd `nhiz d`neh ea rbiz m`y oiprl dpnn wlg dyrpe

:`ziixe`cn epi` df oicy gikedl ywan iia` .dribp dze`nøîà̈©
eøîà éøä ,éiaày ,daixr iwcqay wva iablïéìëBà éøeaç- ©©¥£¥¨§¦¥¨¦

,my melhiae milkl mexaigy oilke`eîc íéìëk,milkk miaygp - §¥¦¨
z` `nhl d`nehd a` miyrp milkde oilke`d ,zna erbi m`e

y ip` xne` j` .mda rbepd mc`déàc ,àúééøBàc åàì ïúàîeè§¨¨©§©§¨§¦
.äøeîç äàîeè ànènL ìëBàì eðéöî ,àúééøBàc Czòc à÷ìñ©§¨©§¨§©§¨¨¦§¤¤§©¥§¨£¨

:`xnbd dgecLnéMLk,dxeng d`neh `nhl wvadõò äNòî §¤¦¥©£¥¥
LnéL`ede ,epnn wlg dyrpe ilkl lhazn `edy zngn df ixd - ¦¥

z`nhn zna drbp m`y ,leaiw ilk de`yry ur zkizg lkk dfa
.mc`d z`

`nhn epi`y ,dxedh dnda zliap ly alg iabl `ed iriaxd oicd¥¤
x`yk d`neh lawn f`y ,iebl elik`dl ayg m` `l` envr cvn
xaegny onfa ,dliapd ly `ilekd lry algd mpn` .oilke`
aygp algd ik ,dnvr `ileka rbp eli`k `nhp ea rbepd ,`ilekl
epi` df oicy gikedl ywan `tt ax .`ilekd ly 'xney'

:`ziixe`cn,àéðúc àä ,àáøì àtt áø déì øîàdyáìçdqknd ¨©¥©¨¨§¨¨¨§©§¨¥¤
d ly `ilekd z`,äìáð`ed m`íéøôkaelke`l mkxc oi` myy §¥¨©§¨¦
,miebd elit` llkéøöäáLçî C,iebl elik`dl aeygiyåjixv ¨¦©£¨¨§

øLëäip` xne` j` .oilke` z`neh lawl ie`x zeidl min ¤§¥
yàéìek ábà Búàîeè`id ,'xney' oicn dil` xaegn `edykåàì §¨©©§¨©

ìëBàì eðéöî ,àúééøBàc Czòc à÷ìñ éàc ,àúééøBàcit lr s`y §©§¨§¦©§¨©§¨§©§¨¨¦§¤
äøeîç äàîeè ànènLixdy] oilke` z`neh `nhl xykd jixv ¤§©¥§¨£¨

xn`y l`rnyi iax iac `pzk `ly ,[xykd jixvy `ziixad dxn`
.xykd jixv epi` dxeng d`neh `nhnd lky

:`ax dgecLnéMLk,dxeng d`neh `nhl algdõò äNòî §¤¦¥©£¥¥
LnéLxac lkk dfa `ede ,`ilekd ly xney ezeid zngn df ixd - ¦¥

`nhn ,urk `ed elit`y ,dliapl xney dyrpd.dnvr dliapk
ezxhet d`neh dze` oi` jkitl ,eay lke` my cvn df oi`e

.xykdn
:iyingd oicdeøîà éøä ,äðúî áø øîày,íéòøæa BëkqL úéa ¨©©©§¨£¥¨§©¦¤¦§¦§¨¦

,okezay mirxfd mr mileaiya jkqnd oebkeøäèz`nehn mirxfd ¨£
didz m`y ip` xne` j` .jekiqd l` milha mdy oeik ,oilke`

,`edd ziad zexiwa zrxvBúàîeè`edy cvn mc`d z` `nhl §¨
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המשך בעמוד כח



קכה oifge` mipy` cenr hkw sc ± oey`x wxtzereay

àéä íéøúñä úéá úàîåèxaegna d`neh law j`id Ð?,xzqa erbn `lde

.`inhn `l mixzqd zia z`nehc `xwn (a,`n) dcpa ol `niiweàéä øéàî éáøÐ

,ekzg jk xg`e ,en` z` hgye ,eci z` xaer `ived :(`,ar oileg) "dywnd dnda"a

`nhn `ede ,el xaegn didy `veid xa`n d`neh lawy dliap rbn xaerd xya

.igd on xa`käéì øîàiaxl iq` iax Ð

,il ztki` `l lnn xa `a` iaxc `da :`xif

,i`nw `nrh i`dl dxn` oi`ibq oipnif `dc

.`p` dil ixn`eïéá øéàî éáøì äéì éðù
'åë øùëä àéòáã äàîåèdnda"c `idd Ð

,en` zhigya xaerd xyked Ð "dywnd

la` .e`nhe ea xaegn `nhd xa`d oiicre

oeike ,"xykd jixv xyad" opz epizpyn

,dkizg mcew xyked `l Ð xykd jixvc

eia`n d`neh lawn j`ideøùëåäùá ?Ð

.d`nhc `ziixa jd ipzw dkizg mcewéøä
åéáà áâà äøåîç äàîåè àîèîecera Ð

mc` `nhl d`nehd a` did xa`a xaegn

oiwxita lirl l`rnyi iax iac `pze ,milke

d`neh `nhl oteq oi`y mirxf dn :(`,`kw)

eteq oi`y lk s` ,xykd jixv Ð dxeng

la` .xykd jixv Ð dxeng d`neh `nhl

zlap oebk ,dxeng d`neh `nhl eteqy in

.`nih xaky df ,oky lke .`l Ð xedh ser

ùîéùùëÐ dxeng d`neh yeny eze` Ð

`nhn xa`d oi`y ,dyny lke` zxeza e`l

ur zxeza `l` .xya eze` ici lr melk

zenvrde oicibd mr dpnpe aygpy Ð yniy

dil ciarz` `zyde .urk ode ,xa` zeyril

inc `le .o`kl e`a zeycg mipte ,lke`

ici lr mc` d`nhn `idy xedh ser zlapl

.dlik`åøîà éøä"oixaer el`"a migqta Ð

.(a,dn)øåàù úôåë.f"rla l"iihen Ð

äìèá äáéùéì äãçéùepi`e ,ung zxezn Ð

er`vni `l xe`y" meyn gqta eilr xa

ziyrpe ,`ed lke` e`l ,`nl` Ð "mkizaa

oixne` oi` ixdy .afd ayen d`nhne ,ilk

dcgi ixdy ,"epzk`ln dyrpe cenr" el

eze` oi`nhn ep`y d`nehc ip` xne` .jkl

`l` `ziixe`c e`l Ð afd ayen meyn

.ilk zyrpe dlha :opax xen`c ,`id opaxc

àúééøåàã êúòã à÷ìñ éàãepivn ok m` Ð

xg`n ,dxeng d`neh `nhl oteqy oilke`

dn :opixn` op`e .milke` zxezl ecxiy

.'ek dxeng d`neh `nhl oteq oi`y mirxf

.`ziixe`c mz`neh mlerl :ipyne

Ð 'ek mi`nhny milke`l epivn :zxn`wce

e`l ,dxeng d`neh yeniy eze` yniyyk

ur dyrn" `l` ,dyniy lke` zxeza

dyer `ed ur dyrn ici lr Ð "yniy

.ur dyrpe lke` zxezn lhay ,dze`ìäàá àîèî ïéìëåà ìù äøæ äãåáò úáåø÷ú åøîà éøä`zknq` Ð `xwe ,`ziixe`c e`l ef d`neh ip` xne` :iia` xn`we Ð

.`nlraàúééøåàã éàã.mc` `nhl oteqy oilke` epivn Ðõò äùòî.micarpd mivrk eyrpe ,dlik`n elhae ,d`pda mixeq`y Ðåøîà éøämigqt) "oixaer el`"a Ð

.(a,dníéìëåà éøåáç,eneiwa dvex m` Ð d`nehd oiprl ,daixr iwcqay wva :(a,dn migqt) opzc .ilkd `nhp Ð lke`a d`neh drbp m`e .milkk md ixd ,milkay Ð

.`ziixe`c e`l Ð mc` `nhne xfeg zna rbp m`e ,ilk dyrp `edy ef ez`neh :ip` xne`e .daixrk od ixdäìáð áìçol `wtpc ,dlapk `nhn epi` dxedh dndac Ð

.uxyd on e` dlapd on d`neh lawl oiprle ,"dk`ln lkl dyri"níéøôë.wgc ici lr `l` ,iebl elit` `ed dlik` xa e`l alge ,oihren mnry Ðäáùçî êéøöÐ

xn`ck ,ea dpenh `ilekdyk `ilekd xney `edy ,dlap rbn meyn ,mc` `nhn `edy dn Ð `ilek ab` ez`neh :ip` xne` ,lke` zxezl cxei algc oeike .lke` iede

.ea dpenh `ilekd oiicre eilr ayigy alg oebk ,lke` zxezl cxeiy xac epivn Ð `ziixe`c i`c .`ziixe`c e`l Ð dpnid mikynp oiheg dnk :(a,ekw) lirläàîåè àîèî
äøåîç!"xykd jixv" ipzwe ,`ed lke` ,oilke` z`neh oiprl dfe .xykd jixv oi` Ð dxeng d`neh `nhl eteqy lk :opz op`e Ðùîéù õò äùòîlke` zxeza e`l Ð

xney zxeza `l` ,`nhn `ed.mitlhke mipxwke mvrk ,lke`líéòøæá åëëñù úéá åøîà éøäokid `prci `le .zia iedc mirxfa jkeqnd zia exikfd ixd ,xnelk Ð

.exn`íéòøæá êëñîälk ixd Ð zia eze`a zrxv dgxt m`e .aeyg ld` dyrpe ,mirxfd lha Ð jkq mdn dyry oeike .mirxfd mdae ,milaya ezia jkiqy oebk Ð

.milke mc` `nhl ,ely ld`e eilzk ,`nh ziadàúééøåàã åàì åúàîåèekkiqy zia" iqxbc zi`e .`id `ziixe`c e`l Ð mc` `nhl ld` aeyg ziady d`neh dze` Ð

.ziyixtck Ð "`ziixe`c e`l ez`neh" .jekiqd lv` elhac ,ur eyrpe milke` z`nehn exdh ,xnelk Ð "exdh ,mirxfaìåôéð äùåò äúéî ïéà éàdnr lapzp ixde Ð

.dlap meyn `nhlïåòîù éáøã àîòè éàîmiig ilraa dxernd xdhnc Ð?
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úàîåèåxeac a,ar lirl) "dywnd dnda" wxta dyexit Ð `nhn `l mixzqd zia

.("zrya" ligzndàìåÐ 'ek xykd irac d`neh oia xi`n iaxl dil ipy

."xyked `l `kd" `l` ith xninl dil ded `lc ,ayein oi` oeyldäîì`de xykd il

,xi`n iaxk dinewe`l dil dnl ,jixt `l i`n` :dniz Ð eia` ab` dxeng d`neh `nhn

jixv oi`e ,eia` ab` dxeng d`neh `nhn `d

wxt xn`ck ,uxy xykd `le min xykd `l

?(a,p dcp) "oniq `a"

ùîéùùë:yexit Ð yniy ur dyrn

d`neh `nhn didy my eze`n

oi` dzr ,igd on xa` meyn ,epiidc .dxeng

iexw oi`e ,xya `l` ea oi`y Ð igd on xa`

mitxypd mixte xedh ser zlapl inc `le .xa`

sxey meyn ,did dxeng d`neh ,`nihyky Ð

:eyexit ikde .mixt md inp `zyde ,mixt

zxezn `l Ð "yniy ur dyrn yniyyk"

.`nlra ur zxezn `l` ,dzr `edy enk lke`

,yniy ur dyrnc ab lr s` :xn`z m`e

d`neh `nhl oteq oi`y mirxfn xnbpc .`nhil

oteq inp mirxfc :xnel yie !oipr meya dxeng

xn`ck ,ur yeny ici lr dxeng d`neh `nhl

Ð dilr ayil dcgiy xe`y ztek" jenqa

."qxcn z`neh d`nhne ,dlha

äúàîåèe`l i`c :dniz Ð `ziixe`c e`l

xzen i`n` ,dlha `ziixe`cn

?eziaa dgipdl

úéálr dyw o`kn Ð exdh mirxfa ekkqy

dkeqc `nw wxta l`eny epiax yexit

ezaeg ici oda `vei mc`y zewxi :xn`c (a,bi)

oi`ian la` ,d`nehd ipta oivveg oi` Ð gqta

:yexit .xie` meyn dkeqd oilqete ,d`nehd

,drax`a Ð leqt jkqc ,leqt jkq meyn `le

oeik ?`nrh i`n :mzd xn`e .dylya Ð xie`e

x yxite .enc iyxtnc o`nk ,iltp iyai ikcepia

oi`"` e`l Ð "`nrh i`n" xn`wc `dc :l`eny

lke` iedc meyn ,i`w "d`nehd ipta oivveg

`l` .d`nehd ipta uveg oi`e ,d`neh lawne

:eyexitl dywe .i`w "dkeqd z` milqet"`

ilawn `le ,zia iabl ilhac rnyn `kdc

ilin ilinc :eyexitl xnel yi edine !d`neh

.xn`w mda jkqyk e`l Ð "oivveg oi`"e ,ipzw

`ki`c ,ok yxtl jixv did `l mewn lkn la`

i`de .d`neh ilawn `le oda jkiqyk :iyextl

ikc meyn :mzd yxtnck Ð "oivveg oi`"c

.my qxhpewa yxit oke .iltp ,iyai
zifk
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hkw sc oileg(iriax meil)

íéøçàì,xzidaìëBà éeø÷ ïéàxa`dy oeike .oilke` z`neh oiprl ©£¥¦¥¨¤
iptn iebl mlik`dl leki jpi` diiga dndaa oilclecnd xyade
iax zrcl oilke` z`neh mda oi` `linn ,mlk`l iebl xeq`y

.oerny
`a oerny iax ,opgei iax zrcly xazqn `ly ,dywn `xif iax

:`yixd lr welgl,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîàiax zpeek m` ¨©¥©¦¥¨§©¦©¦
elik`dl leki jpi`y iptn enrhy xn` recn ,`yixl opgei

,mixg`l,cgein weqtn ecnell jixv df xacyéaøc àîòè àîìéc¦§¨©§¨§©¦
,íúä ïBòîLyäøBòîe ìéàBäaygp ,zvwna xa`däøBòîlkl ¦§¨¨¦§¤§¤

jnvr dz` ixdy .diiga mi`nhn mpi`y dixa` x`yk `ede ,xac
efk `xaq epzcnil[ïðúc] (àéðúã)(g"n b"t oivwer)øeçé ,[spr-]ìL ¦§©¦¤

çLôpL äðàzeaexa ylzpy -ätéì÷a äøBòîe,dp`zd ur ly §¥¨¤¦§©§¤©§¦¨
øäèî äãeäé éaø,ux`l xaegnk aygp ik sprd zexit z`íéîëçå ©¦§¨§©¥©£¨¦

e miwlegìBëé íà ,íéøîBàsprd,åàì íàå ,øBäè ,úBéçìaygp §¦¦¨¦§¨§¦©
e ,yelzkàîè.oilke` z`neh lawl eizexit miie`x -Cì ïðéøîàå ¨¥§©§¦¨¨

epl x`azyïì zøîàå äãeäé éaøc àîòè éàîenrhyìéàBä ©©§¨§©¦§¨§¨§©§¨¦
äøBòîeaygp ,zvwna ura sprdäøBòîx`yk `ede ,xac lkl §¤§¤

`e .d`neh lawn epi`y urd`a oerny iaxy opgei iax xaq m
.enrh edfy xnel lki ,`yixd lr welgl

déì øîàiax ly enrh z` x`an epi` opgei iax ok` ,iq` iax ¨©¥
`aaa `l` ,`yixa oernyàúéòöîàda epipy oky ,epizpyn ly ¤§¨¦¨

m`yäîäaä äèçLð,da mixaegn xyade xa`d ceraäøLëeä ¦§£¨©§¥¨§§¨
äéîãaz`neh lawl miie`x eyrpe mze` mb xiykn dhigyd mc - §¨¤¨
,oilke`,øéàî éaø éøáceøîBà ïBòîL éaøyeøLëeä àìx`y mr ¦§¥©¦¥¦©¦¦§¥Ÿ§§

df lre ,dndadéaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîà (éqà éaø øîà)¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©©§¨§©¦
,ïBòîLy iptnàø÷ øîàoilke` z`neha(cl `i `xwie)ìëàä ìkî' ¦§¨©§¨¦¨¨Ÿ¤

ìëàé øLà`weecy ,'lk`i xy`' oeyldn miyxece ,'`nhi 'ebeìëBà £¤¥¨¥¦§¨¤
íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL,xzidaìëBà éeø÷z`neh oiprl ¤©¨¨§©£¦©£¥¦¨¤

la` ,oilke`íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà ïéàL ìëBà,xzidaïéà ¤¤¥©¨¨§©£¦©£¥¦¥
ìëBà éeø÷leki jpi` oilclecnd xyade xa`dy oeike .df oiprl ¨¤

mpi` ,mlk`l el xeq`y oeik dzhigy xg`l s` iebl mlik`dl
dzhigya dndad xykd oi`e ,oilke` z`neh oiprl lke` miiexw

oerny iax zrcl mdl liren.
enrhy xn` recn ,`zrivnl opgei iax zpeek m` :`xnbd dywn

,mixg`l elik`dl leki jpi`y iptn oerny iax lyàîòè àîìéãå§¦§¨©§¨
àéääa ïBòîL éaøc,[`zrivna-][äaøãk] (àáøãë) éàenk e` - §©¦¦§§©¦¦¦§©¨

lirl dax x`iay(:fkw)dndad oi`y ,dfa oerny iax ly enrh z`
,dnr xa`d xyked `l jkitle xa`l 'ci' ziyrp dlekéaøãk éà¦¦§©¦

ïðçBélirl(my)xa`d oi`y ,dfa oerny iax ly enrh z` x`iay ¨¨
,dpnn ylzp didi epkyni m`y oeik dndad sebn wlgk aygp

.dnr xa`d xyked `l jkitle
iax ixac z`e oerny iax ixac z` `xnbd zx`an ,ef `iyew iptne

:xg` ote`a ,opgeiàôéqà íìBòì àlàlr welgl `a oerny iax - ¤¨§¨©¥¨
,dligza epx`iay enk ,epizpyn ly `tiqdåmle`øáàà åàì- §©©¥¤

iax zrck dzzina `nhn `edy lclecnd xa`d oic lr wleg epi`
,xi`nøNaà àlà,lclecnd xyad iabl wx wleg oerny iax - ¤¨©¨¨

m`y xn` `nw `pzyéøö øNaä äîäaä äúîøLëä Czeidl ¥¨©§¥¨©¨¨¨¦¤§¥
,oilke` z`neh lawl ie`xøäèî ïBòîL éaøåm` s` xyad z` §©¦¦§§©¥

df lre ,min xykd el didiàîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàéaøc ¨©©¦¨¨©©§¨§©¦
ïBòîLy iptn ,dfaàø÷ øîà(cl `i `xwie)'ìëàé øLà ìëàä ìkî' ¦§¨©§¨¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥

,'ebeíéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBà,xzidaìëBà éeø÷oiprl ¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦¨¤
la` ,oilke` z`nehíéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà éàL ìëBà¤¤¦©¨¨§©£¦©£¥¦

,xzidaìëBà éeø÷ ïéàdiiga lclecnd xyady oeike .df oiprl ¥¨¤
epi` `linne ,iebl `ed xeq` dzzin xg`l s` ,elk`l iebl xeq`
xykd el didi m` s`e ,'mixg`l elik`dl leki dz`y lke`' iexw

.oilke` z`neh lawn epi` min
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epi` Ð igd on xa`n yxetd dxeryk

.`nhn Ð znd on xa`ne .`nhn
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.odn zg`a e` ,odizya znd on xa`n welg igd on xa` m` :ibilt `da .ediipia `ki` dxeryk mvre xya zifk inp oizipznc oerny iaxl `nw `pz oia `l` .bilt znd

xn`c `ipegp iaxk i` .xdhn epnn yxetd dxeryk mvrae ,igd on xa`n yxetd xyaa `nhnc ,xfril` iaxk i` :xaq `nw `pzc ,odn zg`a `l` welg epi` `nw `pzlc

on xa` meyn `le .`ipegp iaxk ,xedh xyade ,`nh mvrd e` .xfril` iaxk xedh mvrde .`nh epnn yxetd xyae ,igd on xa` meyn `nh xa`d :xn`w ikde .`kti`

.oerny iaxl `nhnc inp ikd Ð envr xa` la` .mdipya xdhnc ryedi iaxk xaqc ,epnn yxetd xyaa oia mvra oia xdhn oerny iaxe .ea oi`nh mdipyc ,znd

áèåøäå øåòä êìò ïøãä

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

úéæëxfril` iax igd on xa`n yxetd xya

on mc`d xa`c d`xp dxe`kl Ð `nhn

la` .iz` dndae mivxyc a` oipan ,igd

iaxl dil exn`cn ,ok rnyn `l dpyna

i`n` `nrh aidi `we ,jizecn deyd :xfril`

`xwn :xnel jixve .mvr hrnne xya daxn

dil iwen xne ,xyaa dil iwen xn ,opiyxc cg`

`yxcl yixc xne ,`nrh aidick ,mvra

iz` dndace mivxyc `piipan i` la` .`pixg`

`nrh i`n :xfril` iaxl dil exn` i`n` Ð

?mvr hrnne xya daxn

ïéámvre xya zifk inp oerny iaxl `nw `pz

mvr e` :yexit Ð ediipia `ki` dxeryk

`nw `pzl xninl `kil ediiexz `dc .dxeryk

znd on xa` oia `ki` i`n ,ok m`c Ð `nh

?igd on xa`l

áèåøäå øåòä êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

íéøçàì¯:éñà éaøì àøéæ éaø déì øîà .ìëBà éeø÷ ïéà ©£¥¦¥¨¤£©¥©¦¥¨§©¦©¦
íúä ïBòîL éaøc àîòè àîìéc¯äøeòîe ìéàBä ¦§¨©£¨§©¦¦§¨¨¦§¤
äðàz ìL øeçé :àéðúc ?äøeòîçLôpLäøeòîe , §¤§©§¨¦¤§¥¨¤¦§©§¤

ätéìwa¯ìBëé íà :íéøîBà íéîëçå ,øäèî äãeäé éaø ©§¦¨©¦§¨§©¥©£¨¦§¦¦¨
úBéçì¯åàì íàå ,øBäè¯àîòè éàî :Cì ïðéøîàå .àîè ¦§¨§¦¨¨¥§¨§¦©¨©©£¨

øîà !äøeòî äøeòîe ìéàBä :ïì zøîàå ?äãeäé éaøc§©¦§¨§¨§©¨¨¦§¤§¤£©
äîäaä äèçLð" ,àúéòönà :déì¯,äéîãa äøLëeä ¥©§¦¦¨¦§£¨©§¥¨§§¨§¨¤¨

øîà) ."eøLëeä àì :øîBà ïBòîL éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¦§¥Ÿ§§£©
ïBòîL éaøc àîòè éàî :ïðçBé éaø øîà (éñà éaø¯ ©¦©¦£©©¦¨¨©©£¨§©¦¦§

ìBëé äzàL ìëBà ,"ìëàé øLà ìëàä ìkî" àø÷ øîà£©§¨¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¤¤©¨¨
íéøçàì Bìéëàäì¯ìBëé äzà ïéàL ìëBà ,ìëBà éeø÷ §©£¦©£¥¦¨¤¤¤¥©¨¨
íéøçàì Bìéëàäì¯.ìëBà éeø÷ ïéà¯àîòè àîìéãå §©£¦©£¥¦¥¨¤§¦§¨©£¨

,àlà ?ïðçBé éaøãk éà àáøãk éà àéääa ïBòîL éaøc§©¦¦§§©¦¦¦§¨¨¦¦§©¦¨¨¤¨
äîäaä äúî" :øNaà àlà øáàà åàìå ,àôéqà íìBòì§¨©¥¨§¨©¥¤¤¨©¨¨¥¨©§¥¨

¯éøö øNaäéaø øîà ."øäèî ïBòîL éaøå ,øLëä C ©¨¨¨¦¤§¥§©¦¦§§©¥£©©¦
ïBòîL éaøc àîòè éàî :ïðçBé¯ìBëé äzàL ìëBà ,"ìëàé øLà ìëàä ìkî" àø÷ øîà ¨¨©©£¨§©¦¦§£©§¨¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¤¤©¨¨

íéøçàì Bìéëàäì¯íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà éàL ìëBà ,ìëBà éeø÷¯.ìëBà éeø÷ ïéà §©£¦©£¥¦¨¤¤¤¦©¨¨§©£¦©£¥¦¥¨¤
äðùîíãàa ïéìcìeãîä øNaäå øáàä¯íãàä úî ,íéøBäè¯.øBäè øNaäànèî øáàä ¨¥¤§©¨¨©§§¨¦¨¨¨§¦¥¨¨¨©¨¨¨¨¥¨§©¥

.øäèî ïBòîL éaøå ,øéàî éaø éøác ,únä ïî øáà íeMî ànèî Bðéàå ,éçä ïî øáà íeMî¦¥¤¦©©§¥§©¥¦¥¤¦©¥¦§¥©¦¥¦§©¦¦§§©¥
àøîâìetéð äNBò äúéî éà ,CLôp äî ïBòîL éaøå¯ïéà éàå !éçä ïî øáà íeMî àîhéì §©¦¦§©©§¨¦¦¨¨¦¦¨¥¦¥¤¦©©§¦¥

ìetéð äNBò äúéî¯!únä ïî øáà íeMî àîhéì¯àn÷ àpz øîà÷c ,éà÷ àîìòa ïBòîL éaø ¦¨¨¦¦¨¥¦¥¤¦©¥©¦¦§§¨§¨¨¥§¨¨©©¨©¨
àîìòa únä øáà :àîìà ,"únä ïî øáà íeMî ànèî ïéàå éçä ïî øáà íeMî ànèî øáàä"¨¥¤§©¥¦¥¤¦©©§¥§©¥¦¥¨¦©¥©§¨¥¤©¥§¨§¨

¯:øæòéìà éaø øîà ,àéðúc .ànèî àì àîìòa únä øáà :ïBòîL éaø déì øîàå .ànèî§©¥©£©¥©¦¦§¥¤©¥§¨§¨Ÿ§©¥§©§¨¨©©¦¡¦¤¤
ézòîLøáàLäîe ,øîBçå ì÷å ?únä ïî àìå éçä ïî :òLBäé éaø Bì øîà .ànèî éçä ïî ¨©§¦¤¥¤¦©©§©¥¨©©¦§ª©¦©©§Ÿ¦©¥§©¨¤©

øBäè àeäL éç¯àîè àeäL úî ,àîè epnî LøBtä øáà¯áeúk ?ïkL ìk àìúléâîa ©¤¨¥¤©¥¦¤¨¥¥¤¨¥Ÿ¨¤¥§¦§¦©
àøéòæ àçñt ,úéðòz¯àlà ?ãtñîì äaø àä ,ãtñîì àìc¯éîð àëä .ïëc ìk¯!ïëc ìk ©£¦¦§¨§¥¨§¨§¦§©¨©¨§¦§©¤¨¨§¥¨¨©¦¨§¥

.ézòîL Ck :déì øîà¯?únä ïî øáàì éçä ïî øáà ïéa àkéà éàîe¯!íöòå øNa úéfk £©¥¨¨©§¦©¦¨¥¥¤¦©©§¥¤¦©¥©©¦¨¨§¤¤
éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk :ïðúc .eäééðéa àkéà éçä ïî øáàî LøBtä äøBòOk¯éaø ©§¨©¥¥¥¤¦©©¦¨¥©§¦§©©©¦¨¨©¥¥¥¤¦©©©¦

éçä ïî øáàî LøBtä äøBòOk íöò .ïéøäèî òLBäé éaøå äðwä ïa àéðeçð éaøå ,ànèî øæòéìà¡¦¤¤§©¥§©¦§§¨¤©¨¨§©¦§ª©§©£¦¤¤©§¨©¥¥¥¤¦©©
¯àn÷ àpz ïéa ,éëäì úéúàc àzLä .ïéøäèî òLBäé éaøå øæòéìà éaø ,ànèî àéðeçð éaø©¦§§¨§©¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§©£¦¨§¨§¨¥§¨¦¥©¨©¨

.eäééðéa àkéà ,äøBòOk íöòå øNa úéfk :éîð ïBòîL éaøì§©¦¦§©¦©©¦¨¨§¤¤©§¨¦¨¥©§

áèåøäå øåòä êìò ïøãä

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

חולין. פרק תשיעי - העור והרוטב דף קכט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hkw sc oileg(iriax meil)

íéøçàì,xzidaìëBà éeø÷ ïéàxa`dy oeike .oilke` z`neh oiprl ©£¥¦¥¨¤
iptn iebl mlik`dl leki jpi` diiga dndaa oilclecnd xyade
iax zrcl oilke` z`neh mda oi` `linn ,mlk`l iebl xeq`y

.oerny
`a oerny iax ,opgei iax zrcly xazqn `ly ,dywn `xif iax

:`yixd lr welgl,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîàiax zpeek m` ¨©¥©¦¥¨§©¦©¦
elik`dl leki jpi`y iptn enrhy xn` recn ,`yixl opgei

,mixg`l,cgein weqtn ecnell jixv df xacyéaøc àîòè àîìéc¦§¨©§¨§©¦
,íúä ïBòîLyäøBòîe ìéàBäaygp ,zvwna xa`däøBòîlkl ¦§¨¨¦§¤§¤

jnvr dz` ixdy .diiga mi`nhn mpi`y dixa` x`yk `ede ,xac
efk `xaq epzcnil[ïðúc] (àéðúã)(g"n b"t oivwer)øeçé ,[spr-]ìL ¦§©¦¤

çLôpL äðàzeaexa ylzpy -ätéì÷a äøBòîe,dp`zd ur ly §¥¨¤¦§©§¤©§¦¨
øäèî äãeäé éaø,ux`l xaegnk aygp ik sprd zexit z`íéîëçå ©¦§¨§©¥©£¨¦

e miwlegìBëé íà ,íéøîBàsprd,åàì íàå ,øBäè ,úBéçìaygp §¦¦¨¦§¨§¦©
e ,yelzkàîè.oilke` z`neh lawl eizexit miie`x -Cì ïðéøîàå ¨¥§©§¦¨¨

epl x`azyïì zøîàå äãeäé éaøc àîòè éàîenrhyìéàBä ©©§¨§©¦§¨§¨§©§¨¦
äøBòîeaygp ,zvwna ura sprdäøBòîx`yk `ede ,xac lkl §¤§¤

`e .d`neh lawn epi`y urd`a oerny iaxy opgei iax xaq m
.enrh edfy xnel lki ,`yixd lr welgl

déì øîàiax ly enrh z` x`an epi` opgei iax ok` ,iq` iax ¨©¥
`aaa `l` ,`yixa oernyàúéòöîàda epipy oky ,epizpyn ly ¤§¨¦¨

m`yäîäaä äèçLð,da mixaegn xyade xa`d ceraäøLëeä ¦§£¨©§¥¨§§¨
äéîãaz`neh lawl miie`x eyrpe mze` mb xiykn dhigyd mc - §¨¤¨
,oilke`,øéàî éaø éøáceøîBà ïBòîL éaøyeøLëeä àìx`y mr ¦§¥©¦¥¦©¦¦§¥Ÿ§§

df lre ,dndadéaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîà (éqà éaø øîà)¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©©§¨§©¦
,ïBòîLy iptnàø÷ øîàoilke` z`neha(cl `i `xwie)ìëàä ìkî' ¦§¨©§¨¦¨¨Ÿ¤

ìëàé øLà`weecy ,'lk`i xy`' oeyldn miyxece ,'`nhi 'ebeìëBà £¤¥¨¥¦§¨¤
íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL,xzidaìëBà éeø÷z`neh oiprl ¤©¨¨§©£¦©£¥¦¨¤

la` ,oilke`íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà ïéàL ìëBà,xzidaïéà ¤¤¥©¨¨§©£¦©£¥¦¥
ìëBà éeø÷leki jpi` oilclecnd xyade xa`dy oeike .df oiprl ¨¤

mpi` ,mlk`l el xeq`y oeik dzhigy xg`l s` iebl mlik`dl
dzhigya dndad xykd oi`e ,oilke` z`neh oiprl lke` miiexw

oerny iax zrcl mdl liren.
enrhy xn` recn ,`zrivnl opgei iax zpeek m` :`xnbd dywn

,mixg`l elik`dl leki jpi`y iptn oerny iax lyàîòè àîìéãå§¦§¨©§¨
àéääa ïBòîL éaøc,[`zrivna-][äaøãk] (àáøãë) éàenk e` - §©¦¦§§©¦¦¦§©¨

lirl dax x`iay(:fkw)dndad oi`y ,dfa oerny iax ly enrh z`
,dnr xa`d xyked `l jkitle xa`l 'ci' ziyrp dlekéaøãk éà¦¦§©¦

ïðçBélirl(my)xa`d oi`y ,dfa oerny iax ly enrh z` x`iay ¨¨
,dpnn ylzp didi epkyni m`y oeik dndad sebn wlgk aygp

.dnr xa`d xyked `l jkitle
iax ixac z`e oerny iax ixac z` `xnbd zx`an ,ef `iyew iptne

:xg` ote`a ,opgeiàôéqà íìBòì àlàlr welgl `a oerny iax - ¤¨§¨©¥¨
,dligza epx`iay enk ,epizpyn ly `tiqdåmle`øáàà åàì- §©©¥¤

iax zrck dzzina `nhn `edy lclecnd xa`d oic lr wleg epi`
,xi`nøNaà àlà,lclecnd xyad iabl wx wleg oerny iax - ¤¨©¨¨

m`y xn` `nw `pzyéøö øNaä äîäaä äúîøLëä Czeidl ¥¨©§¥¨©¨¨¨¦¤§¥
,oilke` z`neh lawl ie`xøäèî ïBòîL éaøåm` s` xyad z` §©¦¦§§©¥

df lre ,min xykd el didiàîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàéaøc ¨©©¦¨¨©©§¨§©¦
ïBòîLy iptn ,dfaàø÷ øîà(cl `i `xwie)'ìëàé øLà ìëàä ìkî' ¦§¨©§¨¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥

,'ebeíéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBà,xzidaìëBà éeø÷oiprl ¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦¨¤
la` ,oilke` z`nehíéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà éàL ìëBà¤¤¦©¨¨§©£¦©£¥¦

,xzidaìëBà éeø÷ ïéàdiiga lclecnd xyady oeike .df oiprl ¥¨¤
epi` `linne ,iebl `ed xeq` dzzin xg`l s` ,elk`l iebl xeq`
xykd el didi m` s`e ,'mixg`l elik`dl leki dz`y lke`' iexw

.oilke` z`neh lawn epi` min

äðùî
øáàä,mly xa` -øNaäå,dcal xya zkizg -íãàa ïéìcìeãîä ¨¥¤§©¨¨©§§¨¦¨¨¨

ixd ,ig epcer `ede ,zvwna ea mixaegne etebn maexa eylzpy -
md.íéøBäèm`e,íãàä úî,oilclecn xyae xa` ea yieøNaä §¦¥¨¨¨©¨¨

,øBäèeøáà íeMî ànèî øáàäylzpdïîmc`då ,éçämle` ¨¨¥¤§©¥¦¥¤¦©©§
ïBòîL éaøå .øéàî éaø éøác ,únä ïî øáà íeMî ànèî Bðéà¥§©¥¦¥¤¦©¥¦§¥©¦¥¦§©¦¦§

e wleg.øäèî§©¥

àøîâ
xa`d z` xdhl `a oerny iaxy zehyta rnyn epizpyn oeyln
,mc`a ahid xaegn didy xa` la` ,mc`d zzin xg`l lclecnd
dywn jkitl .e`nhn oerny iax s` ,ezzin xg`l wx ylzpe

:eixac lr `xnbdéà ,CLôp äî ,ïBòîL éaøåy xaqäNBò äúéî §©¦¦§©©§¨¦¦¨¨
ìetéðmc`d sebn xa`d zlitp dxnbp eli`k dzind ici lry - ¦

,ezzin mcewøáà íeMî ànhéìylzpdïîmc`déàå .éçäxaq ¦©¥¦¥¤¦©©§¦
yìetéð äNBò äúéî ïéà,mc`l xaegnk aygp xa`d oiicreànhéì ¥¦¨¨¦¦©¥

.únä ïî øáà íeMî¦¥¤¦©¥
:xg` ote`a oerny iax ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew iptne

`l`éà÷ àîìòa ïBòîL éaøxa`d oic lr wx welgl `a epi` - ©¦¦§§¨§¨¨¥
ly illkd oicd lr mb `l` ,mc`d zzin xg`l epic dn ,lclecnd

dnn ik .znd on xa`àn÷ àpz øîà÷cmc`d znyky ,epizpyna §¨¨©©¨©¨
,únä ïî øáà íeMî ànèî ïéàå éçä ïî øáà íeMî ànèî øáàä̈¥¤§©¥¦¥¤¦©©§¥§©¥¦¥¤¦©¥

àîìàezhiyly gken -øáàonàîìòa únä,zenewn x`ya - ©§¨¥¤©¥§¨§¨
,dligzn lclecn did `ly znd on xa` mzq xnelkànèîoicn §©¥

,xya zifk ea oi` elit`e 'xa`',ïBòîL éaø déì øîàå,jk oicd oi` §¨©¥©¦¦§
`l`øáàonànèî àì ,àîìòa únä.xya zifk ea oi` m` ¥¤©¥§¨§¨Ÿ§©¥

epi` znd on xa`y xaqy in yiy ,`ziixan di`x d`ian `xnbd
:`nhnézòîL ,øæòéìà éaø øîà ,àéðúcizeaxnïî øáàLmc`d §©§¨¨©©¦¡¦¤¤¨©§¦¤¥¤¦

ànèî éçärnyn xfril` iax ixacne .xya zifk ea oi` elit`e ©©§©¥
ea oi`yk `nhn epi` znd on xa` la` `nhn igd on xa` `weecy

.xya zifk
d`xpe ,znd on xa` ly epic z` cnl okidn xn` `l xfril` iax
jkitl ,`weec igd on xa` lr exaicy eizeax oeyln z`f wiicy

:`ziixaa ryedi iax eilr dywn,òLBäé éaø Bì øîàiptn ike ¨©©¦§ª©
xa` `weecy wiicl dz` leki ,`nhn igd on xa`y zrnyyïî¦

éçä`nhnàìåxa`å .únä ïîn e`nhl jl yi ixdäîe ,øîBçå ì÷ ©©§Ÿ¦©¥§©¨¤©
d mc`d,øBäè àeäL ,éçok it lr s`àîè epnî LøBtä øáà ©¤¨¥¤©¥¦¤¨¥
d ,znkúî,envrïkL ìk àì ,àîè àeäLyxetd xa`yepnn ¥¤¨¥Ÿ¨¤¥

ixdy ,jzhiyl dyw cere .`nh didiúéðòz úléâîa áeúk(a"t) ¨¦§¦©©£¦
zqikp dia xqiax`a''ãtñîì àìc àøéòæ àçñtdrax` meia-] ¦§¨§¥¨§Ÿ§¦§©

wiicz ike ,[ea citqdl `ly exfb ,ipy gqt zhigy mei ,xii`a xyr
,ef oeyln s`ãtñîì äaø àäxzen [oqipay gqtd-] lecb gqty - ¨©¨§¦§©

.miaeh mini x`yk ctqda xeq` `ed s` i`ce ixd ,ea citqdlàlà¤¨
e ,ctqda xeq` ohw gqty ,my `pzd zpeek jgxk lrïëc ìklk-] ¨§¥

,ok m` .ctqda xeq` lecb gqty [okyïëc ìk énð àëäo`k mb - ¨¨©¦¨§¥
on xa` oky lky `id dpeekd ,`nhn igd on xa`y zrnyy dna

e aiyd .`nhn znddéì øîàdz` dreh ,ryedi iaxl xfril` iax ¨©¥
oeyln izwiic `l ,`nhn epi` znd on xa`dy oicd z` ik ,izpeeka

`l` ,izeaxézòîL Ck.`nhn epi` znd on xa`y ,yexita mdn ¨¨©§¦
xa` ea yiy mc`d zn m` ,xi`n iax ixacly ,dpyna epipy
xa` meyn `nhn epi`e ,igd on xa` meyn `nhn xa`d ,lclecnd

:`xnbd zxxan .znd onàkéà éàîeyi lcad dfi`e -øáà ïéa ©¦¨¥¥¤
ylzpdøáàì ,éçä ïîylzpd.únä ïîiabl :`xnbd daiynúéæk ¦©©§¥¤¦©¥§©¦

àkéà ,[øáàä ïî] (éçä ïî øáàî) LøBtä äøBòNk íöòå ,øNä¨§¤¤¦§¨©¥¦¨¥¤¦¨
ïðúc .eäééðéa(b"n e"t zeiecr)ïî øáàî LøBtä ,øNa úéæk ,mc`d ¥©§¦§©§©¦¨¨©¥¥¥¤¦

òLBäé éaøå äðwä ïa àéðeçð éaøå ,ànèî øæòéìà éaø ,éçä©©©¦¡¦¤¤§©¥§©¦§§¨¤©¨¨§©¦§ª©
.ïéøäèîek íöòxeriyïî øáàî LøBtä ,äøBòNmc`déaø ,éçä §©£¦¤¤§§¨©¥¥¥¤¦©©©¦

,ànèî àéðeçðe.ïéøäèî òLBäé éaøå øæòéìà éaøef dpyn it lre §§¨§©¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§©£¦
ryedi iax zrck xaqy ,epizpyna xi`n iax ixac z` mb x`al yi
,igd on xa`n eyxty dxeryk mvr oiae xya zifk oia xdhny ,my
oic el yi dzind xg`l lclecnd xa`dy xi`n iax xn`y dne
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr lw sc oileg(iying meil)

íééçìäå òåøæä ¯ éøéùò ÷øô
miigl rexf odkl zzl dxedh dnda hgey lk lr dyr zevn

xn`py ,daiwe(b gi mixac)z`n mrd z`n mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦¥¥¨¨¥¥
wxt .'daTde miigNde rxGd odMl ozpe dU m` xFW m` gaGd igafŸ§¥©¤©¦¦¤§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨

.devnd ihxt xe`iaa weqri df

äðùî
úéaä éðôa ,õøàì äöeçáe õøàa ïéâäBð äáwäå íééçläå òBøfä©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦

ïécá äéäL ,ïéLc÷ená àì ìáà ïéleça ,úéaä éðôa àlLås`e ± §¤Ÿ¦§¥©©¦§¦£¨Ÿ§§¨¦¤¨¨©¦
,`ad xnege lwn miycwa mb aiigl did ie`x dxe`klyíà äîe©¦

÷BLå äæça íéáéiç ïðéàL ïéleçäúBðzîa íéáéiçmiigl rexfa ± ©¦¤¥¨©¨¦§¨¤§©¨¦§©¨
,daiwe,úBðzîa íéáéiçL ïéc Bðéà ÷BLå äæça íéáéiçL íéLã÷̈¨¦¤©¨¦§¨¤§¥¦¤©¨¦§©¨

øîBì ãeîìz(cl f `xwie)dnExYd wFW z`e dtEpYd dfg z` iM' ©§©¦¤£¥©§¨§¥©§¨
mdinlW igaGn l`xUi ipA z`n iYgwlïäkä ïøäàì íúà ïzàå ¨©§¦¥¥§¥¦§¨¥¦¦§¥©§¥¤¨¤¥Ÿ¨§©£Ÿ©Ÿ¥

,'íìBò ÷çì åéðáìey cnlle hrnl d`a 'mz`' dlindBì ïéàodkl §¨¨§¨¨Ÿ¨¥
minlyd oaxwnïéðòa øeîàM äî àlà.xg` xac `le weye dfg ± ¤¨©¤¨¨¦§¨

ab`e ,mzyecwn ectpy miycwa zepznd oic z` zx`an dpynd
:el` miycwl mixeywd mitqep mipiipr dnk zyxtn z`fìk̈

ïLc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLãwäreaw men odl didy zenda ± ©¨¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨
zyecw oda dlg oi` gafnl zeie`x opi`y xg`n ,gafnl oyicwde

cala minc zyecw `l` sebdåm` oklecôðmixenb oilegk od ixd §¦§
eäøBëáa ïéáéiçodkl ozipe yecw `ed ixd xeka ecli m`yåok ©¨¦¦§¨§

miaiigúBðzîa,oeictd xg`lïéàöBéåoeictd ici lrææbäì ïéleçì §©¨§§¦§¦§¦¨¥
ãáòäìe,mda cearle mxnv z` fefbl mixzen zeidl ±ïáìçå ïãìåe §¥¨¥§¨¨©£¨¨
øzeîd`pdaõeça ïèçBMäå ,ïðBéãt øçàìdxfrl uegn -øeèt ¨§©©¦§¨§©£¨©¨

,ectpy iptl s` zxknäøeîz ïéNBò ïéàådnda lv` cinrd m`y §¥¦§¨
zxenz ef' xn`e oileg `idy zxg` dnda [dzctpy iptl elit`] efk

,melk eixaca oi` 'ef,eãté eúî íàålka mibdep mipicd el` lke §¦¥¦¨
mycwdl mnen mcwy miycwdøNònä ïîe øBëaä ïî õeç,dnda ¦©§¦©©£¥

xg`ne ,sebd zyecw mda dlg mycwdl mnen mcwy it lr s`y
mix`ean mdipicy] mnenl mycwd mcwy miycwk mpic ,oky

.[jenqa
xg`e mininz mzeida eycwedy miycwd oic z` zx`an dpynd

:men mda ltp jkïîeî úà ïLc÷ä íãwL ìkeycwedy zenda ± ¨¤¨©¤§¥¨¤¨
,men oda ltp okn xg`le sebd zyecw mda dlge zeninz ozeida

ïLc÷äì íãB÷ øáBò íeî Bàxaer men zelra zenda eidy e` ± ¥¤§¤§¥¨
zyecw oda dlg df ici lre ,gafnl oyicwde [onf xg`l xeariy]

,epi`y ink oecip xaer meny meyn ,dxenb sebdãìBð ïàkî øçàìe§©©¦¨©
ecôðå ,òeá÷ íeî íäìici lr e`viedf oiprl oilegl mpeict ¨¤¨©§¦§

mewn lkn ,dlik`a mixzen md eiykryïîe äøBëaä ïî ïéøeèt§¦¦©§¨¦
ïéàöBé ïðéàå ,úBðznäoeictd ici lrïéleçìoiprl,ãáòäìe ææbäì ©©¨§¥¨§¦§¦§¦¨¥§¥¨¥

øeñà ïáìçå ïãìåes`ïèçBMäå ,ïðBéãt øçàìectpy iptlõeça- §¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨§©£¨©
dxfrl uegnáéiç,zxk,äøeîz ïéNBòådnda lv` cinrd m`y ©¨§¦§¨

,'ef zxenz ef' xn`e oileg `idy zxg` dnda dzctpy iptl efk
,gafnl axwidl dpice oileg zndaa dyecwd zqtzpeúî íàå§¦¥

mxya z` xizdl zpn lr mze` micet oi` ectpy iptl mnvrn
`l` [mialkl mlik`dle] d`pda.eøáwé¦¨§

àøîâ
,oilegn xnege lwn zepzna miycw aiigl mewn didy dpyna epipy
dpyna x`ean :jk lr dywn `xnbd .yxetn herin xn`py `l m`

càîòèmeyn `ed miycwa zebdep zepznd oi`yàðîçø áúëc ©§¨§¨©©£¨¨
weye dfg oipra'íúBà'`le miycwn mipdkl mipzip weye dfg wxy] ¨

,[daiwe miigl rexfïéáéiç íéLã÷ àðéîà äåä éëä åàì àä̈©¨¦£¨£¦¨¨¨¦©¨¦
úBðzîac ,dywe ,oilegn xnege lwn,Cøôéîì àkéàyïéleçl äî §©¨¦¨§¦§©©§¦

äøBëáa ïéáéiç ïkLcenll ozip `le ,dxekan mixeht miycw la` ¤¥©¨¦¦§¨
:`xnbd zvxzn .xnege lwa mdnéúézxnege lwd z` cenll yi ± ¥¥

íéøëfî,'dxekaa miaiig oky' jextl jiiy `l mdiably ,oileg ly ¦§¨¦
.miclei mpi` ixdy

:`xnbd dywníéøëæl äîoileg ly,æbä úéLàøa ïéáéiç ïkL ©¦§¨¦¤¥©¨¦§¥¦©¥
z` cenll yi :`xnbd zvxzn .fbd ziy`xn mixeht miycw la`

xnege lwdíéLéézîmixkf ixdy] dxeka `l mda oi`y ,oileg ly ¦§¨¦
.l"pd zekxitd dfa zekiiy `le ,fbd ziy`x `le [md

:`xnbd dywníéLééúl äîoileg,øOòúäì øécì ïéñðëð ïkL ©¦§¨¦¤¥¦§¨¦©¦§¦§©¥
.dndad xyrn zevn zbdep dpi` miycwa la`yi :`xnbd zvxzn

xnege lwd z` cenllîmiyiizíéð÷æexyrzp xaky ,oileg ly ¦§¥¦
.cer xyrzdl mikixv oi`e

:`xnbd dywnl äîmiyiizíéð÷æoileg lyeñðëð ïkLxakøécì ©¦§¥¦¤¥¦§§©¦
,øOòúäìyi :`xnbd zvxzn .mlern exyrzp `l miycw la` §¦§©¥

xnege lwd z` cenllçe÷lî`l` ezeyxa dclep `ly dndan ± ¦¨©
,xyrna zaiig dpi`y ,d`pwån cenll xyt` okíBúédnda ± §¨

`l df itle .xyrnn dxeht `id mby dcild zrya dn` dzny
,mixkf miyiiza o`k mb xaecne] lirl zexkfpdn dkxit mey zkiiy

.[dxeka `le fbd ziy`x `l mda oi`y
:`xnbd dywnïkL íBúéå çe÷ìl äîmpi` mnvr mdy it lr s`] ©§¨©§¨¤¥

mipt lk lr [la` xyrzdl xicl miqpkpøécì ïðéîa ïéñðëð¦§¨¦§¦¨©¦
øOòúäìgewl my odilr oi`y `l` opin zepa ody zexg` zenda ± §¦§©¥

i`e ,oilega `xneg cv yi oiicry `vnp .xyrna zeaiig mezi e`
:`xnbd zvxzn .miycwl oilegn cenll xyt`zøîà÷ ïðéîa± §¦¨¨¨§©§

o`k oi` ok m` ,dnda 'oin' ixg` zklditlk oilega `xneg cv
ixdy miycwénð íéLã÷ok mb ±,øOòúäì øécì ïéñðëð ïðéîa ¨¨¦©¦§¦¨¦§¨¦©¦§¦§©¥

xyrna miaiige ,miycway oind eze` ipa zenda mdy oileg oebke
,dpyna x`eand xnege lwd lr dkxit mey oi`y `vnp .dnda
miaiig miycw mby mixne` epiid 'mze`' ly herind `l m` okle

.xnege lwn zepzna
lr dywn `xnbd ,weye dfga miaiig mpi` oilegy x`ean dpyna

:jkíéLãw äîe ,øîBçå ìwî ÷BLå äæça ïéáéiç ïéleç eéäéås`y §¦§¦©¨¦§¨¤§¦©¨¤©¨¨¦
úBðzîa íéáéiç ïéàLdf lk mr,÷BLå äæça ïéáéiçok m`ïéleç ¤¥©¨¦§©¨©¨¦§¨¤§¦

úBðzîa ïéáéiçL[miycwn xzei mixeng mdy `vnpe]ïéc Bðéà ¤©¨¦§©¨¥¦
Leidi.÷BLå äæça ïéáéiç ¤©¨¦§¨¤§

:`xnbd zvxznàø÷ øîàzepznd oipra(b gi mixac)äéäé äæå' ¨©§¨§¤¦§¤
íéðäkä ètLîozpe dU m` xFW m` gaGd igaf z`n mrd z`n ¦§©©Ÿ£¦¥¥¨¨¥¥Ÿ§¥©¤©¦¦¤§¨©

yexcl yie ,'daTde miigNde rxGd odMlïéà 'äæ'la` ,[ok-]éãéî ©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨¤¥¦¦
àðéøçà[mixg` mixac-],àìoileg zndan mipdkl ozip `l xnelk ©£¦¨Ÿ

.xg` xac `l la` ,daiwe miigl rexf `l`
:ef dyxca jxev oi`y dgiken `xnbdàðîçø áúëc àîòè àlà¤¨©§¨§¨©©£¨¨

'äæ'meyn `l` oilega weye dfgn xehtl mrhd oi` jixacl ± ¤
,'df' xn`pyëä åàì àä,÷BLå äæça ïéáéiç ïéleç àðéîà äåä é ¨©¨¦£¨£¦¨¦©¨¦§¨¤§

ådywéòa àämiperh weyde dfgd ixdy ±,äôeðzdfga aiigp m`e §¨¨¥§¨
oilega weyeeäðéôeðéì àëéä,mze` sipi okid ±éàøaà éàsipi m` ± ¥¨¦¦§¦©¨©

dtEpY Fz` sipdl' `ld dxfrl uega''ä éðôì(l f `xwie),áéúkuege §¨¦Ÿ§¨¦§¥§¦
,''d iptl' `xwp epi` dxfrl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fkw sc oileg(ipy meil)

.dnr xa`deäBîk Bðéà øáñ øîeznxday oeiky xaq oerny iaxe - ©¨©¥¨
.dzhigya xykp epi`e cg` sebk mpi` ,enr dler dndad oi` xa`d

:mzwelgn z` jk x`and sqep `xen` d`ian `xnbdéaø óàå§©©¦
øáñ ïðçBéy.éâìôéî à÷ Bnò äìBò ìBãb ïéàå ïèwa æçBàa ¨¨¨©§¥©¨Ÿ§¥¨¤¦¨¦§§¥

øîà éî .øéàî éaøcà øéàî éaøc éîø ïðçBé éaøcokzi ike - §©¦¨¨¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦¦¨©

xn`yøéàî éaøy s`yBnò äìBò ìBãb ïéàå ïèwa æçBà ©¦¥¦¥©¨Ÿ§¥¨¤¦
e cg` sebk miaygpeäðéîøe ,eäBîk àeä éøälr dyw ixde - £¥¨§¦§

y epipy oky ,xg` mewna xi`n iax ixacn jkìëBàdnexz ly ¤
úö÷îa äøBòîe ñøôpLzexaegn ode zekizg izyl jzgpy - ¤¦§©§¤§¦§¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' ב

oifge` mipy` cenr lw sc ± oey`x wxtzereay

äðùîõøàì äöåçáå õøàá .íééçìäå òåøæäoilega" xninl irac meyn Ð

.edl hwp ,"oiycwena `l la`úéáä éðôá.miiw ecera Ðïéáééç ïðéà ïéìåç
÷åùå äæçá.ediicegl miycw `l` Ðíúåà ïúàå"mze`" .aizk weye dfga Ð

.xg` xac `le ,oi` Ð weye dfg :`ed `herinòåá÷ íåî íã÷ù íéùã÷ä ìë
ïùã÷äìmipa`e mivr yicwnk od ixd Ð

ectp m`e ,sebd zyecw oda oi`e ,mdincl

"dxekaa miaiige" .mixenb oilegk od ixd Ð

onf lke .yecw `ed ixd ,xeka ecli m` Ð

ipy wxt zexekaa xn`ck ,`l Ð ectp `ly

dgcn minc zyecw `pz i`d xaqw :(`,ci)

.dyecw lr dlg dyecw oi`c ,dxekad on

íðåéãô øçàì øúåî ïáìçå ïãìåådn Ð

,o`cte ea`zqpe mininz yicwna ok oi`y

ze` lka wx" :(`,eh) zexekaa opixn`c

ileqta Ð "xya zlk`e gafz jytp

,xacn aezkd opeict xg`l oiycwend

`nhd" eda xninl `xw jixhvi`cn

zlk`e gafz" aizke ."eplk`i xedhde

`le Ð "zlk`e" ,dfib `le Ð "gafz" ,"xya

oclee .alg `le Ð "xya" ,jialkl

oizipzna opz ,ectpe ea`zqpy mininzc

oebk :opinwen (`,ci) zexekaae .xeq`c

,opeict xg`l ciliz`e opeict iptl xari`c

ipzwc `tiq oia ,"xzen" ipzwc `yix oia

."xeq`"ïéìåçì ïéàöåéå,opeict ici lr Ð

.carile ffbil elit` ,mixenb oilegk zeidl

,onen z` oycwd mcwa ok oi`y dn

.oizipzna onwlckøåèô õåçá ïèçåùäåÐ

oizipzn opz onen z` oycwd mcwa eli`e

.opeict mcew uega hgy m` ,aiigc onwl

,cren ld` gztl mie`x opi`c ab lr s`e

:(`,aiw migaf) opze ,edpip oinen ilra `dc

eilr oiaiig Ð cren ld` gztl ie`xd

li`ed ,jklid .ecxi `l Ð elr m` :xn`c `aiwr iaxc `ail`e ,oiray oiweca (`,fh) zexekaa dl opinwen `d .uega eilr oiaiig oi` Ð mipta ie`x epi`ye ,uega

.zepzn meyn dl ipz `kde ,zexeka meyn dl ipz mzde ,(a,ci) ipy wxta zexekaa `ipzin oizipzn jd dleke .uega odilr oiaiig ,ecxi `l miptaeäøåîú ïéùåò ïéàå
.dxenz dyer epi` Ð exwirn rx la` .eyicwdy xg` rx dyrp elit`e ,dxenz dyer Ð exwirn aeh :`nrh yxtn zexekaae .opeict mcew elit` Ðåãôé åúî íàå

z` oycwd mcwy miycwa ilin ipd Ð jialkl `le "zlk`e" lirl ziyixtck ,mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`e ,mialkl `l` mie`x mpi`y it lr s`e Ð

,dkxrde dcnrd llka eid `l ziad wca iycw :xaqwe ,dkxrde dcnrd opira `lc opireny` cere .sebd zyecw edl zgp `le ,edpip `nlra `lwick ,ipd la` .onen

.dcinrdl xyt` i` ,dznc oeike .(fk `xwie) "dndad z` cinrde" jk xg`l ea`zqpy miycw oeicta aizkcøùòîäå øåëáä ïî õåçonen mcwy ab lr s`c Ð

lrae ,axw Ð mz .yicw ,men lra `py `le mz `py `l ,`pngx dlz mgxa Ð xekac .axwil mixyk oi`y `l` ,mdixac lkl dxenb dyecw mdilr dlg ,oycwdl

`xwie) dia aizk ,inp dnda xyrne .odkl dpzny men lra xeka lr cnil ,rnyn ixz ,"mxya" Ð "jl didi mxyae" :(`,gk) zexekaa opitlick ,odkl lk`p Ð men

.men lra epiid Ð "rx" ,mz epiid Ð "aeh" ."rxl aeh oia xwai `l ycw didi ixiyrd" (fkoycwdl mcew xaer men e`.inc dizilc o`nk ,xaer menc Ðïéøåèô
äøåëáä ïîxwa" `dc ,dxekad on mixeht li`e iave ,"li`ke iavk" (ai mixac) eda aizkc .ecli m` ,dxekad on oixeht ,dlik` xzidl oilegl e`vie ectpy it lr s`e Ð

.aizk "o`veúåðúîä ïîå."dy m`" (gi my) aizkc ,li`e iava oibdep oi`c ,daiwe miigle rexf Ðïéìåçì ïéàöåé ïéàå.oeicta Ðãáòéìå ææâéìgafz" ,lirl ziyixtck Ð

.`l Ð dceare dfib la` ,cala dlik`e dgiaf xzid `l` oda oi` Ð "zlk`eøåñà ïáìçå ïãìåå.opeict xg`l ciliz`e ,opeict iptl xari`c dl iwen (`,ci) zexekaa Ð

ipd `ixi` i`n Ð opeict iptl clep m`e .`ed li`e iav cle Ð opeict xg`l ciliz`e xari` i`c?.xeq` opeict iptl ocle ,inp oycwdl mnen mcw elit`õåçá ïèçåùäå
áééç.opeict mcewe ,oiray oiweca :lirl ziyixtck Ðäøåîú ïéùåòå."aeha rx e` rxa aeh" (fk `xwie) aizkc ,opeict mcew Ðåúî.onvrn Ðåøá÷éopirac meyn e` Ð

.mialkl mlik`dl miycwd z` oicet oi`c meyn e` ,dkxrde dcnrdàøîâúåðúîá ïéáééç íéùã÷ àðéîà äåäopivn ikide .oizipzna oxn`ck ,oilegn xnege lwn Ð

ikd xninl?`xwe 'ek oilegl dn :xnege lw i`da jxtnl `ki` `dil dnlíéùã÷åîá âäåð åðéà øåëá ?"yicwz" :cere .ycwd `le Ð (eh mixac) aizk "jp`ve jxwa"c Ð

.yecw xaky `le Ð (my) aizkíéøëæî éúéúÐ dxekaa oiaiig oky :eda jxtinl `kilc .oilegc mixkfn xnege lwa iziz :`pin` ded ,`xwc "mze`" e`l i` ,xnelk Ð

.oiclei oi`yíéùã÷åîá âäåð åðéà æâä úéùàø.ycwd `le Ð "jp`v fb" :(gi my) aizkc ,edpip dfib ipa e`l `dc Ðæâä úéùàøozep Ð ep`v ffeb `edyk dpyd lk Ð

."jpbc ziy`x" (my) dnexz ixwc ikid ik Ð "ziy`x" dil ixwe ,`xeriy (`,dlw) onwl yxtnck ,hren xac odklíéùééú,fbd ziy`x `le dxeka `l mda oi` mixkf Ð

.oileg miyiizn xnege lwn miycwa zepzn opiaiign Ð "mze`" e`l i`eïéùã÷åîá åðéà äîäá øùòîzexekac `xza wxta ,yecw xaky `le Ð "ycw didi" aizkc Ð

.xyrzdl xicl oiqpkp oi`y oiycwena xn`z :jxtinl `ki`c Ð xnege lwa iz` `l ,jklid .(a,bp)íéð÷æîmipwf miyiizn xnege lwn dil opiziin ded ,"mze`" e`l i` Ð

.xicl qpkdl cer oikixv oi`e exyrzp xaky ,oilegcíéð÷æì äî.zepzna oiaiig ody `ed oica ,oilegc mipwf miyiiz Ðøùòúäì øéãì øáë åñðëð ïëùmiycwa xn`z Ð

xyrnn xeht gewld .mezie gewln xnege lwa edl opiziin ded Ð "mze`" e`l i` :xcdne !xyrzdl xicl xak eqpkp `lyxeht Ð weyd on mi`lh dxyr gwl m` :dnda

,dnda xyrnn xeht Ð (a,gl oileg) "hgeyd"a xn`ck ,miigl yxit dfe dzinl yxit df oebk ,dcil zrya en` dzny mezide .`pngx xn` "jp`ve jxwa"c ,xyrln

o`k xn`p ,xne` `wexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iax :(`,fp) zexekac `xza wxta dipin dnda xyrn opitlie .mezil hxt Ð "en` zgz" aizkc ,ycwl ie`x epi`c

oiprl ,oldl s` ."ayk e` xey"c `xw i`dn ihrnin edlekc ,mezie otec `veie dncpe mi`lk ,elld zenyd lkl hxt Ð o`k dn ."hayd zgz" oldl xn`pe ,"en` zgz"

.miqpkp oi` el` ,xyrzdl xicl qpkp men lrac ab lr s` .elld zenyd lkl hxt Ð xyrnïðéîá éîð íéùã÷ úøîà÷ ïðéîá :ïðéñøâ éëä.xicl oiqpkp ,oileg oebk Ð

.xnege lwa iz` Ð "mze`" e`l i` ,jklidúåðúîá íéáééç ïéàù íéùã÷ äî.zepzn `le Ð "mze`" weye dfg iab aizkc ,"mze`"n edl opihrnn `dc Ðàø÷ øîàÐ

.oda oibdep weye dfg oi`e ,oilega bdep df xac Ð "didi df" oileg zepznaàáéúë ÷åùå äæçá'd iptl" dtepz Ð."éàøáà éà.dxfrl ueg Ð
à÷
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òåøæäs` ,`xw jixv ded `l ,xnege lw e`l i`e Ð mze` oz`e xnel cenlz miiglde

cnld xac :`pin` dedc Ð miycwena oia oilega oia ,aizk `nzqc ab lr

'ebe "jxdvie jyexiz jpbc" `xw i`dn lirl aizkc ,oilega Ð xacn aezkd dna ,epiprn

.(`,dlw) "fbd ziy`x" wxt onwl xn`ck ,oiycwena bdep epi` fbd ziy`xe ,"jp`v fb

éúéú:inp xninl ivn ded Ð mezie zewln

wxta opzc `aeh cere ,dtxhe mi`lkn iziz

xicl oiqpkp oi`y (`,fp zexeka) "dnda xyrn"

.xyrzdl

äæi`wc :dniz Ð `l `pixg` icin oi`

ded ,daxc` .weye dfg hrnne ,zepzna

:xnel yie !zepznn oiycwen dipin ihernl dil

epyxit `peb i`dke ,"mze`"n ehirn` xakc

."miell xy` z`fe" iab (`,ck oileg) `nw wxta
i`
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קכט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fkw sc oileg(ipy meil)

.dnr xa`deäBîk Bðéà øáñ øîeznxday oeiky xaq oerny iaxe - ©¨©¥¨
.dzhigya xykp epi`e cg` sebk mpi` ,enr dler dndad oi` xa`d

:mzwelgn z` jk x`and sqep `xen` d`ian `xnbdéaø óàå§©©¦
øáñ ïðçBéy.éâìôéî à÷ Bnò äìBò ìBãb ïéàå ïèwa æçBàa ¨¨¨©§¥©¨Ÿ§¥¨¤¦¨¦§§¥

øîà éî .øéàî éaøcà øéàî éaøc éîø ïðçBé éaøcokzi ike - §©¦¨¨¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦¦¨©

xn`yøéàî éaøy s`yBnò äìBò ìBãb ïéàå ïèwa æçBà ©¦¥¦¥©¨Ÿ§¥¨¤¦
e cg` sebk miaygpeäðéîøe ,eäBîk àeä éøälr dyw ixde - £¥¨§¦§

y epipy oky ,xg` mewna xi`n iax ixacn jkìëBàdnexz ly ¤
úö÷îa äøBòîe ñøôpLzexaegn ode zekizg izyl jzgpy - ¤¦§©§¤§¦§¨

,zvwna

1
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oifge` mipy` cenr lw sc ± oey`x wxtzereay

äðùîõøàì äöåçáå õøàá .íééçìäå òåøæäoilega" xninl irac meyn Ð

.edl hwp ,"oiycwena `l la`úéáä éðôá.miiw ecera Ðïéáééç ïðéà ïéìåç
÷åùå äæçá.ediicegl miycw `l` Ðíúåà ïúàå"mze`" .aizk weye dfga Ð

.xg` xac `le ,oi` Ð weye dfg :`ed `herinòåá÷ íåî íã÷ù íéùã÷ä ìë
ïùã÷äìmipa`e mivr yicwnk od ixd Ð

ectp m`e ,sebd zyecw oda oi`e ,mdincl

"dxekaa miaiige" .mixenb oilegk od ixd Ð

onf lke .yecw `ed ixd ,xeka ecli m` Ð

ipy wxt zexekaa xn`ck ,`l Ð ectp `ly

dgcn minc zyecw `pz i`d xaqw :(`,ci)

.dyecw lr dlg dyecw oi`c ,dxekad on

íðåéãô øçàì øúåî ïáìçå ïãìåådn Ð

,o`cte ea`zqpe mininz yicwna ok oi`y

ze` lka wx" :(`,eh) zexekaa opixn`c

ileqta Ð "xya zlk`e gafz jytp

,xacn aezkd opeict xg`l oiycwend

`nhd" eda xninl `xw jixhvi`cn

zlk`e gafz" aizke ."eplk`i xedhde

`le Ð "zlk`e" ,dfib `le Ð "gafz" ,"xya

oclee .alg `le Ð "xya" ,jialkl

oizipzna opz ,ectpe ea`zqpy mininzc

oebk :opinwen (`,ci) zexekaae .xeq`c

,opeict xg`l ciliz`e opeict iptl xari`c

ipzwc `tiq oia ,"xzen" ipzwc `yix oia

."xeq`"ïéìåçì ïéàöåéå,opeict ici lr Ð

.carile ffbil elit` ,mixenb oilegk zeidl

,onen z` oycwd mcwa ok oi`y dn

.oizipzna onwlckøåèô õåçá ïèçåùäåÐ

oizipzn opz onen z` oycwd mcwa eli`e

.opeict mcew uega hgy m` ,aiigc onwl

,cren ld` gztl mie`x opi`c ab lr s`e

:(`,aiw migaf) opze ,edpip oinen ilra `dc

eilr oiaiig Ð cren ld` gztl ie`xd

li`ed ,jklid .ecxi `l Ð elr m` :xn`c `aiwr iaxc `ail`e ,oiray oiweca (`,fh) zexekaa dl opinwen `d .uega eilr oiaiig oi` Ð mipta ie`x epi`ye ,uega

.zepzn meyn dl ipz `kde ,zexeka meyn dl ipz mzde ,(a,ci) ipy wxta zexekaa `ipzin oizipzn jd dleke .uega odilr oiaiig ,ecxi `l miptaeäøåîú ïéùåò ïéàå
.dxenz dyer epi` Ð exwirn rx la` .eyicwdy xg` rx dyrp elit`e ,dxenz dyer Ð exwirn aeh :`nrh yxtn zexekaae .opeict mcew elit` Ðåãôé åúî íàå

z` oycwd mcwy miycwa ilin ipd Ð jialkl `le "zlk`e" lirl ziyixtck ,mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`e ,mialkl `l` mie`x mpi`y it lr s`e Ð

,dkxrde dcnrd llka eid `l ziad wca iycw :xaqwe ,dkxrde dcnrd opira `lc opireny` cere .sebd zyecw edl zgp `le ,edpip `nlra `lwick ,ipd la` .onen

.dcinrdl xyt` i` ,dznc oeike .(fk `xwie) "dndad z` cinrde" jk xg`l ea`zqpy miycw oeicta aizkcøùòîäå øåëáä ïî õåçonen mcwy ab lr s`c Ð

lrae ,axw Ð mz .yicw ,men lra `py `le mz `py `l ,`pngx dlz mgxa Ð xekac .axwil mixyk oi`y `l` ,mdixac lkl dxenb dyecw mdilr dlg ,oycwdl

`xwie) dia aizk ,inp dnda xyrne .odkl dpzny men lra xeka lr cnil ,rnyn ixz ,"mxya" Ð "jl didi mxyae" :(`,gk) zexekaa opitlick ,odkl lk`p Ð men

.men lra epiid Ð "rx" ,mz epiid Ð "aeh" ."rxl aeh oia xwai `l ycw didi ixiyrd" (fkoycwdl mcew xaer men e`.inc dizilc o`nk ,xaer menc Ðïéøåèô
äøåëáä ïîxwa" `dc ,dxekad on mixeht li`e iave ,"li`ke iavk" (ai mixac) eda aizkc .ecli m` ,dxekad on oixeht ,dlik` xzidl oilegl e`vie ectpy it lr s`e Ð

.aizk "o`veúåðúîä ïîå."dy m`" (gi my) aizkc ,li`e iava oibdep oi`c ,daiwe miigle rexf Ðïéìåçì ïéàöåé ïéàå.oeicta Ðãáòéìå ææâéìgafz" ,lirl ziyixtck Ð

.`l Ð dceare dfib la` ,cala dlik`e dgiaf xzid `l` oda oi` Ð "zlk`eøåñà ïáìçå ïãìåå.opeict xg`l ciliz`e ,opeict iptl xari`c dl iwen (`,ci) zexekaa Ð

ipd `ixi` i`n Ð opeict iptl clep m`e .`ed li`e iav cle Ð opeict xg`l ciliz`e xari` i`c?.xeq` opeict iptl ocle ,inp oycwdl mnen mcw elit`õåçá ïèçåùäå
áééç.opeict mcewe ,oiray oiweca :lirl ziyixtck Ðäøåîú ïéùåòå."aeha rx e` rxa aeh" (fk `xwie) aizkc ,opeict mcew Ðåúî.onvrn Ðåøá÷éopirac meyn e` Ð

.mialkl mlik`dl miycwd z` oicet oi`c meyn e` ,dkxrde dcnrdàøîâúåðúîá ïéáééç íéùã÷ àðéîà äåäopivn ikide .oizipzna oxn`ck ,oilegn xnege lwn Ð

ikd xninl?`xwe 'ek oilegl dn :xnege lw i`da jxtnl `ki` `dil dnlíéùã÷åîá âäåð åðéà øåëá ?"yicwz" :cere .ycwd `le Ð (eh mixac) aizk "jp`ve jxwa"c Ð

.yecw xaky `le Ð (my) aizkíéøëæî éúéúÐ dxekaa oiaiig oky :eda jxtinl `kilc .oilegc mixkfn xnege lwa iziz :`pin` ded ,`xwc "mze`" e`l i` ,xnelk Ð

.oiclei oi`yíéùã÷åîá âäåð åðéà æâä úéùàø.ycwd `le Ð "jp`v fb" :(gi my) aizkc ,edpip dfib ipa e`l `dc Ðæâä úéùàøozep Ð ep`v ffeb `edyk dpyd lk Ð

."jpbc ziy`x" (my) dnexz ixwc ikid ik Ð "ziy`x" dil ixwe ,`xeriy (`,dlw) onwl yxtnck ,hren xac odklíéùééú,fbd ziy`x `le dxeka `l mda oi` mixkf Ð

.oileg miyiizn xnege lwn miycwa zepzn opiaiign Ð "mze`" e`l i`eïéùã÷åîá åðéà äîäá øùòîzexekac `xza wxta ,yecw xaky `le Ð "ycw didi" aizkc Ð

.xyrzdl xicl oiqpkp oi`y oiycwena xn`z :jxtinl `ki`c Ð xnege lwa iz` `l ,jklid .(a,bp)íéð÷æîmipwf miyiizn xnege lwn dil opiziin ded ,"mze`" e`l i` Ð

.xicl qpkdl cer oikixv oi`e exyrzp xaky ,oilegcíéð÷æì äî.zepzna oiaiig ody `ed oica ,oilegc mipwf miyiiz Ðøùòúäì øéãì øáë åñðëð ïëùmiycwa xn`z Ð

xyrnn xeht gewld .mezie gewln xnege lwa edl opiziin ded Ð "mze`" e`l i` :xcdne !xyrzdl xicl xak eqpkp `lyxeht Ð weyd on mi`lh dxyr gwl m` :dnda

,dnda xyrnn xeht Ð (a,gl oileg) "hgeyd"a xn`ck ,miigl yxit dfe dzinl yxit df oebk ,dcil zrya en` dzny mezide .`pngx xn` "jp`ve jxwa"c ,xyrln

o`k xn`p ,xne` `wexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iax :(`,fp) zexekac `xza wxta dipin dnda xyrn opitlie .mezil hxt Ð "en` zgz" aizkc ,ycwl ie`x epi`c

oiprl ,oldl s` ."ayk e` xey"c `xw i`dn ihrnin edlekc ,mezie otec `veie dncpe mi`lk ,elld zenyd lkl hxt Ð o`k dn ."hayd zgz" oldl xn`pe ,"en` zgz"

.miqpkp oi` el` ,xyrzdl xicl qpkp men lrac ab lr s` .elld zenyd lkl hxt Ð xyrnïðéîá éîð íéùã÷ úøîà÷ ïðéîá :ïðéñøâ éëä.xicl oiqpkp ,oileg oebk Ð

.xnege lwa iz` Ð "mze`" e`l i` ,jklidúåðúîá íéáééç ïéàù íéùã÷ äî.zepzn `le Ð "mze`" weye dfg iab aizkc ,"mze`"n edl opihrnn `dc Ðàø÷ øîàÐ

.oda oibdep weye dfg oi`e ,oilega bdep df xac Ð "didi df" oileg zepznaàáéúë ÷åùå äæçá'd iptl" dtepz Ð."éàøáà éà.dxfrl ueg Ð
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òåøæäs` ,`xw jixv ded `l ,xnege lw e`l i`e Ð mze` oz`e xnel cenlz miiglde

cnld xac :`pin` dedc Ð miycwena oia oilega oia ,aizk `nzqc ab lr

'ebe "jxdvie jyexiz jpbc" `xw i`dn lirl aizkc ,oilega Ð xacn aezkd dna ,epiprn

.(`,dlw) "fbd ziy`x" wxt onwl xn`ck ,oiycwena bdep epi` fbd ziy`xe ,"jp`v fb

éúéú:inp xninl ivn ded Ð mezie zewln

wxta opzc `aeh cere ,dtxhe mi`lkn iziz

xicl oiqpkp oi`y (`,fp zexeka) "dnda xyrn"

.xyrzdl

äæi`wc :dniz Ð `l `pixg` icin oi`

ded ,daxc` .weye dfg hrnne ,zepzna

:xnel yie !zepznn oiycwen dipin ihernl dil

epyxit `peb i`dke ,"mze`"n ehirn` xakc

."miell xy` z`fe" iab (`,ck oileg) `nw wxta
i`
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr lw sc oileg(iying meil)

éàebà éà`vnp ,mipta sipi m`e ±ìéiòî à÷qipkn ±äøæòì ïéleç ¦©©©¨§©¥¦¨£¨¨
lk my zeyrl xeq` ok dxfra oileg hegyl xeq`y myk ixde

,dtepz oebk daxwd oirk `edy dyrnøLôà àì Ckìämiiwl ¦§¨Ÿ¤§¨
devn oi`y jgxk lre ,oileg zndaa weyde dfgd zevn z` dpwizk

.llk oilega zbdep ef
'dfe'n yexcl jxev oi`y x`azpb gi mixac)(weye dfgn xehtl §¤

:`xnbd dywn okl .oilega'äæ' àlà:`xnbd zvxzn .iN dOl ¤¨¤¨¨¦
äpeäk úBðzî ÷éfnä àcñç áø øîàc ,àcñç áøãëìoebke §¦§©¦§¨§¨©©¦§¨©©¦©§§¨

odkl opzpy mcew mil mkilyd e` y`a mtxyyøeèt ,ïìëàL Bà¤£¨¨¨
lî.ílL.oldlck ,'dfe' xn`pdn z`f epcnle ¦§©¥

.'dpedk zepzn wifn' ziibeqa daigxn `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©
lî øeèt ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfnä ,àcñç.ílLax yxtne ¦§¨©©¦©§§¨¤£¨¨¨¦§©¥

,`cqgàîéà úéòaéà ,àîòè éàîmeynáéúëczepznd oipra ©©§¨¦¨¦¥¨¦§¦
,'äæ'm` la` ,zzl aiig mnvr daiwde miiglde rexfd z`y rnyne ¤

.odinelyza dxezd daiig `l [mtxyy oebke] miniiw mpi`úéòaéàå§¦¨¦
,íéòáBz Bì ïéàL ïBîî äéì éåäc íeMî àîéàdf oennl oi`y ¥¨¦©£©¥¨¤¥§¦

xnel `ed leki ,eprazie odk `eai m`y ,oica eraezl elkeiy milra
.jl `le zzl dvex ip` xg` odkl ,el

:`cqg ax ixaca ipyd mrhd lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaa'íéðäkä ètLî äéäé äæå'(b gi mixac),úBðznäL ãnìî §¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦§©¥¤©©¨

,ïéczxxan .mipiicd ici lr dyrpd oica ielz zepznd oipry xnelk ¦
:`xnbdàúëìä éàîì,z`f exn` dn itlk ±åàìoiprl `l ike ± §©¦§§¨©
ïàéöBäìad cin zepznd z`milr,ïéðéiãaoey`xd odkdy epiide §¦¨§©¨¦

lr dywe .el zzl milrad z` gixkn oic zia ,zepznd z` raezy
el oi`y oennk zeaygp dpedk zepzny xn`y `cqg ax ixac

.miraez
:`xnbd zvxznàì`l` ,'oic zepznd'y `ziixaa xn`p df oiprl Ÿ

oiprl,ïéðéiãa ï÷ìBçì,zepznd ozz dfl l`xyil mixne` mipiicdy §§¨§©¨¦
,ux`d mr `edy dfl ozz l`e ,mkg cinlz `edyìàeîL áøãëå§¦§©§¥

ïéàL ïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL áø øîàc ,éðîçð øa©©§¨¦§¨©©§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦¤¥
øîàpL ,õøàä íò ïäëì äðzî ïéðúBð(c `l 'a minid ixac)íòì øîàiå' §¦©¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¤¤¡©©Ÿ¤¨¨

[íiåìäå íéðäkä] (íéåììå íéðäëì) úðî úúì íéìLeøé éáLBéì§§¥§¨©¦¨¥§¨©Ÿ£¦§©§¦¦
÷éæçnä ìk ,''ä úøBúa e÷æçé ïòîì[wqerd ,xnelk]Lé 'ä úøBúa §©©¤¤§§©¨©©£¦§©¥

úðî Bì,[dpedk wlg-].úðî Bì ïéà 'ä úøBúa ÷éæçî BðéàLå §¨§¤¥©£¦§©¥§¨
:aey dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyïa äãeäé éaø ¨§©©¦§¨¤

'ètLî' ,øîBà àøéúaäæç eléôà ìBëé ,ïéc úBðznäL ãnìî §¥¨¥¦§©§©¥¤©©¨¦¨£¦¨¤
,'äæ' øîBì ãeîìz ,ïéc ÷BLå.weye dfg `le 'oic' od zepznd wxy §¦©§©¤

:`xnbd zl`eyéàîìxn` oipr dfi` iabl ±,'oic' zepzndy e §©
ïéðéiãa B÷ìBçì àîéìéàzzl `le mkg cinlzl zzl el mixne`y] ¦¥¨§§§©¨¦

dfgay xn`p `ziixaa ixd ,dyw ,lirl zvxizy enk [ux`d mrl
e ,ok oicd oi` weyeeèàike ±,e÷lçéî ïéðéiãa åàì ÷BLå äæç ¨¨¤§©§©¨¦¦©§

lk `lde ,ux`d mr odkl weye dfg zzl `ed leki ike ,xnelk
epcnly itk ,mkg cinlz odkl `l` mipzip mpi` dpedkd zepzn

,lirlåàì àlàoiprl 'oic zepzndy' `ziixad zpeek i`ce `l` ± ¤¨©
àéöBäìoze`.ïéðéiãaod dpedk zepzny xn`y `cqg ax lr dywe §¦§©¨¦

.miraez el oi`y oenn
:`xnbd zvxzndéãéì eúàc ,ïðé÷ñò éàîa àëäe`a zepzndy ± ¨¨§©©§¦¨§¨¦¥

xn`p df lre ,epnn df mlfb jk xg`e ,oda dkfe odkd icil
.odkd ly eivtg x`yk ody meyn mipiica oze` mi`iveny

:ddnz `xnbdàøîénì éàî ,déãéì eúàc éàdrinyd dn ± ¦§¨¦¥©§¥§¨
xaecn :`xnbd zvxzn .`ed heyt `ld ,`ziixaddéãéì eúàc§¨¦¥

eäééìáèaecil d`ay xnelk ,lahk odkd icil eribd zepzndy ± §¦§©§

gipd l`xyiy oebke ,dizepzn eyxtedy iptl dzenlya dnda
,dizepzna dkf odkde ,oecwtk odkd lv` dhegy dndaøáñ÷å§¨¨©

eîøeä àlL úBðzî àpz éàä[eyxted `ly-]ïééîc eîøeäL éîk ©©¨©¨¤Ÿ§§¦¤§¨§¨
.eyxtedy iptl zepzna zekfl odkd lekiy ,zipennd dikfd oiprl

aey dywn `xnbd:`cqg ax lròîL àzdpyna epipyd"t d`t) ¨§©
(c"n,úéaä ìòaxiyréøöå íB÷îì íB÷nî øáBò äéäLìBhéì C ©©©©¦¤¨¨¥¦¨§¨§¨¦¦

éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì,zepefn `ll xzepy itlìèBðx`yk ¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦¥
,`ed ipr zrky oeik miiprøBæçiLëìåezialílLé,miiprléøác §¦§¤©£§©¥¦§¥

.øæòéìà éaømiiprdn cg` lk ,miiprl oenn aiigzp m`y x`eane ©¦¡¦¤¤
odky dpedk zepzn oiprl mb cenll yi o`kne ,oica eraezl leki
zepzn wifny xn`y `cqg ax lr dywe ,eraezl leki oey`x `ad

.miraez el oi`y oenn `edy itl xeht dpedk
:`cqg ax uxzn,ïàk eðL úeãéñç úcî ,àcñç áø øîàm`y ¨©©¦§¨¦©£¦¨¨

oi`y oenn `edy itl oica eraezl xyt` i` la` ,mlyi `ed ciqg
.miraez el

ax mya uexizd z`e `iyewd z` yxcnd zia ipan rny `ax
dxeva exn`p mixacdy okzi `ly gikene ,lirl e`aedy itk `cqg

:eféðz àpz àáø øîàdpy `pzd ±,'ílLé'lra mlyi ezernyny ¨©¨¨©¨¨¥§©¥
,egxkzøîà zàå`cqg ax myaãBòå ,ïàk eðL úeãéñç úcîike §©§¨§©§¦©£¦¨¨§

áeúéìå íe÷éì øæòéìà éaøcîminkg `lde ,[dywze cenrz-] ¦§©¦¡¦¤¤¥§¥
,mlyl aiig epi`e 'dry dze`a did ipr' mixne`e ,my eilr miwleg
el yiy oenn `edy gken xfril` iax zrcay xn`z m` mb ok m`e
dklde ,dfa eilr miwlegy xnel yi minkg zhiya la` ,miraez
xn`p df lr `le `iyewd dzid ef `ly ok m` xexa .minkgk

.`cqg ax ly uexizd
:dpekpd dxeva drenyd z` cinrn `axàlàdzid `iyewd ¤¨

àôéqîmy epipy oky ,dpynd dze` lyäéä éðò íéøîBà íéîëçå ¦¥¨©£¨¦§¦¨¦¨¨
äòL dúBàa,wiicl yie .xefgiyk mlyl jixv epi` okleàîòè §¨¨¨©§¨

oeik xehtyéðòc,didàäm`øéLòzepzn lhpe dryd dze`a did §¨¦¨¨¦
,xeqi`a miipr,ílLîeéànà,recne ±éåäéìdidiy ie`x `ld ± §©¥©©¤¡¥

,ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfîkitl xeht `cqg ax zrcly §©¦©§§¨¤£¨¨
dilry `iyewd `id efe .miraez el oi`y oenn `edyáø øîà̈©©

,ïàk eðL úeãéñç úcî ,àcñçdze`a did ipr' epipyy dn ,xnelk ¦§¨¦©£¦¨¨
dpeekd mlyl jixv xiyr did m`y wiecne ,mlyln xehte 'dry

.miny ici z`vl liaya mlyl jixv `ed ciqg m`y
:aey `cqg ax lr dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyïépî ¨§©¦©¦

ïéìáè åéúBøét ìëàL úéaä ìòáì,[dnexz mdn dyxtedy iptl] §©©©©¦¤¨©¥¨§¨¦
íéìáè åéúBøNòî ìëàL éåì ïëåiptl oey`x xyrn lk`y ± §¥¥¦¤¨©©§§¨§¨¦

,xyrn znexz epnn yixtdyïéîeìLzä ïî øeètL ïépî,mipdkl ¦©¦¤¨¦©©§¦
øîBì ãeîìz(eh ak `xwie)ìàøNé éða éLã÷ úà eìlçé àìå'z`øLà ©§©§Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥¥£¤

eîéøéy epnn yexcl yie dnexza xacn df weqt ,''dlEì ïéà[odkl] ¨¦©¥§
ïäa[dnexza epiide 'l`xyi ipa iycw'a],Cìéàå äîøä úòMî àlà ¨¤¤¨¦§©£¨¨§¥¨

''dl' z`xwp dnexzd oi`y rnyn ''dl enixi xy`' ea xn`py oeiky
wxe ,dyxtdd iptl deab wlg ziyrp dpi`y xnelk ,'enixi'y cr
dpde .odk oenn ly oic dl yie deab wlg `id dyxtdd xg`l
`l oiicr dnexzdy jka oinelyzn xehtd z` dzlz `ziixad

rnyne ,dnxedCìéàå äîøä úòMî àädnexzd z` lk` m` ¨¦§©£¨¨§¥¨
àäéî[mipt lk lr-],ílLîeéànàne ±,recéåäéìie`x `ld ± ¦¨§©¥©©¤¡¥
didiyïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfîk`edy `cqg ax xn`y §©¦©§§¨¤£¨¨
.xeht

:`xnbd zvxznénð àëädnxd zryny epwiicy dna ,o`k mb ± ¨¨©¦
xaecn `l` ,ynn dnxdl dpeekd oi` ,mlyl aiig l`xyi lk` m`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

oifge` mipya cenr lw sc ± oey`x wxtzereay

äøæòì ïéìåç ìééòî à÷.deab jxev dia ciarzi` `lc icin Ðäðåäë úåðúî ÷éæîä
.mil e` xe`l mkilyd ,odkl opzpy mcew Ðäæ åäá áéúëãocera :rnync Ð

.oinelyz oda aezkd aiig `l Ð zeniiw opi` la` ,opzil aiig Ð zeniiwåì ïéàù
íéòáåúip` xg` odkl :el xnel leki `edy ,oica eraezl elkeiy milra el oi` Ð©¥

.jl `le ,opzepïéã úåðúîäù ãîìî èôùî
,`nl` .oipiica o`ivedl odl oiwwfp oipiic Ð

axl `iywe ,ecin o`iven oraezd oey`x odk

el oi`y oenn Ð dpedk zepznc xn`c `cqg

`ed oiraezïéðééãá ï÷ìåçì !mixne` oipiic Ð

l`e .xag `edy ,zepznd oz dfl :l`xyil el

.ux`d mr `edy ,dfl ozzíòì øîàéåÐ

`xwc ditiq ,minid ixaca aizk htyedia

'd zxeza ewfgi ornl"."úðî.dpedk wlg Ð

å÷ìçéî ïéðééãá àì éî ÷åùå äæç åèàÐ

`de ,ux`d mr odkl mzzl leki did melk

!edpip zpnïéðééãá åàéöåäì åàì àìàÐ

ikd meyn ,`ed oiraez el yiy oennc `nl`

,`a ievxle dxtklc oeikc .weye dfg hrnn

.akrnc giky `låúàã ïðé÷ñò éàîá àëä
äéãéìdedc .epnn df mlfb jk xg`e ,odkc Ð

,oda df dkf xaky ,oiraez el yiy oenn dil

:jixte .dinilb dipin lfbc o`nk inceéà
äéãéì åúàã`xninl i`n ,odkc Ð?`hiyt

ez`c" :xcdnwe !oipiica e`ivedl lekic

dzid dnily dndad Ð "ediilaiha dicil

.xwtdd on zepzna dkfe ,elv` zgpenéîë
ïééîã åîøåäùmieyy zepzna .oda dkfe Ð

dfg la` .mcw m` ,diikf ipdn mipdkd lkl

.ipdn `le ,a` zia eze`l `l` epi` weye

úéáä ìòámewnn xaer didy xiyr Ð

.mewnl'åë ìåèéì êéøöåÐzepefnl jxvpe Ð

ipr eiykry li`ed ,miipr x`yk hwl lhep

.`edíìùé øåæçéùëåicin lk ,`nl` Ð

`ad Ð miiprl azinl `pngx diaiigc

zepznl oicd `ede ,eraezl leki oey`x

.dpedkïàë åðù úåãéñç úãîciqg m` Ð

.mlyi `edíìùé éðú àðúlr :rnync Ð

.'ek zxn` z`e ,egxkãåòåzxaq in Ð

axc xninl opivnc ,aizenw xfril` iaxcn

"o`k epy zeciqg zcn" dlr ipyn `cqg?
`cqg ax ipyn dlre ,aizen opaxcn `l`

.'ek epy) zeciqg zcnïàëipr" ipzwc (`d Ð

dpin wecizc rnync ,"dry dze`a did

`l` ,xn`w oipiica e`l Ð inely ira xiyrc

.miny ici z`vl ,mlyl jixv `ed ciqg m`

íéìáè åéúåøùòî ìëàù éåì ïëå`ly Ð

.xyrn znexz yixtdìàøùé éðá éùã÷ úà
úòùî àìà ïäá êì ïéà 'äì åîéøé øùà

äîøä.`ztqeza dil opiqxb ikd Ð
åúàã
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éà,dxfra `iadl xeq` `ziixe`cn oileg lkc meyn Ð dxfra oileg liirn `w `d i`eb`

mzdc ,xazqn `le mixeka iab (a,`t `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a xn` oke

"dcezd" wxta oke .dacp m`iane ediilr ipznc xyt`c ,citw ediicda iziinc zelfeb`

oileg qipkn `w `d ,'ek mgl iziile :xn`w zexenza daxrzpy dcez iab (a,t zegpn)

:dpin rny "dpwz dl oi`y" xn`wcne .dxfrl

"xiczd lk" wxtac :dnize .`ziixe`cn ied

mi`yx mipdkd olekae :opixn` (a,v migaf)

oiwely oiielv olke`le ozlik`a zepyl

xn`e .oileg ly oilaz okezl zzle ,milyeane

Ð "delk`i" :(a,`k zegpn) "dax unewd"a

zlk`p `dzy ick ,dnexze oileg dnr elk`iy

,mixeka oke weye dfg `wecc d`xpe !raeyd lr

oke .dtepz eda ciarc ,edl iziin dyecw jxcc

`citw yi ,oaxw xykd `edy ,dcez jxevl mgl

.jxevl `ly dxfra dz`ada ith

úéòáéàåoi`y oenn dil iedc meyn `ni`

xzii` `pyil i`dle Ð oiraez el

,oic zepzny :jenqa onwl xn`ckl "didi dfe"

xninl `ki` `nw `pyille .oic weye dfg oi`e

diazkcn ,jenqa yixce ,dpin rny izxzc

oi` Ð dfe ,htyn Ð df :rnync "htyn" lv`

`pyil i`dlc :ipyil ixz ipd oia `ki`e .htyn

,oipiica eraezl leki oi`c idp Ð oiraez el oi`c

yixcc `nw `pyille .aiigin `din miny ipica

.aiigin `l inp miny ipica elit` Ð "dfe"n dil

ïéðîÐ 'ek ux`d mr odkl zepzn oipzep oi`y

i` la` ,xag odk yiyk `weec epiid

l`e ,el epzi Ð ux`d mr `l` xag odk `kil

dlg zkqna opzck .xag el oncfiy cr oizni

:dvxiy in lkl oipzep el` :(h dpyn iriax wxt)

rexfde xeng xhte oad oeicte zexekade minxgd

yxtl oi`e .'ek fbd ziy`xe dawde miiglde

mipdk x`yl oia xnyn iyp`l oia :"odk lkl"

yic xn`w "miyp izy" wxta inlyexia `dc Ð

iyp`l oipzip odn yie ,odk lkl oipzip odn

,xn`wc "odk lkl" jgxk lr ok m` .xnyn

,epiide .ux`d mr odk oia xag odk oia epiid

,lawl dvex oi`e `ki` e` ,xag `kilc `kid

la` .(a,cw oileg) "xyad lk" yixa ziyixtck

iaxk `kdc ipngp xa l`eny iaxc uxzl oi`

oi` :xne` dcedi iax :inlyexia opiqxbc ,dcedi

,i`w mixeka` mzdc Ð xagl `l` dze` oipzep

xqe` `c` iax :dpin lirl mzd xn`ck

.mixekaa

øåæçéùëå`xza `pyill Ð mlyi ezial

el oi`y oenn iedc meyn xn`wc

lekiy rnyn "mlyi"c ,xity jixt Ð oiraez

meyn xhtc ,inp `nw `pyille .oipiica e`ivedl

xeht zepznac oeikc opikxt Ð "df" aizkc

oia wlgl epl oi` `xaqn ,"df" aizkc meyn

.odkl zepzn wtq oi` :xn`c `dl "ewicvd yxe ipr" meyn aiigc hwl wtqn jixt (`,clw) oiwxta onwle .d`te dgky hwll zepznøîàdedc Ð `ax dil xn` opiqxb `le qxb `ax

mya uexizde `iywd yxcnd ziaa rny `ax `l` ?`cqg ax xn`e xfg dnle ,uexizd rny xak `ld ,"o`k epy zeciqg zcn" seqal xn`w i`n ,ok m`e .xac `cqg axlc rnyn

seqa e"iea "`cqg ax xn`e" oda aezky mixtq yie .`cqg ax uxiz df lre ,`cqg axl dywed `tiqn `l` ,dipin aize`l `le iiepyl jiiy `l `yix`c mdl aiyde ,`yix` `cqg ax

."o`k epy zeciqg zcn xn` xne" `l` ,"zxn` z`e" xne` did `l Ð xacn ded `cqg axl i`c :rnyn oke ,`axc dizlin

àðú`rivn `aa) "milretd" wxt inp xn`e !ezrcn ,aizk "mlyi" ?"mleyi" aizk in :iia` dil xn` :(`,f) `nw `aac `nw wxta xn`de :xn`z m`e Ð 'ek zxn` z`e mlyi ipz

.xity jixt ,miny ici z`vl elit` xehtc ,lirlc `nw `pyille .miny ici z`vl ,mlyn xninl irae .'ek dxtl oiaw drax` mlyne dwel ,da yce dxt it mqeg iab (`,`v

Ð ipr f` didy ,xzida ogwly `kd la` .xeqi`a ogwly ,olk` e` dpedk zepzn wifna `wec epiidc xninl `ki` ,miny ici z`vl aiigc ,oiraez el oi`c inp `pyil `eddl edine

,"aiig xiyr `d ,iprc `nrh" xn`wc :dyw jenqa edine .miny ici z`vl elit` aiign `le ,"o`k epy zeciqg zcn zxn` z`e" xity jixt ikdl .aiign `l miny ici z`vl elit`

"zeciqg zcn zxn` z`e" ,dilr ibilt opaxe ,xfril` iaxl Ð "mlyi ipz `pz" ,xn`w ikdc :mz epiax yxtne .aiig xiyr la` ,miny ici z`vln elit` xeht ipr :`ni` ?`iyw i`ne

.opax ibilt ied `l zeciqg zcn lrc Ð 'ek

ïéà"lelg" ,dzina lahc (`,bt oixcdpq) "mitxypd [el`"] wxta dipin opiwtnc ,mxzil cizra `l` ,ixii` dnxd xg`l e`l `xw `de :xn`z m`e Ð dnxd zryn `l` oda jl

'dl" lv` "enixi" jnqcn yixc `kdc :xnel yie !xacn aezkd mxzil micizra Ð "enixi xy` z` l`xyi ipa iycw z` ellgi `l" yixcc .dnexzn "lelg"oi`y :jl xnel ,"

.dnxd xg`l ixii`c ,"ycew lk`i ik yi`e" dil jinqc `xw` i`wc meyn :inp i` .dnxd zryn `l` oda deabl
ez`c
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éàéàebà¯.øLôà àì Ckìä !äøæòì ïéleç ìéiòî à÷¯ ¦©©©¨§©¥¦©£¨¨¦§¨Ÿ¤§¨
?éì änì "äæ" àlà¯:àcñç áø øîàc ,àcñç áøãëì ¤¨¤¨¨¦§¦§©¦§¨©£©©¦§¨

ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfnä¯øeètlî,àôeb .ílL ©©¦©§§¨¤£¨¨¨¦§©¥¨
ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfnä :àcñç áø øîà¯øeèt ¨©©¦§¨©©¦©§§¨¤£¨¨¨

lî,"äæ" áéúëc :àîéà úéòaéà ?àîòè éàî .ílL ¦§©¥©©£¨¦¨¥¥¨¦§¦¤
.íéòáBz Bì ïéàL ïBîî déì äåäc íeMî :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¦©£¨¥¨¤¥§¦

"íéðäkä ètLî äéäé äæå" :éáéúéî¯ãnìîúBðznäL ¥¦¥§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦§©¥¤©©¨
?ïéðéiãa ïàéöBäì åàì ,àúëìä éàîì .ïéc¯,àìï÷ìBçì ¦§©¦§§¨¨§¦¨§©¨¦¨§§¨

øa ìàeîL áø øîàc .éðîçð øa ìàeîL áøãëå ,ïéðéiãa§©¨¦§¦§©§¥©©§¨¦©£©©§¥©
íò ïäëì äðzî ïéðúBð ïéàL ïépî :ïúðBé éaø øîà ,éðîçð©§¨¦£©©¦¨¨¦©¦¤¥§¦©¨¨§Ÿ¥©

õøàä¯íòì øîàiå" øîàpLéáLéìúðî úúì íéìLeøé ¨¨¤¤¤¡©©Ÿ¤¨¨§§¥§¨©¦¨¥§¨
íéðäkìíiåììåïòîìe÷æçé'ä úøBúa"¯÷éæçnä ìk ©Ÿ£¦§©§¦§©©¤¤§§©¨©©£¦

Bì ïéà ,'ä úøBúa ÷éæçî BðéàLå .úðî Bì Lé ,'ä úøBúa§©¥§¨§¤¥©£¦§©¥
"ètLî" :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ,òîL àz .úðî¯ §¨¨§©©¦§¨¤§¥¨¥¦§©

ãeîìz ?ïéc ÷BLå äæç eléôà ìBëé .ïéc úBðznäL ãnìî§©¥¤©©¨¦¨£¦¨¤§¦©§
àîéìéà ?éàîì ."äæ" :øîBìB÷ìBçìïéðéiãa¯äæç ehà ©¤§©¦¥¨§§§©¨¦©¨¤

ïéðéiãa åàì ÷BLåe÷ìçéî!ïéðéiãa àéöBäì ,åàì àlà ?¯ §¨§©¨¦¦£§¤¨¨§¦§©¨¦
.déãéì eúàc ,ïðé÷ñò éàîa àëä¯éàî ,déãéì eúàc éà ¨¨§©¨§¦©§¨¦¥¦§¨¦¥©

?àøîéîì¯déãéì eúàceäééìáèa:àpz éàä øáñ÷å , §¥§¨§¨¦¥§¦§©§§¨¨©©©¨
eîøeä àlL úBðzî¯ìòa :òîL àz .ïééîc eîøeäL éîk ©¨¤Ÿ§§¦¤§¨§¨¨§©©©

éøöå ,íB÷îì íB÷nî øáBò äéäL úéaäè÷ì ìBhéì C ©©¦¤¨¨¥¦¨§¨§¨¦¦¤¤
éðò øNòîe äàôe äçëL¯,ìèBðøBæçiLëìåéøác ,ílLé ¦§¨¥¨©£©¨¦¥§¦§¤©£§©¥¦§¥

.ïàk eðL úeãéñç úcî :àcñç áø øîà !øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©©¦§¨¦©£¦¨¨
úeãéñç úcî zøîà zàå ,"ílLé" éðz àpz :àáø øîà£©¨¨©¨§¥§©¥§©§¨§©§¦©£¦
àlà ?áeúéìå íe÷éì øæòéìà éaøcî ,ãBòå !?ïàk eðL̈¨§¦§©¦¡¦¤¤¥§¥¤¨
àîòè ,äòL dúBàa äéä éðò :íéøîBà íéîëçå :àôéqî¦¥¨©£¨¦§¦¨¦¨¨§¨¨¨©£¨

¯øéLò àä ,éðòc¯éåäéì ?éànà ,ílLî÷éfîkúBðzî §¨¦¨¨¦§©¥©©¤¡¥§©¦©§
eðL úeãéñç úcî :àcñç áø øîà !ïìëàL Bà äpeäk§¨¤£¨¨¨©©¦§¨¦©£¦¨
,ïéìáè åéúBøét ìëàL úéaä ìòáì ïépî :òîL àz .ïàk̈¨§©¦©¦§©©©©¦¤¨©¥¨§¨¦

ìëàL éåì ïëååéúBøNòîïî øeètL ïépî ,íéìáè §¥¥¦¤¨©©£§¨§¨¦¦©¦¤¨¦
ïéîeìLzä¯éða éLã÷ úà eìlçé àìå" øîBì ãeîìz ©©§¦©§©§Ÿ§©§¤¨§¥§¥

"eîéøé øLà ìàøNé¯äîøä úòMî àlà ïäa Eì ïéà ¦§¨¥£¤¨¦¥§¨¤¤¨¦§©£¨¨
?éànà ,ílLî àäéî Cìéàå äîøä úòMî àä ,Cìéàå§¥¨¨¦§©£¨¨§¥¨¦¨§©¥©©

!ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfîk éåäéì¯éîð àëä ¤¡¥§©¦©§§¨¤£¨¨¨¨©¦
åúàã
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr lw sc oileg(iying meil)

éàebà éà`vnp ,mipta sipi m`e ±ìéiòî à÷qipkn ±äøæòì ïéleç ¦©©©¨§©¥¦¨£¨¨
lk my zeyrl xeq` ok dxfra oileg hegyl xeq`y myk ixde

,dtepz oebk daxwd oirk `edy dyrnøLôà àì Ckìämiiwl ¦§¨Ÿ¤§¨
devn oi`y jgxk lre ,oileg zndaa weyde dfgd zevn z` dpwizk

.llk oilega zbdep ef
'dfe'n yexcl jxev oi`y x`azpb gi mixac)(weye dfgn xehtl §¤

:`xnbd dywn okl .oilega'äæ' àlà:`xnbd zvxzn .iN dOl ¤¨¤¨¨¦
äpeäk úBðzî ÷éfnä àcñç áø øîàc ,àcñç áøãëìoebke §¦§©¦§¨§¨©©¦§¨©©¦©§§¨

odkl opzpy mcew mil mkilyd e` y`a mtxyyøeèt ,ïìëàL Bà¤£¨¨¨
lî.ílL.oldlck ,'dfe' xn`pdn z`f epcnle ¦§©¥

.'dpedk zepzn wifn' ziibeqa daigxn `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©
lî øeèt ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfnä ,àcñç.ílLax yxtne ¦§¨©©¦©§§¨¤£¨¨¨¦§©¥

,`cqgàîéà úéòaéà ,àîòè éàîmeynáéúëczepznd oipra ©©§¨¦¨¦¥¨¦§¦
,'äæ'm` la` ,zzl aiig mnvr daiwde miiglde rexfd z`y rnyne ¤

.odinelyza dxezd daiig `l [mtxyy oebke] miniiw mpi`úéòaéàå§¦¨¦
,íéòáBz Bì ïéàL ïBîî äéì éåäc íeMî àîéàdf oennl oi`y ¥¨¦©£©¥¨¤¥§¦

xnel `ed leki ,eprazie odk `eai m`y ,oica eraezl elkeiy milra
.jl `le zzl dvex ip` xg` odkl ,el

:`cqg ax ixaca ipyd mrhd lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaa'íéðäkä ètLî äéäé äæå'(b gi mixac),úBðznäL ãnìî §¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦§©¥¤©©¨

,ïéczxxan .mipiicd ici lr dyrpd oica ielz zepznd oipry xnelk ¦
:`xnbdàúëìä éàîì,z`f exn` dn itlk ±åàìoiprl `l ike ± §©¦§§¨©
ïàéöBäìad cin zepznd z`milr,ïéðéiãaoey`xd odkdy epiide §¦¨§©¨¦

lr dywe .el zzl milrad z` gixkn oic zia ,zepznd z` raezy
el oi`y oennk zeaygp dpedk zepzny xn`y `cqg ax ixac

.miraez
:`xnbd zvxznàì`l` ,'oic zepznd'y `ziixaa xn`p df oiprl Ÿ

oiprl,ïéðéiãa ï÷ìBçì,zepznd ozz dfl l`xyil mixne` mipiicdy §§¨§©¨¦
,ux`d mr `edy dfl ozz l`e ,mkg cinlz `edyìàeîL áøãëå§¦§©§¥

ïéàL ïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL áø øîàc ,éðîçð øa©©§¨¦§¨©©§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦¤¥
øîàpL ,õøàä íò ïäëì äðzî ïéðúBð(c `l 'a minid ixac)íòì øîàiå' §¦©¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¤¤¡©©Ÿ¤¨¨

[íiåìäå íéðäkä] (íéåììå íéðäëì) úðî úúì íéìLeøé éáLBéì§§¥§¨©¦¨¥§¨©Ÿ£¦§©§¦¦
÷éæçnä ìk ,''ä úøBúa e÷æçé ïòîì[wqerd ,xnelk]Lé 'ä úøBúa §©©¤¤§§©¨©©£¦§©¥

úðî Bì,[dpedk wlg-].úðî Bì ïéà 'ä úøBúa ÷éæçî BðéàLå §¨§¤¥©£¦§©¥§¨
:aey dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyïa äãeäé éaø ¨§©©¦§¨¤

'ètLî' ,øîBà àøéúaäæç eléôà ìBëé ,ïéc úBðznäL ãnìî §¥¨¥¦§©§©¥¤©©¨¦¨£¦¨¤
,'äæ' øîBì ãeîìz ,ïéc ÷BLå.weye dfg `le 'oic' od zepznd wxy §¦©§©¤

:`xnbd zl`eyéàîìxn` oipr dfi` iabl ±,'oic' zepzndy e §©
ïéðéiãa B÷ìBçì àîéìéàzzl `le mkg cinlzl zzl el mixne`y] ¦¥¨§§§©¨¦

dfgay xn`p `ziixaa ixd ,dyw ,lirl zvxizy enk [ux`d mrl
e ,ok oicd oi` weyeeèàike ±,e÷lçéî ïéðéiãa åàì ÷BLå äæç ¨¨¤§©§©¨¦¦©§

lk `lde ,ux`d mr odkl weye dfg zzl `ed leki ike ,xnelk
epcnly itk ,mkg cinlz odkl `l` mipzip mpi` dpedkd zepzn

,lirlåàì àlàoiprl 'oic zepzndy' `ziixad zpeek i`ce `l` ± ¤¨©
àéöBäìoze`.ïéðéiãaod dpedk zepzny xn`y `cqg ax lr dywe §¦§©¨¦

.miraez el oi`y oenn
:`xnbd zvxzndéãéì eúàc ,ïðé÷ñò éàîa àëäe`a zepzndy ± ¨¨§©©§¦¨§¨¦¥

xn`p df lre ,epnn df mlfb jk xg`e ,oda dkfe odkd icil
.odkd ly eivtg x`yk ody meyn mipiica oze` mi`iveny

:ddnz `xnbdàøîénì éàî ,déãéì eúàc éàdrinyd dn ± ¦§¨¦¥©§¥§¨
xaecn :`xnbd zvxzn .`ed heyt `ld ,`ziixaddéãéì eúàc§¨¦¥

eäééìáèaecil d`ay xnelk ,lahk odkd icil eribd zepzndy ± §¦§©§

gipd l`xyiy oebke ,dizepzn eyxtedy iptl dzenlya dnda
,dizepzna dkf odkde ,oecwtk odkd lv` dhegy dndaøáñ÷å§¨¨©

eîøeä àlL úBðzî àpz éàä[eyxted `ly-]ïééîc eîøeäL éîk ©©¨©¨¤Ÿ§§¦¤§¨§¨
.eyxtedy iptl zepzna zekfl odkd lekiy ,zipennd dikfd oiprl

aey dywn `xnbd:`cqg ax lròîL àzdpyna epipyd"t d`t) ¨§©
(c"n,úéaä ìòaxiyréøöå íB÷îì íB÷nî øáBò äéäLìBhéì C ©©©©¦¤¨¨¥¦¨§¨§¨¦¦

éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì,zepefn `ll xzepy itlìèBðx`yk ¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦¥
,`ed ipr zrky oeik miiprøBæçiLëìåezialílLé,miiprléøác §¦§¤©£§©¥¦§¥

.øæòéìà éaømiiprdn cg` lk ,miiprl oenn aiigzp m`y x`eane ©¦¡¦¤¤
odky dpedk zepzn oiprl mb cenll yi o`kne ,oica eraezl leki
zepzn wifny xn`y `cqg ax lr dywe ,eraezl leki oey`x `ad

.miraez el oi`y oenn `edy itl xeht dpedk
:`cqg ax uxzn,ïàk eðL úeãéñç úcî ,àcñç áø øîàm`y ¨©©¦§¨¦©£¦¨¨

oi`y oenn `edy itl oica eraezl xyt` i` la` ,mlyi `ed ciqg
.miraez el

ax mya uexizd z`e `iyewd z` yxcnd zia ipan rny `ax
dxeva exn`p mixacdy okzi `ly gikene ,lirl e`aedy itk `cqg

:eféðz àpz àáø øîàdpy `pzd ±,'ílLé'lra mlyi ezernyny ¨©¨¨©¨¨¥§©¥
,egxkzøîà zàå`cqg ax myaãBòå ,ïàk eðL úeãéñç úcîike §©§¨§©§¦©£¦¨¨§

áeúéìå íe÷éì øæòéìà éaøcîminkg `lde ,[dywze cenrz-] ¦§©¦¡¦¤¤¥§¥
,mlyl aiig epi`e 'dry dze`a did ipr' mixne`e ,my eilr miwleg
el yiy oenn `edy gken xfril` iax zrcay xn`z m` mb ok m`e
dklde ,dfa eilr miwlegy xnel yi minkg zhiya la` ,miraez
xn`p df lr `le `iyewd dzid ef `ly ok m` xexa .minkgk

.`cqg ax ly uexizd
:dpekpd dxeva drenyd z` cinrn `axàlàdzid `iyewd ¤¨

àôéqîmy epipy oky ,dpynd dze` lyäéä éðò íéøîBà íéîëçå ¦¥¨©£¨¦§¦¨¦¨¨
äòL dúBàa,wiicl yie .xefgiyk mlyl jixv epi` okleàîòè §¨¨¨©§¨

oeik xehtyéðòc,didàäm`øéLòzepzn lhpe dryd dze`a did §¨¦¨¨¦
,xeqi`a miipr,ílLîeéànà,recne ±éåäéìdidiy ie`x `ld ± §©¥©©¤¡¥

,ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfîkitl xeht `cqg ax zrcly §©¦©§§¨¤£¨¨
dilry `iyewd `id efe .miraez el oi`y oenn `edyáø øîà̈©©

,ïàk eðL úeãéñç úcî ,àcñçdze`a did ipr' epipyy dn ,xnelk ¦§¨¦©£¦¨¨
dpeekd mlyl jixv xiyr did m`y wiecne ,mlyln xehte 'dry

.miny ici z`vl liaya mlyl jixv `ed ciqg m`y
:aey `cqg ax lr dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyïépî ¨§©¦©¦

ïéìáè åéúBøét ìëàL úéaä ìòáì,[dnexz mdn dyxtedy iptl] §©©©©¦¤¨©¥¨§¨¦
íéìáè åéúBøNòî ìëàL éåì ïëåiptl oey`x xyrn lk`y ± §¥¥¦¤¨©©§§¨§¨¦

,xyrn znexz epnn yixtdyïéîeìLzä ïî øeètL ïépî,mipdkl ¦©¦¤¨¦©©§¦
øîBì ãeîìz(eh ak `xwie)ìàøNé éða éLã÷ úà eìlçé àìå'z`øLà ©§©§Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥¥£¤

eîéøéy epnn yexcl yie dnexza xacn df weqt ,''dlEì ïéà[odkl] ¨¦©¥§
ïäa[dnexza epiide 'l`xyi ipa iycw'a],Cìéàå äîøä úòMî àlà ¨¤¤¨¦§©£¨¨§¥¨

''dl' z`xwp dnexzd oi`y rnyn ''dl enixi xy`' ea xn`py oeiky
wxe ,dyxtdd iptl deab wlg ziyrp dpi`y xnelk ,'enixi'y cr
dpde .odk oenn ly oic dl yie deab wlg `id dyxtdd xg`l
`l oiicr dnexzdy jka oinelyzn xehtd z` dzlz `ziixad

rnyne ,dnxedCìéàå äîøä úòMî àädnexzd z` lk` m` ¨¦§©£¨¨§¥¨
àäéî[mipt lk lr-],ílLîeéànàne ±,recéåäéìie`x `ld ± ¦¨§©¥©©¤¡¥
didiyïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfîk`edy `cqg ax xn`y §©¦©§§¨¤£¨¨
.xeht

:`xnbd zvxznénð àëädnxd zryny epwiicy dna ,o`k mb ± ¨¨©¦
xaecn `l` ,ynn dnxdl dpeekd oi` ,mlyl aiig l`xyi lk` m`
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `lw sc oileg(iyiy meil)

eäééìáèa déãéì eúàc,lah mzeida odkd icil e`a zexitdy ± §¨¦¥§¦§©§
e`ay dryn ,dzpeek 'jli`e dnxd zryn' `ziixad dxn`y dne
aiig xg` mlk` m`e ,xenb epenn miyrp f`y ,odkd cil zexitd

.mlylïééîc eîøeäL éîk eîøeä àlL úBðzî àpz éàä øáñ÷å§¨¨©©©¨©¨¤Ÿ§§¦¤§¨§¨
iptl cer dnexza zekfl odkd lekie ,zipennd dikfd oiprl
lv` lahd zexit z` ciwtd l`xyiy oebk xaecne ,dyxtedy

.xwtdn zexitay dnexzd wlga dkf odkde ,dxinyl odkd
:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyéøä ¨§©£¥

Bðøb Cìnä úéa eñðàLedcyl jlnd zia igely e`ay ixd ± ¤¨§¥©¤¤¨§
zexyrne zenexz dpnn eyxted mxhy dxevw d`eaz da dzidy

,d`eazd z` egwle,BáBça íàaevw mekq jlnd zial aiig didy ¦§
zexyrne zenexza ynzydy `vnp ,aegd xeriya ez`eazn eabe
lawne dnexz xkenl dnece ,eaeg oerxt jxevl lahd jezay

okle ,zern dzxenzøOòì áéiçxnelk ,odkl zzle xg` mewnn ©¨§©¥
jixv didy xyrnde dnexzd xeriyk oenn odkl zzl aiig

e .epnn egwly d`eazdn yixtdlíàegwlúeøtðàa,mpig lr ± ¦§©§¨
,øOòlî øeètel oi`e mipdkd oenn z` eapb jlnd ziay `vnpy ¨¦§©¥

lre ,xyrl aiig ,eaega lah epnn eab m`y x`eane .jk lr zeixg`
oey`x `ad odkde miraez el yiy oenn `edy itl mrhd jgxk
aeig eilr yiy `ziixad zpeek oi` m`y ,el ribnd z` reazl leki
x`yp `l ixd ,'xyrl aiig' da xn`py dn z` yxtp cvik ,ipenn
zyxtd ly devn aeig eilr yiy xnel xyt` i`e elv` lahd

.zexyrne zenexz
aeiga `l` ,ipenn aeiga zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn
zexitd m` llk jxcay s`e ,zexyrne zenexz zyxtd ly devn

,[ecia lahd oi` ixd o`ke] mxyrl aiegn epi` ezeyxn e`viéðàL©¦
íúämeyn ,eaega jlnd zia eabykdéì éLøzLî à÷c`edy ± ¨¨§¨¦§¨§¥¥

rxtii aegdy mewna ik ,zexitay xyrnde dnexzd ici lr gieexn
,lah zexita ynzyny lke ,xyrne dnexzn rxtp ely oenndn
eilr dlg ,eaeg z` mdn rextl e` mxkenl e` mlke`l `ay oebke

.xyrne dnexz zyxtd zevn
:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àzoldl dpyna epipy ¨§©

(.alw)Bì øîàgahl gweläøt ìL äéòî éða éì øBëîjke jka ef ¨©§¦§¥¥¤¨¤¨¨
,minc,äpeäk úBðzî ïäa äéäå,dawd epiideïðúBðgweld,ïäëì §¨¨¨¤©§§¨§¨§Ÿ¥

Bì äkðî Bðéàådawd inc z` gahdíéîcä ïîipa lr mliyy §¥§©¤¦©¨¦
yn ,miirnd`l` gahd el xkn `le my zepzndy gweld rciy me

.dawd z` `le miirnd ipa x`yì÷Lîa epîéä ç÷ìminc jke jka ¨©¥¤§¦§¨
,daw mb envrl gweld lwye ,`xhillïðúBðdawd z` z` gweld §¨

ïäëì,daiydl jixve elv` `id lfb ixdy,íéîcä ïî Bì äkðîe §Ÿ¥§©¤¦©¨¦
el xkn ixdy ,dawd inc z` gwell xifgdl aiig gahdy xnelk

:ef d`xedn `xnbd dywne .ely epi`y xacéànàdawd z` ozep ©©
,odkléåäéìdidiy ie`x `ld ±,ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfîk ¤¡¥§©¦©§§¨¤£¨¨

.`cqg ax zrcl xeht `edy
:`xnbd zvxzneäéðéòa eäðúéàã íúä éðàLitl my xacd dpey ± ©¦¨¨§¦§§§¥©§

od xy`k odkl zepzip zepzndy myke ,mlera zeniiw zepzndy
,olk` e` owifd m` mle` .gweld cia od xy`k mb oicd ok gahd cia

.`cqg ax xn`y enke ,oinelyzn xeht
:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipyäòLz ¨§©¦§¨

md mixac,æbä úéLàø ,älçå ,øNòî úîeøúe ,äîeøz ,ïäk éñëð¦§¥Ÿ¥§¨§©©£¥§©¨¥¦©¥
úBðzîe,dawe miigl rexf ±éàîcäå,i`nc ly xyrn znexz ± ©¨§©§©

.LîBçäå ,ïøwäå ,íéøekaäå:`xnbd zl`eyeéàîìoipr dfi`l ± §©¦¦§©¤¤§©¤§©
,odk oenn mdy xn`påàìoiprl `l ike ±ïéðéiãa ïàéöBäìepi` m` ©§¦¨§©¨¦

:`xnbd zvxzn .miraez el yiy oenn `edy gkene ,epevxn ozep
,àì`l`ïðúãëì(a"in b"t mixekia)äîì[oipr dfi`l-]eøîà Ÿ¦§¦§©§¨¨§

md mixekiady.ïäk éñëðoiprl :dpynd daiynïäa äðBwL ¦§¥Ÿ¥¤¤¨¤
[mda zepwl i`yx-]äàîè äîäáe úBò÷ø÷å íéãáòit lr s` ± £¨¦§©§¨§¥¨§¥¨

dlik`l mie`x mpi`ydúaeúëa äMàå BáBça ïìèBð áBç ìòáe©©§¨§§¦¨¦§¨¨
åmda zepwl xzen ok.äøBz øôñ §¥¤¨

:dawe miigl rexf zzl aiig iel m`d dpc `xnbdäàåéì àeääiel ± ©¥¨¨
cg`àúðzî óèç äåäcicin dawe miigl rexf sehgl libx didy ± ©£¨¨¦©§¨¨

.odkl mze` mikilend miclidáøì déì eøîà eúàmiyp` e`a ± ¨¨§¥§©
.axl z`f exn`edépéî ïðéì÷L àìc déézñî àì ,eäì øîàike ± ¨©§Ÿ¦§©¥§Ÿ©§¦¨¦¥

`lep` oi` eznda z` hgey `ed xy`ky ield eze`l el ic
odkl zepzn zzl eze` migixknéèç énð óèçéî àlàó`l` ± ¤¨¦§¨©¦¨¦

.mixg` ly zepzn sheg `edy
zepzn zzl miield z` gixkdl mewn didy rnyn ax oeyln

:`xnbd zxxan .daiq efi`n jkn mirpnp ep`y `l` mipdkl,áøå§©
aezk ixde ,ezrc `id dn(b gi mixac)z`n mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦¥¥

ok m`e ,'mrdíò eøwéà éà'mr' mi`xwp miiel m` ±énð ì÷Lî ¨¨¦¦§¨¨¦§¨©¦
ìeäéépéî ìB÷Le zepznd z` mdn zgwl yi ±,íò eøwéà àì éà ¦§¦©§¦Ÿ¦§¨

eäðéøèt àðîçø,ax ly ezrc `id ef m`e ,mzxht dxezd ixd ± ©£¨¨©§¦§
zepzn zzl ield z` gixkdl mileki epiidy eixacn rnzyn recn

.jkn mirpnp ep`y `l` odkl
ax :daiyn `xnbd,íò eøwéà àì éà íò eøwéà éà déì à÷tñî§©§¨¥¦¦§¨¦Ÿ¦§¨

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,mze` xht wtqne
:zepznn miiel xhty ax lr dywn `xnbdáéúé[ayi-]àtt áø ¨¦©¨¨

àzòîL àäì dì øîà÷åax ly ef dreny eicinlz iptl xn`e ± §¨¨©¨§¨§©§¨
.zepzna miaiig miiel m` wtzqdyïéáà øa éãéà áø déáéúéà¥¦¥©¦¦©¨¦

,àtt áøì`ziixaa epipyèøtä ,íøkaL íéiðò úBðzî òaøà± §©¨¨©§©©§£¦¦¤©¤¤©¤¤
,dxiva zrya mixyepd miccead miaprúBììBòäå,ohw leky` ± §¨¥

äçëMäåìLå ,äàtäå,äàtäå äçëMäå è÷lä ,äàeázaL L §©¦§¨§©¥¨§¨Ÿ¤©§¨©¤¤§©¦§¨§©¥¨
eäàðä úáBè íäa ïéà ïlek ,äàtäå äçëMä ,ïìéàaL íéðL§©¦¤¨¦¨©¦§¨§©¥¨¨¥¨¤©£¨¨

,íéìòaìmiiprd `l` evxiy iprl ozzl mileki milrad oi`y ©§¨¦
,milra ly mgxk lr oze` milhepe mi`aìàøNéaL éðò eléôàå©£¦¨¦¤§¦§¨¥

dcy el yiyBãiî ïéàéöBîmiiprl zepzn zzl eze` migixkn ± ¦¦¦¨
.mixg`

la`÷lçúnä éðò øNòîmiiprlBúéa CBúaepi`e] milrad ly ©£¥¨¦©¦§©¥§¥
[miipr zepzn x`yk dcya afrp,íéìòaì äàðä úáBè Ba Lé¥©£¨¨©§¨¦
,dvxiy ipr dfi`l zzl eciayïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàå©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦

Bãiî BúBà.mixg` miipr xear ¦¨
:`ziixad dkiynníééçläå òBøfä ïBâk ,äpeäk úBðzî øàLe§¨©§§¨§©§©§©§¨©¦

ïäëì ïäkî àì (Bãiî) ïúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäåmigixkn oi` ± §©¥¨¥¦¦¨¦¨Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ¥
,xg` odkl mze` zzl odkd z`éåìì éålî àìåz` migixkn oi`e ± §Ÿ¦¥¦§¥¦

.xg` iell zzl ield
ixac lr `iyewd `eaz okn xg`le] `ziixad z` zx`an `xnbd

:`ziixaa epipy .[ax,íøkaL úBðzî òaøà'úBììBòäå èøtä ©§©©¨¤©¤¤©¤¤§¨¥
.'äàtäå äçëMäån `ed mxka zellere hxt zevnl xewnáéúëc §©¦§¨§©¥¨¦§¦

(i hi `xwie).'èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå'dgkyl xewn §©§§Ÿ§¥¤¤©§§Ÿ§©¥
:mxkaáéúëe(`k ck mixac)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ék'ExBl §¦¦¦§Ÿ©§§Ÿ§¥©£¤©¥

e ,'didi dpnl`le mFzIléøçà' éåì éaø øîà.äçëL Bæ 'Exewn ©¨§¨©§¨¨¦§¤¨©©¦¥¦©£¤¦§¨
:mxka d`t zevnläàtc ,mxkaøîbdey dxifb ecnly ±éøçà''E ¥¨¨©©£¤

éøçà',úéfî 'E,d`ta aiig zifeáéúëc(k ck my)àì Eúéæ èaçú ék' ©£¤¦©¦¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ
éøçà øàôúìàòîLé éaø éác àðúå ,'E,'x`tz `l' ly yexitdy §©¥©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©¥

epiid,epnî Bzøàôz ìBhú àlLly xcdde x`td md mizifdy ¤Ÿ¦¦§©§¦¤
xi`yi `l` ezx`tz lk z` gwi `ly aezkd xidfde ,zifd ur

.d`t zevn `id efe ,ezvwn
epipy .d`eaza d`te dgky hwl zevnl zexewn d`ian `xnbd

:`ziixaa cerìLäLmiipr zepzn ibeqè÷lä ,äàeázaL §Ÿ¨¤©§¨©¤¤
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `lw sc oileg(iyiy meil)

eäééìáèa déãéì eúàc,lah mzeida odkd icil e`a zexitdy ± §¨¦¥§¦§©§
e`ay dryn ,dzpeek 'jli`e dnxd zryn' `ziixad dxn`y dne
aiig xg` mlk` m`e ,xenb epenn miyrp f`y ,odkd cil zexitd

.mlylïééîc eîøeäL éîk eîøeä àlL úBðzî àpz éàä øáñ÷å§¨¨©©©¨©¨¤Ÿ§§¦¤§¨§¨
iptl cer dnexza zekfl odkd lekie ,zipennd dikfd oiprl
lv` lahd zexit z` ciwtd l`xyiy oebk xaecne ,dyxtedy

.xwtdn zexitay dnexzd wlga dkf odkde ,dxinyl odkd
:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyéøä ¨§©£¥

Bðøb Cìnä úéa eñðàLedcyl jlnd zia igely e`ay ixd ± ¤¨§¥©¤¤¨§
zexyrne zenexz dpnn eyxted mxhy dxevw d`eaz da dzidy

,d`eazd z` egwle,BáBça íàaevw mekq jlnd zial aiig didy ¦§
zexyrne zenexza ynzydy `vnp ,aegd xeriya ez`eazn eabe
lawne dnexz xkenl dnece ,eaeg oerxt jxevl lahd jezay

okle ,zern dzxenzøOòì áéiçxnelk ,odkl zzle xg` mewnn ©¨§©¥
jixv didy xyrnde dnexzd xeriyk oenn odkl zzl aiig

e .epnn egwly d`eazdn yixtdlíàegwlúeøtðàa,mpig lr ± ¦§©§¨
,øOòlî øeètel oi`e mipdkd oenn z` eapb jlnd ziay `vnpy ¨¦§©¥

lre ,xyrl aiig ,eaega lah epnn eab m`y x`eane .jk lr zeixg`
oey`x `ad odkde miraez el yiy oenn `edy itl mrhd jgxk
aeig eilr yiy `ziixad zpeek oi` m`y ,el ribnd z` reazl leki
x`yp `l ixd ,'xyrl aiig' da xn`py dn z` yxtp cvik ,ipenn
zyxtd ly devn aeig eilr yiy xnel xyt` i`e elv` lahd

.zexyrne zenexz
aeiga `l` ,ipenn aeiga zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn
zexitd m` llk jxcay s`e ,zexyrne zenexz zyxtd ly devn

,[ecia lahd oi` ixd o`ke] mxyrl aiegn epi` ezeyxn e`viéðàL©¦
íúämeyn ,eaega jlnd zia eabykdéì éLøzLî à÷c`edy ± ¨¨§¨¦§¨§¥¥

rxtii aegdy mewna ik ,zexitay xyrnde dnexzd ici lr gieexn
,lah zexita ynzyny lke ,xyrne dnexzn rxtp ely oenndn
eilr dlg ,eaeg z` mdn rextl e` mxkenl e` mlke`l `ay oebke

.xyrne dnexz zyxtd zevn
:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àzoldl dpyna epipy ¨§©

(.alw)Bì øîàgahl gweläøt ìL äéòî éða éì øBëîjke jka ef ¨©§¦§¥¥¤¨¤¨¨
,minc,äpeäk úBðzî ïäa äéäå,dawd epiideïðúBðgweld,ïäëì §¨¨¨¤©§§¨§¨§Ÿ¥

Bì äkðî Bðéàådawd inc z` gahdíéîcä ïîipa lr mliyy §¥§©¤¦©¨¦
yn ,miirnd`l` gahd el xkn `le my zepzndy gweld rciy me

.dawd z` `le miirnd ipa x`yì÷Lîa epîéä ç÷ìminc jke jka ¨©¥¤§¦§¨
,daw mb envrl gweld lwye ,`xhillïðúBðdawd z` z` gweld §¨

ïäëì,daiydl jixve elv` `id lfb ixdy,íéîcä ïî Bì äkðîe §Ÿ¥§©¤¦©¨¦
el xkn ixdy ,dawd inc z` gwell xifgdl aiig gahdy xnelk

:ef d`xedn `xnbd dywne .ely epi`y xacéànàdawd z` ozep ©©
,odkléåäéìdidiy ie`x `ld ±,ïìëàL Bà äpeäk úBðzî ÷éfîk ¤¡¥§©¦©§§¨¤£¨¨

.`cqg ax zrcl xeht `edy
:`xnbd zvxzneäéðéòa eäðúéàã íúä éðàLitl my xacd dpey ± ©¦¨¨§¦§§§¥©§

od xy`k odkl zepzip zepzndy myke ,mlera zeniiw zepzndy
,olk` e` owifd m` mle` .gweld cia od xy`k mb oicd ok gahd cia

.`cqg ax xn`y enke ,oinelyzn xeht
:`cqg ax lr aey dywn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipyäòLz ¨§©¦§¨

md mixac,æbä úéLàø ,älçå ,øNòî úîeøúe ,äîeøz ,ïäk éñëð¦§¥Ÿ¥§¨§©©£¥§©¨¥¦©¥
úBðzîe,dawe miigl rexf ±éàîcäå,i`nc ly xyrn znexz ± ©¨§©§©

.LîBçäå ,ïøwäå ,íéøekaäå:`xnbd zl`eyeéàîìoipr dfi`l ± §©¦¦§©¤¤§©¤§©
,odk oenn mdy xn`påàìoiprl `l ike ±ïéðéiãa ïàéöBäìepi` m` ©§¦¨§©¨¦

:`xnbd zvxzn .miraez el yiy oenn `edy gkene ,epevxn ozep
,àì`l`ïðúãëì(a"in b"t mixekia)äîì[oipr dfi`l-]eøîà Ÿ¦§¦§©§¨¨§

md mixekiady.ïäk éñëðoiprl :dpynd daiynïäa äðBwL ¦§¥Ÿ¥¤¤¨¤
[mda zepwl i`yx-]äàîè äîäáe úBò÷ø÷å íéãáòit lr s` ± £¨¦§©§¨§¥¨§¥¨

dlik`l mie`x mpi`ydúaeúëa äMàå BáBça ïìèBð áBç ìòáe©©§¨§§¦¨¦§¨¨
åmda zepwl xzen ok.äøBz øôñ §¥¤¨

:dawe miigl rexf zzl aiig iel m`d dpc `xnbdäàåéì àeääiel ± ©¥¨¨
cg`àúðzî óèç äåäcicin dawe miigl rexf sehgl libx didy ± ©£¨¨¦©§¨¨

.odkl mze` mikilend miclidáøì déì eøîà eúàmiyp` e`a ± ¨¨§¥§©
.axl z`f exn`edépéî ïðéì÷L àìc déézñî àì ,eäì øîàike ± ¨©§Ÿ¦§©¥§Ÿ©§¦¨¦¥

`lep` oi` eznda z` hgey `ed xy`ky ield eze`l el ic
odkl zepzn zzl eze` migixknéèç énð óèçéî àlàó`l` ± ¤¨¦§¨©¦¨¦

.mixg` ly zepzn sheg `edy
zepzn zzl miield z` gixkdl mewn didy rnyn ax oeyln

:`xnbd zxxan .daiq efi`n jkn mirpnp ep`y `l` mipdkl,áøå§©
aezk ixde ,ezrc `id dn(b gi mixac)z`n mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦¥¥

ok m`e ,'mrdíò eøwéà éà'mr' mi`xwp miiel m` ±énð ì÷Lî ¨¨¦¦§¨¨¦§¨©¦
ìeäéépéî ìB÷Le zepznd z` mdn zgwl yi ±,íò eøwéà àì éà ¦§¦©§¦Ÿ¦§¨

eäðéøèt àðîçø,ax ly ezrc `id ef m`e ,mzxht dxezd ixd ± ©£¨¨©§¦§
zepzn zzl ield z` gixkdl mileki epiidy eixacn rnzyn recn

.jkn mirpnp ep`y `l` odkl
ax :daiyn `xnbd,íò eøwéà àì éà íò eøwéà éà déì à÷tñî§©§¨¥¦¦§¨¦Ÿ¦§¨

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,mze` xht wtqne
:zepznn miiel xhty ax lr dywn `xnbdáéúé[ayi-]àtt áø ¨¦©¨¨

àzòîL àäì dì øîà÷åax ly ef dreny eicinlz iptl xn`e ± §¨¨©¨§¨§©§¨
.zepzna miaiig miiel m` wtzqdyïéáà øa éãéà áø déáéúéà¥¦¥©¦¦©¨¦

,àtt áøì`ziixaa epipyèøtä ,íøkaL íéiðò úBðzî òaøà± §©¨¨©§©©§£¦¦¤©¤¤©¤¤
,dxiva zrya mixyepd miccead miaprúBììBòäå,ohw leky` ± §¨¥

äçëMäåìLå ,äàtäå,äàtäå äçëMäå è÷lä ,äàeázaL L §©¦§¨§©¥¨§¨Ÿ¤©§¨©¤¤§©¦§¨§©¥¨
eäàðä úáBè íäa ïéà ïlek ,äàtäå äçëMä ,ïìéàaL íéðL§©¦¤¨¦¨©¦§¨§©¥¨¨¥¨¤©£¨¨

,íéìòaìmiiprd `l` evxiy iprl ozzl mileki milrad oi`y ©§¨¦
,milra ly mgxk lr oze` milhepe mi`aìàøNéaL éðò eléôàå©£¦¨¦¤§¦§¨¥

dcy el yiyBãiî ïéàéöBîmiiprl zepzn zzl eze` migixkn ± ¦¦¦¨
.mixg`

la`÷lçúnä éðò øNòîmiiprlBúéa CBúaepi`e] milrad ly ©£¥¨¦©¦§©¥§¥
[miipr zepzn x`yk dcya afrp,íéìòaì äàðä úáBè Ba Lé¥©£¨¨©§¨¦
,dvxiy ipr dfi`l zzl eciayïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàå©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦

Bãiî BúBà.mixg` miipr xear ¦¨
:`ziixad dkiynníééçläå òBøfä ïBâk ,äpeäk úBðzî øàLe§¨©§§¨§©§©§©§¨©¦

ïäëì ïäkî àì (Bãiî) ïúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäåmigixkn oi` ± §©¥¨¥¦¦¨¦¨Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ¥
,xg` odkl mze` zzl odkd z`éåìì éålî àìåz` migixkn oi`e ± §Ÿ¦¥¦§¥¦

.xg` iell zzl ield
ixac lr `iyewd `eaz okn xg`le] `ziixad z` zx`an `xnbd

:`ziixaa epipy .[ax,íøkaL úBðzî òaøà'úBììBòäå èøtä ©§©©¨¤©¤¤©¤¤§¨¥
.'äàtäå äçëMäån `ed mxka zellere hxt zevnl xewnáéúëc §©¦§¨§©¥¨¦§¦

(i hi `xwie).'èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå'dgkyl xewn §©§§Ÿ§¥¤¤©§§Ÿ§©¥
:mxkaáéúëe(`k ck mixac)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ék'ExBl §¦¦¦§Ÿ©§§Ÿ§¥©£¤©¥

e ,'didi dpnl`le mFzIléøçà' éåì éaø øîà.äçëL Bæ 'Exewn ©¨§¨©§¨¨¦§¤¨©©¦¥¦©£¤¦§¨
:mxka d`t zevnläàtc ,mxkaøîbdey dxifb ecnly ±éøçà''E ¥¨¨©©£¤

éøçà',úéfî 'E,d`ta aiig zifeáéúëc(k ck my)àì Eúéæ èaçú ék' ©£¤¦©¦¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ
éøçà øàôúìàòîLé éaø éác àðúå ,'E,'x`tz `l' ly yexitdy §©¥©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©¥

epiid,epnî Bzøàôz ìBhú àlLly xcdde x`td md mizifdy ¤Ÿ¦¦§©§¦¤
xi`yi `l` ezx`tz lk z` gwi `ly aezkd xidfde ,zifd ur

.d`t zevn `id efe ,ezvwn
epipy .d`eaza d`te dgky hwl zevnl zexewn d`ian `xnbd

:`ziixaa cerìLäLmiipr zepzn ibeqè÷lä ,äàeázaL §Ÿ¨¤©§¨©¤¤
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oifge` mipy` cenr `lw sc ± oey`x wxtzereay

äéãéì åúàã.odkc Ðåäééìáèá.elv` lahd cwtedy Ðïééîã åîøåäù éîëÐ

zekfl lahd z` el xqny :`pixg` `pyil .mcw ixdy ,xwtdd on mda dkf

.eay dnexzaåáåçá íà.oenn aevw xac el aiig didy Ðøùòì áééçmewnn Ð

.xkenk `ed ixdy ,odkl ozile xg`úåøôðàá íàåxeht Ð mpg lre ,cqtda Ð

"xyrl aiig ,eaega m`" zdin ipzw .xyrln

`ed `pic e`l i`c .oiraez el yi `nl` Ð

`ki` devn aeig i`n ,egxk lr el mlyiy?
!icin diab yt `l `dà÷ã íúä éðàù

äéì éùøúùîoipiica d`veda e`l mzd Ð

iaeig x`yk ,`nlra `aeig `l` ,da opz

`dc" ,dilr `ki` i`ce `aeig .zexyrn

,da `ed xkzyn ,xnelk Ð "dil iyxzyn

.zern rextl jixv did ixdyäéì øîàÐ

.gahläéòî éðá éì øåëîly dirn ipa Ð

.ef dxtúåðúî ïäá åéäå.dawd ÐïðúåðÐ

.odkl df gwelïéàåel dkpn xkend Ð

on gwellgweld rcei did ixdy ,mincd

.dawd el xkn `l dfe ,my zepzndyç÷ì
ì÷ùîá åðîéäjk `xhild Ðel lwye ,jke

.dawdåì ïðúåðlfbd ixdy ,odkl gwel Ð

.aiydl jixve ,elv`ïî åì äëðé çáèäå
íéîãä.ely epi`y xac xkny ,egxk lr Ð

éàîàåodkl opzep Ð?.'ek wifnk iedil

ïäë éñëð äòùú.diepy okid izrci `l Ð

:ip` `vene ,deya daezk dpi` mixtqae

odk iqkp oleky dpedk zepzn dxyr yng

znexze ,dnexzd Ð eikxv lk oda zeyrl

,dlgde ,i`nc ly xyrn znexze ,xyrn

oileg ly zepzne ,fbd ziy`xe ,mixekade

,xbd lfb ly ynegde oxwde ,miycw lye

lra xekae ,minxg dcye ,dfeg` dcye

d`xpe .xeng xht oeicte ,oad oeicte ,men

dnexz aiyge ,da miepy oleky ipira

Ð `cgk dlge i`ncde xyrn znexze

oad oeicte xekae .edpip dnexz edlekc

lfbc ynege oxwe ,`cgk xeng xht oeicte

.od odkl dpzn jpd edleke ,`cg xbd

mixyr lk aiyg (a,blw) oiwxita onwle

,xbd z` lfebd .dpedk zepzn rax`e

raype dced jk xg`e ,xbd zne ,el raype

"l`eb yi`l oi` m`e" `pngx xn`c .xwyl

el oi`y l`xyia mc` jl yi ike Ð 'ebe

mil`eb?,oiyxei el oi`e zny xb edf `l`

`ipze ,"odkl 'dl ayend my`d" aizke

"my`d" :(`,iw) [`nw `aaa "lfebd" wxta

iabc .yneg df Ð "ayend" ,oxw df Ð

dia aizk lfba e` oecwta xwyl rayp

oia ,`xwie zyxta exiag lfeba oia ,yneg

.`yp zyxta xbd lfbaåøîà äîìi`nl Ð

`zkldäøåú øôñå ?.dlik` icil `aiy xacl `le ,dlik`l epi`y it lr s` Ð

odn gwel d`nh dnda elit`c `pze li`ed ,diipz i`nl :mbnbn ialeéèç ?ó
àúðúî.mdicin mtheg ,odkl dawde miiglde rexfd oikilen zewepizd eidyk Ð

äééúñî àìzepzn zzl eze` oitek ep` oi` eznda z` hgey `edykc ic `l Ð

.xg` odkléèç éîð óèçéî àìàó.dinza Ðáøå`l" xn`c dizrc i`n Ð

ep` oirpnpe jkl etekl oileki epiidy ,rnync Ð "dipin opilwy `lc diizqnéà ?
äéðéî ìå÷ùì íò åø÷éà,(gi mixac) aizk "gafd igaef z`n mrd z`n" `dc Ð

ediiab opicar `zeaih i`ne ,dixht `pngx Ð "mr" exwi` `l i`eäéì à÷ôñî ?Ð

.di`xd eilr exiagn `ivendc ,dil xht `witq meyne ,axlàúòîù àäìaxc Ð

.dil `wtqncíééðò úåðúî òáøà.od el`e ,mxka zebdepd Ðúåììåòäå èøôäÐ

zeller `id efi` :yxetn (c dpyn iriay wxt) d`t zkqnae ,"hwlz `l jnxk hxte llerz `l jnxke" :(hi `xwie) aizkck?.shp `le szk `l dl oi`y lk
äçëùäå

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

åúàãÐ oiinc enxedy ink enxed `ly zepzn `pz i`d xaqwe ediilaha dicil

:xn`z m`e .ediilaha elit` dicil ez` ikn ,epiid Ð "jli`e dnxd zryn"e

odk cil ez`c ,epiid Ð "oinelyzd on xeht" ipzwc `ziixac `hytc ipyn `l i`n`

,xeht ikd meyne ,oiinc enxedy ink e`l enxed `ly zepzn :`pz i`d xaqwe ,ediilaha

dede .ynn dnxd zryn `l` odkl el oi`c

:xnel yie !`wec "dnxd" oeyl iedc ith `gip

weicd yecg did `l f` ,ikd dl iwen ded i`c

`dc ,"mlyn jli`e dnxd zryn `d" llk

la` .enxede odk cil ez`c oeik ,mlync `hiyt

zepzn wifnc eprinyn `ziixad xwir `zyd

ol rnyn `w `weice ,xeht olk`y e` dpedk

inkc ,aiig Ð ediilaha dicil ez`c ab lr s`c

.oiinc enxedy

éðàùdf mewnac Ð dil iyxzyn `wc mzd

zepzn :xn`z m`e .oenn x`y jlnd el gipd

`l df mewnay ,dil iyxzyn mlk`yk ,dpedk

inc `lc :xnel yie ?xeht i`n`e ,xg` xac lk`

.elyn gwl `l odizgzc ,epxb jlnd zia eqp`l

didy ,dil iyxzyn `lc xyt` ,elk`a la`

.dprzn

éëäiqkp dray l`ppg epiax yexita opiqxb

rax`e mixyr lk `kd aiyg `le Ð odk

,(a,blw) oiwxita onwl aiygc dpedk zepzn

mde mixfl mixeq`c jpd `l` `kd aiyg `lc

it lr s` ,zepzn aiygc `de .odk oenn

,dnexzl ence ,ilahc meyn Ð mixfl zexzeny

`zkld zilc ab lr s` :(a,alw) onwl xn`ck

lkn la` ,milah lke`k ied `lc epiid ,ikd

dnxed `ly dndan lek`l `ki` `xeqi` mewn

xac icin `l` aiyg `l :inp i` .dizepzn

izk`c meyn Ð xeka aiyg `lc `de .dlik`

.dhigy jixvy ,`ed dlik` xa e`l

øùòîhwp `wec Ð ziad jeza wlgznd ipr

:md xyrn ipic ipyc Ð "ziad jeza wlgznd"

jeza wlgzn ,cg`e .ziad jez wlgzn ,cg`

.(a,ct) mixcpc `xza wxta rnynck ,zepxbd

ea milral oi` ,zepxbd jez wlgznd eze`e

.ziad jeza wlgznd eze`a `l` ,d`pd zaeh

xne` cg` aezk :i`xwn edl yxtn ixtqae

xyrn lk z` `ivez mipy yly dvwn"

,oxeba egipdl jixv ,`nl` Ð "zgpde jz`eaz

ik" xne` cg` aezke .eze` oilhepe miipr oi`ae

jeza ,`nl` Ð 'ebe "iell zzpe 'ebe xyrl dlkz

cr ?cvik `d ."zgpde" aizkcn ,ewlgn ziad

cqtp uega egipn m`e ,minyb onf `edy ,gqtd

wlgznd ipr xyrn dfe ,ezia jeza ewlgn Ð

Ð uiwd ini `edy ,jli`e o`kn .ziad jeza

.eze` oilhepe mi`a miipre ,zepxba uega egipn

ùéyiy xacc d`xp Ð milral d`pd zaeh ea

d`pd zaeh ea oi`y xace .ecin oi`iven Ð egwle ipr `a elit` ,milral d`pd zaeh ea

,dvxi m` Ð epnn el`ye ipr `ae ,egwl `l m` edine .ecin oi`iven oi` Ð egwl ,milral

m` Ð eraezl epzil jixv did m`e ,"oiraez el oi`y oenn" lirl dil ixwc .el ozi `l

.oiraez el yi ied ,okøîâied `le ,azknl ekixhv`c ab lr s`e Ð zifn jixg` jixg`

yi inp ikd ,d`t jixg` dfa yiy enkc ,`ed `nlra `zlin ielb Ð dptenjixg` dfa

dxfbl :dpin rny ,"jixg`" oeyla dgky aizkcn :inp i` .`id ynn dey dxfb e`le ,d`t

?mxka enk zifa hxt iedlc "jixg`"c dey dxfba opixnb `l dnl :oeir jixve .`z` dey

el oi`y lk ,zeller edfi`" dia jiiy `lc ,oli`a slinl xyt` `l zeller oiprlc idpe
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `lw sc oileg(iyiy meil)

.äàtäå äçëMän z`f epcnláéúëc(ak bk `xwie)úà íëøö÷áe' ©¦§¨§©¥¨¦§¦§ª§§¤¤
'åâå Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷`l §¦©§§¤Ÿ§©¤§©¨§§ª§¤§¤¤§¦§Ÿ

hwle d`t zevnl xewnd o`k ixd ,'mz` afrY xBle iprl hTlz§©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
aezke ,d`eaza(hi ck mixac)øîò zçëLå EãNa Eøéö÷ øö÷ú ék'¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤

äãOao`kne ,'ebe 'didi dpnl`le mFzIl xBl FYgwl aEWz `l ©¨¤Ÿ¨§©§©¥©¨§¨©§¨¨¦§¤
.d`eaza dgky zevn micnel

:`ziixaa epipy .oli`d zexita d`te dgky zevnl zexewníéðL§©¦
áéúëc .äàtäå äçëMä ,ïìéàaL(k ck my)àì Eúéæ èaçú ék' ¤¨¦¨©¦§¨§©¥¨¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ

éøçà øàôúìàòîLé éaø éác àðúå ,'E,'x`tz `l' ly yexitdy §©¥©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©¥
epiid,epnî Bzøàôz ìBhú àlLaezke .d`t zevn `id efe(my) ¤Ÿ¦¦§©§¦¤
éøçà','Eeäæzevnl xewnäçëL.zifa ©£¤¤¦§¨

:`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbdåy epipyïleëzepzn lk] §¨
[lirl zexkfend miiprd.íéìòaì äàðä úáBè ïäa ïéàzxxan ¥¨¤©£¨¨©§¨¦

:`xnbd.àîòè éàî:`xnbd daiyneäa àáéúk äáéæòlka ± ©©§¨£¦¨§¦¨§
,oze` 'zzl' xn`p `le miiprl oze` 'aefrl' xn`p elld zepznd
`le mnvrn miiprd elhie xwtda oze` gipdl devn dxezdy epiide

.mdl wlgi `edy
:`ziixaa cer epipy,ìàøNéaL éðò eléôàålehil ie`x envr `edy ©£¦¨¦¤§¦§¨¥

oli` e` mxk e` dcy el did m` ,miipr zepznBãiî BúBà ïéàéöBî¦¦¦¨
`ed jkl xewnd .mixg` miiprl miipr zepzn gipdl eze` mitek ±

náéúëc(ak bk `xwie)áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå' ¦§¦§¤¤§¦§Ÿ§©¥¤¨¦§©¥©£Ÿ
,'íúà`l' ly zernynk miyxec 'iprl'l 'hTlz `l' jnqpy jkne Ÿ¨Ÿ§©¥¤¨¦

epiide ,'iprl' xidfn ip` 'hwlz.BlL ìò éðò øéäæäì§©§¦¨¦©¤
:`ziixaa cer epipyúáBè Ba Lé úéaä CBúa ÷lçúnä éðò øNòîe©£¥¨¦©¦§©¥§©©¦¥©
.íéìòaì äàðä:`xnbd zxxan.àîòè éàî:`xnbd daiyn £¨¨©§¨¦©©§¨

déa àáéúk 'äðéúð'xn`py ,ipr xyrna(ai ek mixac)ieNl dYzpe' §¦¨§¦¨¥§¨©¨©¥¦
.'dpnl`le mFzIl xBl©¥©¨§¨©§¨¨
:`ziixaa cer epipyBúBà ïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàåz`] ©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦

[ipr xyrnd,Bãiîn jkl xewndeøîb ,àòìéà éaø øîàcmicnel ± ¦¨§¨©©¦¦§¨¨©
dey dxifbíúäî 'øbì' 'øbì''Lxivw hwl'n ±(ak bk `xwie),,ïläl äî ©¥©¥¥¨¨¤¤§¦§©§©¨

,'jxivw hwl'aBlL ìò éðò øäæeî,lirl epcnly enke,ïàk óà §¨¨¦©¤©¨
,ipr xyrna.BlL ìò éðò øäæeî§¨¨¦©¤

ly `iyewd z` d`iane `ziixad ixac xe`ia z` zniiqn `xnbd
:`ziixaa epipy .ef `ziixan ax ixac lr oia` xa ici` axøàLe§¨

àì ïúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ,äpeäk úBðzî©§§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨¥¦¦¨Ÿ
,éåìì éålî àìå ïäëì ïäkî`ly oeiky oia` xa ici` ax wiicne ¦Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ¦¥¦§¥¦

rnyn ,ieln `le odkn `l oze` mi`iven oi`y dxvwa epipy
,miey mdy itl mi`iven oi` iell ieln oke odkl odkn `weecyàä̈

íò eøwéà àîìà ,ïéàéöBî ïäëì éålîmi`xwp miiely jkn gken ± ¦¥¦§Ÿ¥¦¦©§¨¦§¨
xn`py dna millkpe 'mr'(b gi mixac)z`n mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦¥¥

dawde miigld rexfd zpizpa md miaiegny ,xnelk ,'ebe 'mrd̈¨
.jka wtzqdy ax lr dywe .mipdkl

oi` okle ,dawe miigl rexfa zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn
miiglde rexfd oebk' epipyy dne ,'mr' mi`xwp miieldy dpnn wiicl

`id dpeekd ,'dawdeòBøfä ïBâk,rexfd znbeck ±òBøæ àìå,ynn §©§©§Ÿ§©
eäéð éàîeedf :`xnbd daiyn .`pzd eil` oeekzdy xacd edne ± ©¦

,ïBLàø øNòî.odkl ieln eze` mi`iveny xn`p eilre ©£¥¦
:uexizd lr ddnz `xnbd,àeä éåìc ïBLàø øNòîmi`iven recne ©£¥¦§¥¦

.odkl zzl ecin eze`
dxn`p `ziixad :`xnbd zayiinkzhiy,äéøæò ïa øæòìà éaø §©¦¤§¨¨¤£©§¨

àéðúc,`ziixaaäîeøzzpzipïäëìeïBLàø øNòîozipéåìì`le] §©§¨§¨§Ÿ¥©£¥¦§¥¦
,[odkløîà äéøæò ïa øæòìà éaø ,àáé÷ò éaø éøácoey`x xyrn ¦§¥©¦£¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©

ozipïäkì óà.iell wx `le ©©Ÿ¥
:aeyiid z` zlawn dpi` `xnbdøîéàyi mpn` ,xnelk] xen` ± ¥©

[xneläéøæò ïa øæòìà éaø øîàciell wx `l ozip oey`x xyrny §¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
`l`,ïäkì óà`weec ozpiy la`éî éålì àìå ïäkì[ike-].øîà ©©Ÿ¥©Ÿ¥§Ÿ©¥¦¦¨©

:`xnbd zayiinïéà.ok ok` ±àøæò eäðéñð÷c øúáìxg`l ± ¥§¨©§©§¦§¤§¨
oey`x xyrn oi` ,oey`x xyrn elhi `ly miield z` qpw `xfry

.cala mipdkl `l` ozip

:uexizd z` dgec `xnbdøîéàxen` ±àìc àøæò eäðéñð÷c ¥©§©§¦§¤§¨§Ÿ
eäì ïðéáäéla` ,oey`x xyrn mdl epzi `ly ±éî eäéépéî ì÷Lî ¨£¦©§¦§¨¦©§¦

øîàokzi `l ok m` .`ly i`ce ixd ,mdn eze` zgwl mb xn` ike ± ¨©
xaecn odkl mipzepe ieln mi`iveny `ziixaa x`eany dny yxtl

.oey`x xyrna
:xg` ote`a `ziixad z` zvxzn `xnbdïBâk àlàznbeck ±òBøæ ¤¨§§©

odkl ieln mi`iveneäéð éàîe ,òBøæ àìådaiyn .dfd xacd edne ± §Ÿ§©©¦
edf :`xnbd,æbä úéLàøokle ,'mr' aezk `l fbd ziy`x oipray ¥¦©¥

.odkl fbd ziy`x zpizpa md miaiig 'mr' mi`xwp mpi` miiel m` s`
miaiig miiel m` `ed wtqy xaeqd ax lr dywne zxfeg `xnbd

:zepznaòîL àz,`ziixaa epipyàeäL øác ìk ,ììkä äæ ¨§©¤©§¨¨¨¨¤
,äMeã÷a,[mipdk mpi`y] mixfl xeq` `edyúîeøúe äîeøz ïBâk ¦§¨§§¨§©

íãiî ïúBà ïéàéöBî ,älçå øNòî,mipdk xear miiel lyøác ìëå ©£¥§©¨¦¦¨¦¨¨§¨¨¨
BúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ,äMeã÷a BðéàL¤¥¦§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨¥¦¦

íãiîmixeht miiely xacd xexay `ziixad ixacn gken .miiel ly ¦¨¨
`edy xaeqd ax lr dywe .'mr' e`xwp `ly itl mrhde ,zepznn

.wtq
dne ,dawe miigl rexfa zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn

`id dpeekd ,'dawde miiglde rexfd oebk' epipyyàìå ,òBøæ ïBâk§§©§Ÿ
òBøæ,ynneäéð éàîedaiyn .`ziixad eilr dxaicy xacd edne ± §©©¦

edf :`xnbdàøæò eäðéñð÷c øúáìe ,ïBLàø øNòîxg`l xaecne ± ©£¥¦§¨©§©§¦§¤§¨
drinyde .oey`x xyrn elhi `ly miield z` `xfr qpwy
maiig `l la` md elhi `ly `l` mze` qpw `ly ,`ziixad

.xyrnd zpizpa
:zepzna miaiig miiely dgiken `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©

oldl(.alw)gah ,èçBMädnda,íéáëBk ãáBòìe ïäëìgahd ixd ©¥§Ÿ¥§¥¨¦
.úBðznä ïî øeètodkl hgy m` `weecy rnyn :`xnbd zwiicn ¨¦©©¨

,['mr' mi`xwp mpi`y itl] xeht iebl e`àähgy m`éåìì ¨§¥¦
áéiç ,ìàøNéìewtzqdy ,ax ixac lr dywe .'mr' mi`xwp mdy itl §¦§¨¥©¨

.`l e` zepzna miaiige 'mr' mi`xwp miiel m`
:uxzl dqpn `xnbdàîéz àìzwiicy itk wiicz l` ±àäm` Ÿ¥¨¨

hgyàîéà àlà ,áéiç ìàøNéìe éåììwiicze xen` `l` ±àäm` §¥¦§¦§¨¥©¨¤¨¥¨¨
hgy.áéiç ìàøNéì§¦§¨¥©¨

:uexizd z` dgec `xnbdm` `weecy dpynd zpeeky xne` dz`
,aiig l`xyil hgyìáàhgy m`éàî éåììike ,edn ±éà ,øeèt £¨§¥¦©¨¦

éðúéì éëäzepyl `pzl did ok m` ±íéáëBk ãáBòìe éåìì èçBMä ¨¦¦§¥§©¥§¥¦§¥¨¦
,úBðznä ïî øeètodkl hgy m` oky lky jk jezn mipian epiide ¨¦©©¨

.xeht `edy
:zeywdl dtiqen `xnbdàéðz àä ,ãBòå,`ziixaaïäëì èçBMä §¨©§¨©¥§Ÿ¥

,úBðznä ïî øeèt íéáëBk ãáBòìehgeyde.áéiç ìàøNéìe éåìì §¥¨¦¨¦©©¨§¥¦§¦§¨¥©¨
.zepzna miaiig miiely yxetn ixd.áøc àzáeéz§§¨§©

:`xnbd zvxznáø Cì øîà,jziiyewl ax jl aiyi ±àéä éàpz± ¨©¨©©¨¥¦
.mi`pz zwelgna diepy ef dkldàéðúcmeiqa xn`p ,`ziixaa §©§¨

mixetkd mei zcear ly dyxtd(bl fh `xwie)WcTd WCwn z` xRke' ,§¦¤¤¦§©©Ÿ¤
ldTd mr lM lre mipdMd lre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©©¨¨

,oldlck `ed aezkd xe`iae ,'xRkiäæ 'Lãwä Lc÷î úà øtëå' §©¥§¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
íéðôìå éðôìycewa drxi`y d`nehd lr zxtkny dcear ef ± ¦§©§¦§¦

,miycwd,ìëéä äæ 'ãòBî ìäà'drxi`y d`nehd lr xtkny Ÿ¤¥¤¥¨
,lkida,BòîLîk 'çaæî'sebd z`neha cary in lr xtkny ¦§¥©§©§¨
,gafna,úBøæò elà 'øtëé',dxfra drxi`y d`nehd lr xtkny §©¥¥£¨

,BòîLîk 'íéðäk',dxfrl mi`nh eqpkpe ebbyy mipdkd lr xtkny Ÿ£¦§©§¨
ìàøNé elà 'ìäwä íò',dxfrl mi`nh eqpkpy,íiålä elà 'øtëé' ©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦

lr dxtkl miiel mb zeaxl dpnn miyxece zxzein dlin `idy
.ycwnd z`neh

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye ±íéãáò elà 'øtëé',miiprpk §©§¨¦¨§©¥¥£¨¦
.mi`nh ycwnl eqpkp m` mdilr xtkny

:zeziixad zwelgn z` yxtn axéâìôéî÷ àäa åàì éàîoi` ike ± ©©§¨¨¦§§¥
,df oipra ewlgp elld zeziixad izyy ok xacdøîcly `pzd - §©

dipyd `ziixadøáñmiiely,'íò' eøwéàmr' llka md ixde ¨©¦§¨©
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oifge` mipya cenr `lw sc ± oey`x wxtzereay

äàôäå äçëùäå.dxiva zrya oixyepd miapr Ð hxt .onwl sili edlek Ðè÷ì
.dxivw zrya xyepd Ðïìéàá íéúù.edl sili onwl Ðäàðä úáåè ïäá ïéà

íéìòáìyxtn dinwle .dkf mcewd lk `l` ,evxiy in lkl ozzl mcia oi` Ð

.`nrhåãéî åìù úà ïéàéöåîeze` oitek Ð oli` e` d`eaz e` mxk el did m` Ð

jeza wlgzne li`ed ,ipr xyrn la` .ozil

.zial ez`eaz qipkdy xg`l ziadïäá ùé
íéìòáì äàðä úáåèdfi`l ozzl eciay Ð

,df rlq jlid" el xne` exiage .dvxiy ipr

zaeh" epiide ."ipr iaexwl jizexyrn lk oze

.hren xac Ð "d`pdúåðúî òáøàÐ

xcde ,`ziixa dlekl dl yxtn `yixa

.`zaeiz aizenäçëù åæ êéøçàdpi`y Ð

dpyn ,iyy wxt d`t) opzck ,eixg`n `l`

Ð eixg`ly ,dgky epi` Ð eiptly :(c

Ð "aeyz la"a `edy lk :llkd df .dgky

.dgky epi` Ð "aeyz la"a epi`y ,dgky

,zifn "jixg`" "jixg`" xnb Ð mxka d`t

iax iac `pze ,"jixg` x`tz `l" dia aizkc

nyi,xnelk .epnid ezx`tz lehz `ly :l`r

lkae" (`l aei`) oeyl ,ex`t lk lehz `l

oeyle ,dxiwr rnync ,"yxyz iz`eaz

,japf z` lhp Ð "ja apfie" (dk mixac)

.d`t lehz `ly ,epiide .frla x"ity`*

åäá àáéúë äáéæò åäìåëgipdl jixvy Ð

eda aizkc jpd .mwlgiy `le ,xwtda my

eda aizk inp jpde ,daifr ixd Ð "aefrz"

eziieda :rnync ,daifra epiid Ð "didi"

."dpizp" eda `aizk `lc ,`diè÷ìú àì
'åâå øâìå éðòìip` hwlz `l :rnyne Ð

.iprl xidfnäéá àáéúë äðéúðzzpe" Ð

.(ek my) "dpnl`le mezile xbl ielløîâ
íúäî øâì øâìhwlz `l jxivw hwle"n Ð

."xble iprløäæåî éðò ïìäì äîÐ

.ely lr ipr xidfdl :opixn`ckéåìî àä
ïéàéöåî ïäëì,"mr" exwi` mielc ,`nl` Ð

exwi` i` axl dil `wtqn i` oi`iven i`n`e

`l i` "mr"òåøæ àìå òåøæä ïåâë õøúîå ?
dpzn ody ,dpedk zepzn x`y` ,xnelk Ð

,dnvr rexf `le ,oi`ivenc xn`w efa .odkl

.mr exwin `l `nlicåäéð éàîåÐ

oey`x xyrn odkl ieln oi`ivenc?:jixte

`ed ielc oey`x xyrnoi`iven i`n`e Ð

odkl ezzl ecin eze`ïäëì óà ?Ð

mipdk e`xwp zenewn drax`e mixyrac

dizlin miiqnwe .irnzyn inp mipdk Ð dia `aizk "iel" oey`x xyrnac ab lr s` ,jkld ."miel"àøæò åäðéñð÷ã øúá .'åë øîàã øîéà:xn` (a,et) zenaia Ð

xyrna miel eqpw dn iptn?`nbec la` ,mqpwy iz`vn `l yxetn `xwn la` ."my iz`vn `l iel ipane mipdkae mra dpia`e" aizkc ,`xfr inia elr `ly iptn

de" :eteqa (i dingp) `xfra aezky ,xacl yi,oxeba xyrn odl oiwleg eid `le ,xyrn znexz lr mepin`d `ly epcnl Ð "mield xyrna mield mr oxd` oa odkd di

.mipdkd ipta (edpiqpwc) `l`øîà éî åäééðéî éîð ì÷ùî 'åë åäðéñð÷ã øîéà øãäîå!oi`iven Ð odkl ieln `d :dizkecl `ztwz` `xcd izk` .dinza Ðéëä àìà
òåøæä ïåâë õéøú.iaiign Ð "mr" exwi` `l inp i`e ,"mr" aizk `l mzdc .fbd ziy`x Ð "rexf oebk" edip i`ne .envr rexf `le odkl ieln oi`iven Ðäùåã÷áù øáã ìë

.odkl iel cin oi`iven ,oda `veike dnexz oebk ,mixfl xeq`y Ð'åë òåøæä ïåâë äùåã÷ íåùî äá ïéàùå`nl` .odkl iel cin oi`iven oi` oileg ly zendan oi`ay Ð

.axl dil `wtqn i`n`e mr exwi` `lc ol `hiytòåøæ àìå òåøæ ïåâëedpiqpwc xzae ,xn`w oey`x xyrna Ð oi`iven oi`c ipzwc i`de ."mr" exwi`c ,oi`iven rexfc Ð

.ediipin opilwy `l `din edcic ,edl ipzinl `lc `xfr edpiqpwc ab lr s`c ,opireny`l dil jixhvi`e .`xfrïäëì èçåùägahc dilrc Ð "odkl hgeyd" hwp ikdl Ð

."gafd igaef z`n" (gi mixac) aizkc ,`inxéåâìå éåìì éðúéìå.(jda) oky lkc `prci `p`e Ðùã÷ä ùã÷î úà øôëå.mixetkd mei zceara Ðíéðôìå éðôìzxtkn Ð

.(`,a) zereaya opixn`ck ,eiycwe ycwn z`neh lr mixtkn mixetkd mei ly xirye xtc .mipta drxi`y d`nehd lr ef dcearåòîùîë çáæîd`neha cary in lr Ð

`kidc ,ycwn z`neh o`k oi`c Ð diidy `la carc ,ycwna `nhp oebk .ycwn aeig `la ,gafna`lc ,ipiqn dynl dkld :(`,fh) zereaya ol `niiw dxfra `nhpc

.d`egzyd ick ddyiy cr aiignúåøæòä åìà øôëéixizi i`xw ,micare mil`xyie miel oke .dxfrl mi`nh eqpkpe ebbyy Ð "mipdkd lr" .dxfra drxi`y d`neh lr Ð

.yixcwíéãáò.oiey dy`e yi` Ð yper aizkc mewn lke ,oda aiig car Ð oda zaiig dy`dy zevn lkc ,dxtk ira inp edpi`c ,miprpk Ðíò åø÷éà øáñ øîãeede Ð

.`z` micar` Ð `xizi "xtke" ,jklid ."ldwd mr" llkaíò åø÷éà àì øáñ øîå.`xw irae Ðáøë àúëìéä.ediipin opilwy `le Ðàãñç áøëåzepzn wifn :xn`c Ð

.xeht Ð olke` e` dpedkúðäëì"odkl ozpe" meyn i`e .dnexzl inc `le ,oda zxzen ixd Ð mixfl mixeq` opi`c ,edl zil dyecwc oeikc .yi` zy` elit` ,odk za Ð

.rnyn zpdk elit` :xaqw Ð (ak `xwie)úìëàð úðäë úçðî.l`xyi zgpnk miixiyd Ðúìëàð äðéà ïäë úçðî."didz lilk" (e my) aizkc ,lilk dlekc Ð
êðåèî
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ïåâëdpedk zepzn x`ye :`nil ?"oebk" xninl il dnl ,ynn rexf i`c Ð rexf `le rexf

xyrn ,epiidc .dizeekca `l` ixiin rexfa e`l Ð "oebk" xn`wcn `l` .'ek rexfd

ded Ð oey`x xyrn `icda xn` ded i`c :"rexf oebk" xninl dil jixhv`e .oey`x

dpedk zepzn x`ye :xn`w ikde ,"rexfd oebk" `pz ikdl .dpedk zepzn oicd `edc :`pin`

.oi`iven ,oey`x xyrn oebk ,rexf znbec ody

.axk ol `wtqnc ,`l Ð dnvr rexf la`

àúi`n :dniz Ð 'ek dyecway xac lk rny

ikd meyn `nlic ?`kdn axl dil jixt

i` `pzl dil `wtqnc meyn Ð oi`iven oi`

dil rnyn `lc :xnel yie ?`l e` "mr" exwi`

qxb l`ppg epiax yexitae .`pzl wtq didiy

.'ek "dyecway xac lk dil riiqn `nil"
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" áéúëc ,äàtäå äçëMäíëøö÷áeàì íëöøà øéö÷ úà ©¦§¨§©¥¨¦§¦§ª§§¤¤§¦©§§¤Ÿ
EãN úàt älëúEøö÷aè÷ìåøö÷ú ék" .'åâå "Eøéö÷ §©¤§©¨§§ª§¤§¤¤§¦§§¦¦§Ÿ

:ïìéàaL íéðL ."äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤©¨¤§©¦¤¨¦¨
øàôú àì êúéæ èaçú ék" áéúëc ,äàtäå äçëMä©¦§¨§©¥¨¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ§©¥

éøçàBzøàôz ìBhz àlL :ìàòîLé éaø éác àðúå ,"E ©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤Ÿ¦¦§©§
éøçà" .epnî"E¯äàðä úáBè ïäa ïéà ïleëå" .äçëL äæ ¦¤©£¤¤¦§¨§¨¥¨¤©£¨¨

"Bãiî BúBà ïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàå" .eäa àáéúk "äáéæò" ?àîòè éàî ."íéìòaì¯áéúëc ©§¨¦©©£¨£¦¨§¦¨§©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦¦¨¦§¦
àì Eøéö÷ è÷ìå"èwìú"íúà áæòz øbìå éðòì¯÷lçúnä éðò øNòîe" .BlL ìò éðò øéäæäì §¤¤§¦§Ÿ§©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨§©§¦¨¦©¤©£¥¨¦©¦§©¥

éðò eléôàå" .déa àáéúk "äðéúð" ?àîòè éàî ."íéìòaì äàðä úáBè Ba Lé úéaä CBúa§©©¦¥©£¨¨©§¨¦©©£¨§¦¨§¦¨¥©£¦¨¦
"Bãiî BúBà ïéàéöBî ìàøNéaL¯ïläl äî ,íúäî "øbì" "øbì" øîb :àòìéà éaø øîàc¯øäæeî ¤§¦§¨¥¦¦¦¨©£©©¦¦§¨¨©©¥©¥¥¨¨©§©¨§¨

ïàk óà ,BlL ìò éðò¯úBðzî øàLe" .BlL ìò éðò øäæeîäpeäkäáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ¨¦©¤©¨§¨¨¦©¤§¨©§§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨
"éåìì éålî àìå ïäëì ïäkî àì ïúBà ïéàéöBî ïéà¯!"íò" eø÷éà àîìà ,ïéàéöBî ïäëì éålî àä ¥¦¦¨Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ¦¥¦§¥¦¨¦¥¦§Ÿ¥¦¦©§¨¦§©

¯eäéð éàîe ,òBøæ àìå ,òBøfä ïBâk¯.ïBLàø øNòî¯!àeä éåìc ,ïBLàø øNòî¯ïa øæòìà éaøk §©§©§Ÿ§©©¦©£¥¦©£¥¦§¥¦§©¦¤§¨¨¤
äîeøz :àéðúc ,äéøæò¯ïBLàø øNòî ,ïäkì¯:øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .àáé÷ò éaø éøác ,éålì £©§¨§©§¨§¨©Ÿ¥©£¥¦©¥¦¦§¥©¦£¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

.ïäkì óà¯?øîà éî éålì àìå ïäkì ,ïäkì óà äéøæò ïa øæòìà éaø øîàc øîéà¯,ïéàøúáì ©©Ÿ¥¥©©£©©¦¤§¨¨¤£©§¨©©Ÿ¥©Ÿ¥§Ÿ©¥¦¦£©¦§¨©
.àøæò eäðéñð÷c¯àøæò eäðéñð÷c øîéà¯ïBâk ,àlà ?øîà éî eäéépéî ì÷Lî ,eäì ïðéáäé àìc §¨§¦§¤§¨¥©§¨§¦§¤§¨§¨¨£¦©§¦§©¦©§¦£©¤¨§

eäéð éàîe ,òBøæ àìå òBøæ¯äîeøz ïBâk ,äMeã÷a àeäL øác ìk :ììkä äæ ,òîL àz .æbä úéLàø §©§Ÿ§©©¦¥¦©¥¨§©¤©§¨¨¨¨¤¦§¨§§¨
úîeøúeälçå øNòî¯íééçläå òBøfä ïBâk ,äMeã÷a BðéàL øác ìëå .íãiî ïúBà ïéàéöBî §©©£¥§©¨¦¦¨¦¨¨§¨¨¨¤¥¦§¨§©§©§©§¨©¦
äáwäå¯!íãiî BúBà ïéàéöBî ïéà¯eäéð éàîe ,òBøæ àìå òBøæ ïBâk¯øúáìe ,ïBLàø øNòî §©¥¨¥¦¦¦¨¨§§©§Ÿ§©©¦©£¥¦§¨©

éBbìå ïäkì èçBMä :òîL àz .àøæò eäðéñð÷c¯éålì àä .úBðznä ïî øeètìàøNéìe!áéiç¯ §¨§¦§¤§¨¨§©©¥©Ÿ¥§©¨¦©©¨¨©¥¦§¦§¨¥©¨
.áéiç ìàøNéì àä :àîéà àlà ,áéiç ìàøNéìe éålì àä :àîéz àì¯éàî éålì ìáà¯éà .øeèt ¨¥¨¨©¥¦§¦§¨¥©¨¤¨¥¨¨§¦§¨¥©¨£¨©¥¦©¨¦

éBbìå ïäkì èçBMä :àéðz àä ,ãBòå "!úBðznä ïî øeèt éBbìå éålì èçBMä" éðúéì ,éëä¯øeèt ¨¥¦§¥©¥©¥¦§©¨¦©©¨§¨©§¨©¥©Ÿ¥§©¨
ìàøNéìe éålì ,úBðznä ïî¯úà øtëå" :àéðúc ,àéä éàpz :áø Cì øîà !áøc àzáeéz ,áéiç ¦©©¨©¥¦§¦§¨¥©¨§§¨§©£©¨©©¨¥¦§©§¨§¦¤¤

"Lãwä Lc÷î¯"ãòBî ìäà" ,íéðôìå éðôì äæ¯"çaæî" ,ìëéä äæ¯"øtëé" ,BòîLîk¯elà ¦§©©Ÿ¤¤¦§©§¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©§©§¨§©¥¥
"íéðäk" ,úBøæò¯"ìäwä íò" ,BòîLîk¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯"øtëé" :Cãéà àéðúå .íiåìä elà £¨Ÿ£¦§©§¨©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦§©§¨¦¨§©¥

¯."íò" eø÷éà àì øáñ øîe ,"íò" eø÷éà øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî ,íéãáò elà¯,áøå ¥£¨¦©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¦§©¨¨©¨¦§©§©
àpz éàäk déì àøéáñ éà¯àpz éàäk déì àøéáñ éàå ,àîéì¯!àîéì¯éàäk éà ,déì à÷tqî ¦§¦¨¥§©©¨¥¨§¦§¦¨¥§©©¨¥¨¦©§¨¥¦§©

äåä àleò .àcñç áøc déúååk àúëìäå ,áøc déúååk àúëìä :øîéøî Løc .àpz éàäk éà àpz©¨¦§©©¨¨©¨¥¨¦§¨¨§¨¥§©§¦§§¨§¨¥§©¦§¨¨£¨
àúðzî áéäéúðäk úçðî :àleòì àáø déáéúéà .àzðäëì¯ïäk úçðî ,úìëàð¯.úìëàð dðéà ¨¥©§¨¨§©£§¨¥¦¥¨¨§¨¦§©Ÿ¤¤¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤

,éaø :déì øîà !"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" áéúëäå ,úðäk eléôàå ïäk zøîà éàå§¦¨©§§Ÿ¥©£¦Ÿ¤¤§¨§¦§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥£©¥©¦
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `lw sc oileg(iyiy meil)

.äàtäå äçëMän z`f epcnláéúëc(ak bk `xwie)úà íëøö÷áe' ©¦§¨§©¥¨¦§¦§ª§§¤¤
'åâå Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷`l §¦©§§¤Ÿ§©¤§©¨§§ª§¤§¤¤§¦§Ÿ

hwle d`t zevnl xewnd o`k ixd ,'mz` afrY xBle iprl hTlz§©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
aezke ,d`eaza(hi ck mixac)øîò zçëLå EãNa Eøéö÷ øö÷ú ék'¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤

äãOao`kne ,'ebe 'didi dpnl`le mFzIl xBl FYgwl aEWz `l ©¨¤Ÿ¨§©§©¥©¨§¨©§¨¨¦§¤
.d`eaza dgky zevn micnel

:`ziixaa epipy .oli`d zexita d`te dgky zevnl zexewníéðL§©¦
áéúëc .äàtäå äçëMä ,ïìéàaL(k ck my)àì Eúéæ èaçú ék' ¤¨¦¨©¦§¨§©¥¨¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ

éøçà øàôúìàòîLé éaø éác àðúå ,'E,'x`tz `l' ly yexitdy §©¥©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©¥
epiid,epnî Bzøàôz ìBhú àlLaezke .d`t zevn `id efe(my) ¤Ÿ¦¦§©§¦¤
éøçà','Eeäæzevnl xewnäçëL.zifa ©£¤¤¦§¨

:`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbdåy epipyïleëzepzn lk] §¨
[lirl zexkfend miiprd.íéìòaì äàðä úáBè ïäa ïéàzxxan ¥¨¤©£¨¨©§¨¦

:`xnbd.àîòè éàî:`xnbd daiyneäa àáéúk äáéæòlka ± ©©§¨£¦¨§¦¨§
,oze` 'zzl' xn`p `le miiprl oze` 'aefrl' xn`p elld zepznd
`le mnvrn miiprd elhie xwtda oze` gipdl devn dxezdy epiide

.mdl wlgi `edy
:`ziixaa cer epipy,ìàøNéaL éðò eléôàålehil ie`x envr `edy ©£¦¨¦¤§¦§¨¥

oli` e` mxk e` dcy el did m` ,miipr zepznBãiî BúBà ïéàéöBî¦¦¦¨
`ed jkl xewnd .mixg` miiprl miipr zepzn gipdl eze` mitek ±

náéúëc(ak bk `xwie)áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå' ¦§¦§¤¤§¦§Ÿ§©¥¤¨¦§©¥©£Ÿ
,'íúà`l' ly zernynk miyxec 'iprl'l 'hTlz `l' jnqpy jkne Ÿ¨Ÿ§©¥¤¨¦

epiide ,'iprl' xidfn ip` 'hwlz.BlL ìò éðò øéäæäì§©§¦¨¦©¤
:`ziixaa cer epipyúáBè Ba Lé úéaä CBúa ÷lçúnä éðò øNòîe©£¥¨¦©¦§©¥§©©¦¥©
.íéìòaì äàðä:`xnbd zxxan.àîòè éàî:`xnbd daiyn £¨¨©§¨¦©©§¨

déa àáéúk 'äðéúð'xn`py ,ipr xyrna(ai ek mixac)ieNl dYzpe' §¦¨§¦¨¥§¨©¨©¥¦
.'dpnl`le mFzIl xBl©¥©¨§¨©§¨¨
:`ziixaa cer epipyBúBà ïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàåz`] ©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦

[ipr xyrnd,Bãiîn jkl xewndeøîb ,àòìéà éaø øîàcmicnel ± ¦¨§¨©©¦¦§¨¨©
dey dxifbíúäî 'øbì' 'øbì''Lxivw hwl'n ±(ak bk `xwie),,ïläl äî ©¥©¥¥¨¨¤¤§¦§©§©¨

,'jxivw hwl'aBlL ìò éðò øäæeî,lirl epcnly enke,ïàk óà §¨¨¦©¤©¨
,ipr xyrna.BlL ìò éðò øäæeî§¨¨¦©¤

ly `iyewd z` d`iane `ziixad ixac xe`ia z` zniiqn `xnbd
:`ziixaa epipy .ef `ziixan ax ixac lr oia` xa ici` axøàLe§¨

àì ïúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ,äpeäk úBðzî©§§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨¥¦¦¨Ÿ
,éåìì éålî àìå ïäëì ïäkî`ly oeiky oia` xa ici` ax wiicne ¦Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ¦¥¦§¥¦

rnyn ,ieln `le odkn `l oze` mi`iven oi`y dxvwa epipy
,miey mdy itl mi`iven oi` iell ieln oke odkl odkn `weecyàä̈

íò eøwéà àîìà ,ïéàéöBî ïäëì éålîmi`xwp miiely jkn gken ± ¦¥¦§Ÿ¥¦¦©§¨¦§¨
xn`py dna millkpe 'mr'(b gi mixac)z`n mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦¥¥

dawde miigld rexfd zpizpa md miaiegny ,xnelk ,'ebe 'mrd̈¨
.jka wtzqdy ax lr dywe .mipdkl

oi` okle ,dawe miigl rexfa zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn
miiglde rexfd oebk' epipyy dne ,'mr' mi`xwp miieldy dpnn wiicl

`id dpeekd ,'dawdeòBøfä ïBâk,rexfd znbeck ±òBøæ àìå,ynn §©§©§Ÿ§©
eäéð éàîeedf :`xnbd daiyn .`pzd eil` oeekzdy xacd edne ± ©¦

,ïBLàø øNòî.odkl ieln eze` mi`iveny xn`p eilre ©£¥¦
:uexizd lr ddnz `xnbd,àeä éåìc ïBLàø øNòîmi`iven recne ©£¥¦§¥¦

.odkl zzl ecin eze`
dxn`p `ziixad :`xnbd zayiinkzhiy,äéøæò ïa øæòìà éaø §©¦¤§¨¨¤£©§¨

àéðúc,`ziixaaäîeøzzpzipïäëìeïBLàø øNòîozipéåìì`le] §©§¨§¨§Ÿ¥©£¥¦§¥¦
,[odkløîà äéøæò ïa øæòìà éaø ,àáé÷ò éaø éøácoey`x xyrn ¦§¥©¦£¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©

ozipïäkì óà.iell wx `le ©©Ÿ¥
:aeyiid z` zlawn dpi` `xnbdøîéàyi mpn` ,xnelk] xen` ± ¥©

[xneläéøæò ïa øæòìà éaø øîàciell wx `l ozip oey`x xyrny §¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
`l`,ïäkì óà`weec ozpiy la`éî éålì àìå ïäkì[ike-].øîà ©©Ÿ¥©Ÿ¥§Ÿ©¥¦¦¨©

:`xnbd zayiinïéà.ok ok` ±àøæò eäðéñð÷c øúáìxg`l ± ¥§¨©§©§¦§¤§¨
oey`x xyrn oi` ,oey`x xyrn elhi `ly miield z` qpw `xfry

.cala mipdkl `l` ozip

:uexizd z` dgec `xnbdøîéàxen` ±àìc àøæò eäðéñð÷c ¥©§©§¦§¤§¨§Ÿ
eäì ïðéáäéla` ,oey`x xyrn mdl epzi `ly ±éî eäéépéî ì÷Lî ¨£¦©§¦§¨¦©§¦

øîàokzi `l ok m` .`ly i`ce ixd ,mdn eze` zgwl mb xn` ike ± ¨©
xaecn odkl mipzepe ieln mi`iveny `ziixaa x`eany dny yxtl

.oey`x xyrna
:xg` ote`a `ziixad z` zvxzn `xnbdïBâk àlàznbeck ±òBøæ ¤¨§§©

odkl ieln mi`iveneäéð éàîe ,òBøæ àìådaiyn .dfd xacd edne ± §Ÿ§©©¦
edf :`xnbd,æbä úéLàøokle ,'mr' aezk `l fbd ziy`x oipray ¥¦©¥

.odkl fbd ziy`x zpizpa md miaiig 'mr' mi`xwp mpi` miiel m` s`
miaiig miiel m` `ed wtqy xaeqd ax lr dywne zxfeg `xnbd

:zepznaòîL àz,`ziixaa epipyàeäL øác ìk ,ììkä äæ ¨§©¤©§¨¨¨¨¤
,äMeã÷a,[mipdk mpi`y] mixfl xeq` `edyúîeøúe äîeøz ïBâk ¦§¨§§¨§©

íãiî ïúBà ïéàéöBî ,älçå øNòî,mipdk xear miiel lyøác ìëå ©£¥§©¨¦¦¨¦¨¨§¨¨¨
BúBà ïéàéöBî ïéà ,äáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ,äMeã÷a BðéàL¤¥¦§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨¥¦¦

íãiîmixeht miiely xacd xexay `ziixad ixacn gken .miiel ly ¦¨¨
`edy xaeqd ax lr dywe .'mr' e`xwp `ly itl mrhde ,zepznn

.wtq
dne ,dawe miigl rexfa zxacn dpi` `ziixad :`xnbd zvxzn

`id dpeekd ,'dawde miiglde rexfd oebk' epipyyàìå ,òBøæ ïBâk§§©§Ÿ
òBøæ,ynneäéð éàîedaiyn .`ziixad eilr dxaicy xacd edne ± §©©¦

edf :`xnbdàøæò eäðéñð÷c øúáìe ,ïBLàø øNòîxg`l xaecne ± ©£¥¦§¨©§©§¦§¤§¨
drinyde .oey`x xyrn elhi `ly miield z` `xfr qpwy
maiig `l la` md elhi `ly `l` mze` qpw `ly ,`ziixad

.xyrnd zpizpa
:zepzna miaiig miiely dgiken `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©

oldl(.alw)gah ,èçBMädnda,íéáëBk ãáBòìe ïäëìgahd ixd ©¥§Ÿ¥§¥¨¦
.úBðznä ïî øeètodkl hgy m` `weecy rnyn :`xnbd zwiicn ¨¦©©¨

,['mr' mi`xwp mpi`y itl] xeht iebl e`àähgy m`éåìì ¨§¥¦
áéiç ,ìàøNéìewtzqdy ,ax ixac lr dywe .'mr' mi`xwp mdy itl §¦§¨¥©¨

.`l e` zepzna miaiige 'mr' mi`xwp miiel m`
:uxzl dqpn `xnbdàîéz àìzwiicy itk wiicz l` ±àäm` Ÿ¥¨¨

hgyàîéà àlà ,áéiç ìàøNéìe éåììwiicze xen` `l` ±àäm` §¥¦§¦§¨¥©¨¤¨¥¨¨
hgy.áéiç ìàøNéì§¦§¨¥©¨

:uexizd z` dgec `xnbdm` `weecy dpynd zpeeky xne` dz`
,aiig l`xyil hgyìáàhgy m`éàî éåììike ,edn ±éà ,øeèt £¨§¥¦©¨¦

éðúéì éëäzepyl `pzl did ok m` ±íéáëBk ãáBòìe éåìì èçBMä ¨¦¦§¥§©¥§¥¦§¥¨¦
,úBðznä ïî øeètodkl hgy m` oky lky jk jezn mipian epiide ¨¦©©¨

.xeht `edy
:zeywdl dtiqen `xnbdàéðz àä ,ãBòå,`ziixaaïäëì èçBMä §¨©§¨©¥§Ÿ¥

,úBðznä ïî øeèt íéáëBk ãáBòìehgeyde.áéiç ìàøNéìe éåìì §¥¨¦¨¦©©¨§¥¦§¦§¨¥©¨
.zepzna miaiig miiely yxetn ixd.áøc àzáeéz§§¨§©

:`xnbd zvxznáø Cì øîà,jziiyewl ax jl aiyi ±àéä éàpz± ¨©¨©©¨¥¦
.mi`pz zwelgna diepy ef dkldàéðúcmeiqa xn`p ,`ziixaa §©§¨

mixetkd mei zcear ly dyxtd(bl fh `xwie)WcTd WCwn z` xRke' ,§¦¤¤¦§©©Ÿ¤
ldTd mr lM lre mipdMd lre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©©¨¨

,oldlck `ed aezkd xe`iae ,'xRkiäæ 'Lãwä Lc÷î úà øtëå' §©¥§¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
íéðôìå éðôìycewa drxi`y d`nehd lr zxtkny dcear ef ± ¦§©§¦§¦

,miycwd,ìëéä äæ 'ãòBî ìäà'drxi`y d`nehd lr xtkny Ÿ¤¥¤¥¨
,lkida,BòîLîk 'çaæî'sebd z`neha cary in lr xtkny ¦§¥©§©§¨
,gafna,úBøæò elà 'øtëé',dxfra drxi`y d`nehd lr xtkny §©¥¥£¨

,BòîLîk 'íéðäk',dxfrl mi`nh eqpkpe ebbyy mipdkd lr xtkny Ÿ£¦§©§¨
ìàøNé elà 'ìäwä íò',dxfrl mi`nh eqpkpy,íiålä elà 'øtëé' ©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦

lr dxtkl miiel mb zeaxl dpnn miyxece zxzein dlin `idy
.ycwnd z`neh

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye ±íéãáò elà 'øtëé',miiprpk §©§¨¦¨§©¥¥£¨¦
.mi`nh ycwnl eqpkp m` mdilr xtkny

:zeziixad zwelgn z` yxtn axéâìôéî÷ àäa åàì éàîoi` ike ± ©©§¨¨¦§§¥
,df oipra ewlgp elld zeziixad izyy ok xacdøîcly `pzd - §©

dipyd `ziixadøáñmiiely,'íò' eøwéàmr' llka md ixde ¨©¦§¨©
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המשך בעמוד כח

oifge` mipya cenr `lw sc ± oey`x wxtzereay

äàôäå äçëùäå.dxiva zrya oixyepd miapr Ð hxt .onwl sili edlek Ðè÷ì
.dxivw zrya xyepd Ðïìéàá íéúù.edl sili onwl Ðäàðä úáåè ïäá ïéà

íéìòáìyxtn dinwle .dkf mcewd lk `l` ,evxiy in lkl ozzl mcia oi` Ð

.`nrhåãéî åìù úà ïéàéöåîeze` oitek Ð oli` e` d`eaz e` mxk el did m` Ð

jeza wlgzne li`ed ,ipr xyrn la` .ozil

.zial ez`eaz qipkdy xg`l ziadïäá ùé
íéìòáì äàðä úáåèdfi`l ozzl eciay Ð

,df rlq jlid" el xne` exiage .dvxiy ipr

zaeh" epiide ."ipr iaexwl jizexyrn lk oze

.hren xac Ð "d`pdúåðúî òáøàÐ

xcde ,`ziixa dlekl dl yxtn `yixa

.`zaeiz aizenäçëù åæ êéøçàdpi`y Ð

dpyn ,iyy wxt d`t) opzck ,eixg`n `l`

Ð eixg`ly ,dgky epi` Ð eiptly :(c

Ð "aeyz la"a `edy lk :llkd df .dgky

.dgky epi` Ð "aeyz la"a epi`y ,dgky

,zifn "jixg`" "jixg`" xnb Ð mxka d`t

iax iac `pze ,"jixg` x`tz `l" dia aizkc

nyi,xnelk .epnid ezx`tz lehz `ly :l`r

lkae" (`l aei`) oeyl ,ex`t lk lehz `l

oeyle ,dxiwr rnync ,"yxyz iz`eaz

,japf z` lhp Ð "ja apfie" (dk mixac)

.d`t lehz `ly ,epiide .frla x"ity`*

åäá àáéúë äáéæò åäìåëgipdl jixvy Ð

eda aizkc jpd .mwlgiy `le ,xwtda my

eda aizk inp jpde ,daifr ixd Ð "aefrz"

eziieda :rnync ,daifra epiid Ð "didi"

."dpizp" eda `aizk `lc ,`diè÷ìú àì
'åâå øâìå éðòìip` hwlz `l :rnyne Ð

.iprl xidfnäéá àáéúë äðéúðzzpe" Ð

.(ek my) "dpnl`le mezile xbl ielløîâ
íúäî øâì øâìhwlz `l jxivw hwle"n Ð

."xble iprløäæåî éðò ïìäì äîÐ

.ely lr ipr xidfdl :opixn`ckéåìî àä
ïéàéöåî ïäëì,"mr" exwi` mielc ,`nl` Ð

exwi` i` axl dil `wtqn i` oi`iven i`n`e

`l i` "mr"òåøæ àìå òåøæä ïåâë õøúîå ?
dpzn ody ,dpedk zepzn x`y` ,xnelk Ð

,dnvr rexf `le ,oi`ivenc xn`w efa .odkl

.mr exwin `l `nlicåäéð éàîåÐ

oey`x xyrn odkl ieln oi`ivenc?:jixte

`ed ielc oey`x xyrnoi`iven i`n`e Ð

odkl ezzl ecin eze`ïäëì óà ?Ð

mipdk e`xwp zenewn drax`e mixyrac

dizlin miiqnwe .irnzyn inp mipdk Ð dia `aizk "iel" oey`x xyrnac ab lr s` ,jkld ."miel"àøæò åäðéñð÷ã øúá .'åë øîàã øîéà:xn` (a,et) zenaia Ð

xyrna miel eqpw dn iptn?`nbec la` ,mqpwy iz`vn `l yxetn `xwn la` ."my iz`vn `l iel ipane mipdkae mra dpia`e" aizkc ,`xfr inia elr `ly iptn

de" :eteqa (i dingp) `xfra aezky ,xacl yi,oxeba xyrn odl oiwleg eid `le ,xyrn znexz lr mepin`d `ly epcnl Ð "mield xyrna mield mr oxd` oa odkd di

.mipdkd ipta (edpiqpwc) `l`øîà éî åäééðéî éîð ì÷ùî 'åë åäðéñð÷ã øîéà øãäîå!oi`iven Ð odkl ieln `d :dizkecl `ztwz` `xcd izk` .dinza Ðéëä àìà
òåøæä ïåâë õéøú.iaiign Ð "mr" exwi` `l inp i`e ,"mr" aizk `l mzdc .fbd ziy`x Ð "rexf oebk" edip i`ne .envr rexf `le odkl ieln oi`iven Ðäùåã÷áù øáã ìë

.odkl iel cin oi`iven ,oda `veike dnexz oebk ,mixfl xeq`y Ð'åë òåøæä ïåâë äùåã÷ íåùî äá ïéàùå`nl` .odkl iel cin oi`iven oi` oileg ly zendan oi`ay Ð

.axl dil `wtqn i`n`e mr exwi` `lc ol `hiytòåøæ àìå òåøæ ïåâëedpiqpwc xzae ,xn`w oey`x xyrna Ð oi`iven oi`c ipzwc i`de ."mr" exwi`c ,oi`iven rexfc Ð

.ediipin opilwy `l `din edcic ,edl ipzinl `lc `xfr edpiqpwc ab lr s`c ,opireny`l dil jixhvi`e .`xfrïäëì èçåùägahc dilrc Ð "odkl hgeyd" hwp ikdl Ð

."gafd igaef z`n" (gi mixac) aizkc ,`inxéåâìå éåìì éðúéìå.(jda) oky lkc `prci `p`e Ðùã÷ä ùã÷î úà øôëå.mixetkd mei zceara Ðíéðôìå éðôìzxtkn Ð

.(`,a) zereaya opixn`ck ,eiycwe ycwn z`neh lr mixtkn mixetkd mei ly xirye xtc .mipta drxi`y d`nehd lr ef dcearåòîùîë çáæîd`neha cary in lr Ð

`kidc ,ycwn z`neh o`k oi`c Ð diidy `la carc ,ycwna `nhp oebk .ycwn aeig `la ,gafna`lc ,ipiqn dynl dkld :(`,fh) zereaya ol `niiw dxfra `nhpc

.d`egzyd ick ddyiy cr aiignúåøæòä åìà øôëéixizi i`xw ,micare mil`xyie miel oke .dxfrl mi`nh eqpkpe ebbyy Ð "mipdkd lr" .dxfra drxi`y d`neh lr Ð

.yixcwíéãáò.oiey dy`e yi` Ð yper aizkc mewn lke ,oda aiig car Ð oda zaiig dy`dy zevn lkc ,dxtk ira inp edpi`c ,miprpk Ðíò åø÷éà øáñ øîãeede Ð

.`z` micar` Ð `xizi "xtke" ,jklid ."ldwd mr" llkaíò åø÷éà àì øáñ øîå.`xw irae Ðáøë àúëìéä.ediipin opilwy `le Ðàãñç áøëåzepzn wifn :xn`c Ð

.xeht Ð olke` e` dpedkúðäëì"odkl ozpe" meyn i`e .dnexzl inc `le ,oda zxzen ixd Ð mixfl mixeq` opi`c ,edl zil dyecwc oeikc .yi` zy` elit` ,odk za Ð

.rnyn zpdk elit` :xaqw Ð (ak `xwie)úìëàð úðäë úçðî.l`xyi zgpnk miixiyd Ðúìëàð äðéà ïäë úçðî."didz lilk" (e my) aizkc ,lilk dlekc Ð
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EãN úàt älëúEøö÷aè÷ìåøö÷ú ék" .'åâå "Eøéö÷ §©¤§©¨§§ª§¤§¤¤§¦§§¦¦§Ÿ

:ïìéàaL íéðL ."äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤©¨¤§©¦¤¨¦¨
øàôú àì êúéæ èaçú ék" áéúëc ,äàtäå äçëMä©¦§¨§©¥¨¦§¦¦©§Ÿ¥§Ÿ§©¥

éøçàBzøàôz ìBhz àlL :ìàòîLé éaø éác àðúå ,"E ©£¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤Ÿ¦¦§©§
éøçà" .epnî"E¯äàðä úáBè ïäa ïéà ïleëå" .äçëL äæ ¦¤©£¤¤¦§¨§¨¥¨¤©£¨¨

"Bãiî BúBà ïéàéöBî ìàøNéaL éðò eléôàå" .eäa àáéúk "äáéæò" ?àîòè éàî ."íéìòaì¯áéúëc ©§¨¦©©£¨£¦¨§¦¨§©£¦¨¦¤§¦§¨¥¦¦¦¨¦§¦
àì Eøéö÷ è÷ìå"èwìú"íúà áæòz øbìå éðòì¯÷lçúnä éðò øNòîe" .BlL ìò éðò øéäæäì §¤¤§¦§Ÿ§©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨§©§¦¨¦©¤©£¥¨¦©¦§©¥

éðò eléôàå" .déa àáéúk "äðéúð" ?àîòè éàî ."íéìòaì äàðä úáBè Ba Lé úéaä CBúa§©©¦¥©£¨¨©§¨¦©©£¨§¦¨§¦¨¥©£¦¨¦
"Bãiî BúBà ïéàéöBî ìàøNéaL¯ïläl äî ,íúäî "øbì" "øbì" øîb :àòìéà éaø øîàc¯øäæeî ¤§¦§¨¥¦¦¦¨©£©©¦¦§¨¨©©¥©¥¥¨¨©§©¨§¨

ïàk óà ,BlL ìò éðò¯úBðzî øàLe" .BlL ìò éðò øäæeîäpeäkäáwäå íééçläå òBøfä ïBâk ¨¦©¤©¨§¨¨¦©¤§¨©§§¨§©§©§©§¨©¦§©¥¨
"éåìì éålî àìå ïäëì ïäkî àì ïúBà ïéàéöBî ïéà¯!"íò" eø÷éà àîìà ,ïéàéöBî ïäëì éålî àä ¥¦¦¨Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ¦¥¦§¥¦¨¦¥¦§Ÿ¥¦¦©§¨¦§©

¯eäéð éàîe ,òBøæ àìå ,òBøfä ïBâk¯.ïBLàø øNòî¯!àeä éåìc ,ïBLàø øNòî¯ïa øæòìà éaøk §©§©§Ÿ§©©¦©£¥¦©£¥¦§¥¦§©¦¤§¨¨¤
äîeøz :àéðúc ,äéøæò¯ïBLàø øNòî ,ïäkì¯:øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .àáé÷ò éaø éøác ,éålì £©§¨§©§¨§¨©Ÿ¥©£¥¦©¥¦¦§¥©¦£¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

.ïäkì óà¯?øîà éî éålì àìå ïäkì ,ïäkì óà äéøæò ïa øæòìà éaø øîàc øîéà¯,ïéàøúáì ©©Ÿ¥¥©©£©©¦¤§¨¨¤£©§¨©©Ÿ¥©Ÿ¥§Ÿ©¥¦¦£©¦§¨©
.àøæò eäðéñð÷c¯àøæò eäðéñð÷c øîéà¯ïBâk ,àlà ?øîà éî eäéépéî ì÷Lî ,eäì ïðéáäé àìc §¨§¦§¤§¨¥©§¨§¦§¤§¨§¨¨£¦©§¦§©¦©§¦£©¤¨§

eäéð éàîe ,òBøæ àìå òBøæ¯äîeøz ïBâk ,äMeã÷a àeäL øác ìk :ììkä äæ ,òîL àz .æbä úéLàø §©§Ÿ§©©¦¥¦©¥¨§©¤©§¨¨¨¨¤¦§¨§§¨
úîeøúeälçå øNòî¯íééçläå òBøfä ïBâk ,äMeã÷a BðéàL øác ìëå .íãiî ïúBà ïéàéöBî §©©£¥§©¨¦¦¨¦¨¨§¨¨¨¤¥¦§¨§©§©§©§¨©¦
äáwäå¯!íãiî BúBà ïéàéöBî ïéà¯eäéð éàîe ,òBøæ àìå òBøæ ïBâk¯øúáìe ,ïBLàø øNòî §©¥¨¥¦¦¦¨¨§§©§Ÿ§©©¦©£¥¦§¨©

éBbìå ïäkì èçBMä :òîL àz .àøæò eäðéñð÷c¯éålì àä .úBðznä ïî øeètìàøNéìe!áéiç¯ §¨§¦§¤§¨¨§©©¥©Ÿ¥§©¨¦©©¨¨©¥¦§¦§¨¥©¨
.áéiç ìàøNéì àä :àîéà àlà ,áéiç ìàøNéìe éålì àä :àîéz àì¯éàî éålì ìáà¯éà .øeèt ¨¥¨¨©¥¦§¦§¨¥©¨¤¨¥¨¨§¦§¨¥©¨£¨©¥¦©¨¦

éBbìå ïäkì èçBMä :àéðz àä ,ãBòå "!úBðznä ïî øeèt éBbìå éålì èçBMä" éðúéì ,éëä¯øeèt ¨¥¦§¥©¥©¥¦§©¨¦©©¨§¨©§¨©¥©Ÿ¥§©¨
ìàøNéìe éålì ,úBðznä ïî¯úà øtëå" :àéðúc ,àéä éàpz :áø Cì øîà !áøc àzáeéz ,áéiç ¦©©¨©¥¦§¦§¨¥©¨§§¨§©£©¨©©¨¥¦§©§¨§¦¤¤

"Lãwä Lc÷î¯"ãòBî ìäà" ,íéðôìå éðôì äæ¯"çaæî" ,ìëéä äæ¯"øtëé" ,BòîLîk¯elà ¦§©©Ÿ¤¤¦§©§¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©§©§¨§©¥¥
"íéðäk" ,úBøæò¯"ìäwä íò" ,BòîLîk¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯"øtëé" :Cãéà àéðúå .íiåìä elà £¨Ÿ£¦§©§¨©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦§©§¨¦¨§©¥

¯."íò" eø÷éà àì øáñ øîe ,"íò" eø÷éà øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî ,íéãáò elà¯,áøå ¥£¨¦©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¦§©¨¨©¨¦§©§©
àpz éàäk déì àøéáñ éà¯àpz éàäk déì àøéáñ éàå ,àîéì¯!àîéì¯éàäk éà ,déì à÷tqî ¦§¦¨¥§©©¨¥¨§¦§¦¨¥§©©¨¥¨¦©§¨¥¦§©

äåä àleò .àcñç áøc déúååk àúëìäå ,áøc déúååk àúëìä :øîéøî Løc .àpz éàäk éà àpz©¨¦§©©¨¨©¨¥¨¦§¨¨§¨¥§©§¦§§¨§¨¥§©¦§¨¨£¨
àúðzî áéäéúðäk úçðî :àleòì àáø déáéúéà .àzðäëì¯ïäk úçðî ,úìëàð¯.úìëàð dðéà ¨¥©§¨¨§©£§¨¥¦¥¨¨§¨¦§©Ÿ¤¤¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤

,éaø :déì øîà !"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" áéúëäå ,úðäk eléôàå ïäk zøîà éàå§¦¨©§§Ÿ¥©£¦Ÿ¤¤§¨§¦§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥£©¥©¦
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr alw sc oileg(ycew zay meil)

ðehîC,jziiyewl daeyz icia yi xnelk ,jizrbd -åéðáe ïøäà ¦¨©£Ÿ¨¨
äLøta ïéáeúkxn`py ,dgpn ly(f e `xwie)dgpOd zxFY z`fe' §¦©¨¨¨§Ÿ©©¦§¨

oiprl oxd` zepa z` hrnl weqtd `ae ,'oxd` ipA Dz` axwd©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ
elit` rnyne ,mzq 'odk' aezk dawe miigl rexfa la` ,zegpnd

.zpdk
:df oipra zeziixa d`ian `xnbd,àðz ìàòîLé éaø éáczepzn s` §¥©¦¦§¨¥¨¨

l `weec zepzipàìå ïäkl,úðäkipa' xn`p zegpn iably oeik Ÿ¥§ŸŸ¤¤
,'oxd`,LøBônä ïî íeúñ ãBîìéå`le odkl wx epzip zepzn s`y §¦§¨¦©§¨
.zpdk,àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø éácl zepzip zepzneléôàå ,ïäk §¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨Ÿ¥©£¦

l,úðäkzepzna j` ,zpdk hrnn 'odk' zenewnd x`yay s`e Ÿ¤¤
xn`p(b gi mixac)ipy zernyny ,'odMl ozpe' mbe ,'mipdMd hRWn'¦§©©Ÿ£¦§¨©©Ÿ¥

,zepdk hrnl `id miweqtdéåädf ixd -ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî ¨¥¦©©¦§¥
èeòéî øçà èeòéî`a,úBaøì àlà.zepzn zlawn zpdk s`y ¦©©¦¤¨§©

:`xnbd zxtqn,àðäk áø,l`xyi didyBzLà ìéáLa ìëà- ©©£¨¨©¦§¦¦§
zpdk s`y `ler zrcke ,zpdk dzidy ezy` gkn zepzn laiw

.zepzna zi`kfìëà øîéé áø ,BzLà ìéáLa ìëà ,àtt áø©¨¨¨©¦§¦¦§©¥©¨©
,BzLà ìéáLae,BzLà ìéáLa ìëà ïéáà øa éãéà áøodizeypy ¦§¦¦§©¦¦©¨¦¨©¦§¦¦§

.zepdk eid
:lirl e`aedy mipecipa dkldd z` `xnbd zwqet,àðéáø øîà̈©¨¦¨

áøc déúååk àúëìä ,øîéøî éì øîà(.`lw lirl)mi`iven oi`y , ¨©¦§¥©¦§§¨§¨¥§©
.'mr' mi`xwp md m` wtq yiy oeik ,zepzn miieldnàúëìäå§¦§§¨

àcñç áøc déúååk(:lw lirl).xeht dpedk zepzn wifny ,àúëìäå §¨¥§©¦§¨§¦§§¨
,àleòc déúååk.zpdkl zepzn mipzepyáøc déúååk àúëìäå §¨¥§¨§¦§§¨§¨¥§©
,äáäà øa àcàxn`y(.fn zexeka)yäãìiL äiåìdcli m` elit` ,oa ©¨©©£¨§¦¨¤¨§¨

,l`xyiníéòìñ Lîçî øeèt dða,iel oick dpicy ,oad oeict ly §¨¨¥¨¥§¨¦
.mirlq yngn epa z` xhetd

igl rexf' zepznxn`py ,diga `le ,dndaa wx zebdep 'daiwe mi
(my)'dy m` xey m`'dndan clepd ly epic z` zxxan `xnbd .

:digeíéàìëa íéâäBð äáwäå íééçläå òBøfä ,ïðaø eðzclepd - ¨©¨¨©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦§¦§©¦
,lgxe frn oebk ,dnda ipin ipynéBëae.dndae dign clepd -éaø §©¦

,úBðzîa áéiç ìçøä ïîe æòä ïî àaä íéàìk ,øîBà øæòéìàixdy ¡¦¤¤¥¦§©¦©¨¦¨¥¦¨¨¥©¨§©¨
j` ,zepzna miaiig lgx mbe fr mb,[éBëa] (äééáöä ïîå ùééúä ïî)§

,dndae dig ly mi`lk `edy,úBðznä ïî øeètdxeht digy oeik ¨¦©©¨
.zepznn

lirl dpyna:bt)(el yi `ny ,wtqn mcd ieqika aiig ieky x`ean
aiig iek m` minkge xfril` iax ewlgp o`k `ziixaae ,dig ly oic

lirl `xnbd dx`iae .zepzna:hr)(oiae mcd ieqik ly dpyna oiay
,dyiize iavn `ad ieka xaecn minkge xfril` iax ly `ziixaa

:`xnbd zl`ey df itleéãkîe xg`n ±ïéðòìc ïì àîéé÷dpynd ¦§¦©§¨¨¦§¦§©
lye ícä éeqkly `ziixad oiprldàlà déì úçkLî àì ,úBðzî ¦©¨©¨Ÿ©§©©¥¤¨

,äLéézä ìò àaä éáöa,dnda en`e dig eia`y epiideéaøì ïéáe ¦§¦©¨©©§¨¨¥§©¦
øæòéìàe,áàä òøæì ïéLLBç éà eäì à÷tñî ïðaøì ïéawlg ea yie ¡¦¤¤¥§©¨¨§©§¨§¦§¦§¤©¨¨

,dnda lyïéLLBç ïéà éà,en`k ,dnda aygp eleke,äN'áe ¦¥§¦§¤
éâìôéî÷ 'äN úö÷î eléôàå`id minkge xfril` iax zwelgne ± ©£¦¦§¨¤¨¦§§¥

,dy ezvwn wxyk s` zepzna 'dy'd z` dxezd daiig m`døî©
[minkg-],äN úö÷î eléôàå äN ,øáñrxfl miyyeg m` s`e ¨©¤©£¦¦§¨¤

,zepzna aiige ,'dy' ezvwn zegtd lkl ixd ,a`døîeiax-] ©
[xfril`,ïðéøîà àì äN úö÷î eléôàå äN ,øáñ,dig ezvwn m`e ¨©¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨

,ok m` .xehtàîìLaixac mipaen -äN øáñ÷ ,øèôc øæòéìà éaø ¦§¨¨©¦¡¦¤¤§¨©¨¨©¤
,äN úö÷î àìå,zepznn xeht ,dig ezvwn iekdy okziy oeike §Ÿ¦§¨¤

ïðaøì àlà,dyw ,zepzna eaiigyénð éäðab lr s` -äN éøáñ÷c ¤¨§©¨¨§¦©¦§¨¨§¥¤
,äN úö÷î eléôàålkn ,zepzna aiig dnda ezvwny df iek okle ©£¦¦§¨¤

ok m`e ,zepznn xeht eay digd wlg mewnì àbìtìB÷Llehi ± ©§¨¦§
,zepznd ivg wx odkddéì àîéì àbìt Cãéàåipyd ivgd iable ± §¦¨©§¨¥¨¥

,odkl dndad lra xn`iézééà`ad ±òøæì ïéLLBç ïéàc äéàø ©§¥§¨¨§¥§¦§¤©
,áàä,dnda elek df iekeìB÷Lely ipyd ivgd z` lehize - ¨¨§

lk z` odkd lhepy rnyn `ziixaa minkg oeyln eli`e .zepznd
:`xnbd zvxzn .zepzndénð 'áéiç' éàî ,àéiç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦¨©©¨©¦

øîà à÷c,`ziixaa minkg exn`y 'aiig' oeyl edn ±éöça áéiç §¨¨©©¨©£¦
.úBðzî©¨

:`xnbd dywn,àøéæ éaø áéúî`ziixaa epipy,éBkdign `ad ¨¦©¦¥¨
,dndaeLéå ,äiçì ïéåL íéëøc Ba Léå ,äîäáì ïéåL íéëøc Ba Lé¥§¨¦¨¦¦§¥¨§¥§¨¦¨¦§©¨§¥

,äîäa áìçk øeñà Baìç ,ãöék .äîäaìå äiçì ïéåL íéëøc Ba§¨¦¨¦§©¨§©§¥¨¥©¤§¨§¥¤§¥¨
BîcL ,äiçìe äîäáì ïéåL íéëøc .äiçä íãk úBqëì áéiç Bîãå§¨©¨§©§©©©¨§¨¦¨¦¦§¥¨§©¨¤¨

,äiçå äîäák ïéøeñà Bãéâå.dypd cibe mc xeqi` yi mdipyay §¦£¦¦§¥¨§©¨
a áéiçåzpizpäáwäå íééçìe òBøæ,dndak ,mipdkløæòéìà éaøå §©¨¦§©§¨©¦§©¥¨§©¦¡¦¤¤

àúéà íàå .øèBtivga wx miaiign minkgy ,`ed jk ok` m` - ¥§¦¦¨
,dawe miigle rexfa aiigy `nw `pz xn` recn ,zepzndáéiç'©¨

déì éòaî 'úBðzî éöça.xnel el did - ©£¦©¨¦¨¥¥
:`xnbd zvxznàðúc éãéiàoic `pzd dpyy jk ab` ±,Bîãå Baìç ©§¥§¨¨¤§§¨

éöç éöç éðúî àìclk i`ce ixdy ,'ivg' oeyl my zkiiy `ly ± §Ÿ©§¥£¦£¦
,ieqik oerh mcd lke xeq` ealgéëä íeMîoipra ,`tiqa mb ¦¨¦

,zepznd,'éöç' éðz à÷ àìivga wx aiigy ,oicd ok zn`a j` Ÿ¨¨¥£¦
.zepznd

:zxg` dhiy d`ian `xnbd,éBk ,ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
e iavn `ad,dyiiz,ïðaøì,dnda `ed eivg wxy okziy s`áéiç §©¨¨©¨

,úBðzî eäleëa,cgein ieaix jkl yiy oeik,àéðúcweqta xn`p §§©¨§©§¨
(my)xg`ne ,'daTde miigNde rxGd odMl ozpe dU m` xFW m`'¦¦¤§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨

xn`py,'øBL íà' øîBì ãeîìz äî ,'øBL'`l`úà úBaøì ©©§©¦§©¤
íéàìkäxn`py xg`ne ,lgxe fr oebk ,dnda ipin ipy lyäî ,'äN' ©¦§©¦¤©

,éBkä úà úBaøì ,'äN íà' øîBì ãeîìz,zepzna aiig eleky ©§©¦¤§©¤©
.dndak

:`xnbd zxxanøæòéìà éaøå,zepznn iek xhetyéàäef daiz - §©¦¡¦¤¤©
lyíà''dU.él änì:`xnbd daiyn÷lçì déì éòaéî'xey'd z` ¦¤¨¨¦¦¨¥¥§©¥

`l` ,zepzna aiigzdl ick mdipy z` hegyl jxev oi`y ,'dy'dn
.zepzn aeig yi envr ipta cg` lk zhigya

:`xnbd zxxan,ïðaøå,iekd z` zeaxl 'dU m`'n eyxcy÷lçì §©¨¨¦¤§©¥
.eäì àðî:`xnbd daiyneäì à÷ôðweqtdn z`f micnel md - §¨§©§¨§

(my),'çáfä éçáæ úàî'yi cg` 'gaf'a s`y cnll ,cigi oeyl efy ¥¥Ÿ§¥©¤©
.zepzn aeig

:`xnbd zxxanáfä éçáBæ úàî' éàä ,øæòéìà éaøåéàî 'ç §©¦¡¦¤¤©¥¥§¥©¤©©
déì ãéáò:`xnbd daiyn .epnn yxec `ed dn -déì éòaî ¨¦¥¦¨¥¥
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr alw sc oileg(ycew zay meil)

ðehîC,jziiyewl daeyz icia yi xnelk ,jizrbd -åéðáe ïøäà ¦¨©£Ÿ¨¨
äLøta ïéáeúkxn`py ,dgpn ly(f e `xwie)dgpOd zxFY z`fe' §¦©¨¨¨§Ÿ©©¦§¨

oiprl oxd` zepa z` hrnl weqtd `ae ,'oxd` ipA Dz` axwd©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ
elit` rnyne ,mzq 'odk' aezk dawe miigl rexfa la` ,zegpnd

.zpdk
:df oipra zeziixa d`ian `xnbd,àðz ìàòîLé éaø éáczepzn s` §¥©¦¦§¨¥¨¨

l `weec zepzipàìå ïäkl,úðäkipa' xn`p zegpn iably oeik Ÿ¥§ŸŸ¤¤
,'oxd`,LøBônä ïî íeúñ ãBîìéå`le odkl wx epzip zepzn s`y §¦§¨¦©§¨
.zpdk,àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø éácl zepzip zepzneléôàå ,ïäk §¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨Ÿ¥©£¦

l,úðäkzepzna j` ,zpdk hrnn 'odk' zenewnd x`yay s`e Ÿ¤¤
xn`p(b gi mixac)ipy zernyny ,'odMl ozpe' mbe ,'mipdMd hRWn'¦§©©Ÿ£¦§¨©©Ÿ¥

,zepdk hrnl `id miweqtdéåädf ixd -ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî ¨¥¦©©¦§¥
èeòéî øçà èeòéî`a,úBaøì àlà.zepzn zlawn zpdk s`y ¦©©¦¤¨§©

:`xnbd zxtqn,àðäk áø,l`xyi didyBzLà ìéáLa ìëà- ©©£¨¨©¦§¦¦§
zpdk s`y `ler zrcke ,zpdk dzidy ezy` gkn zepzn laiw

.zepzna zi`kfìëà øîéé áø ,BzLà ìéáLa ìëà ,àtt áø©¨¨¨©¦§¦¦§©¥©¨©
,BzLà ìéáLae,BzLà ìéáLa ìëà ïéáà øa éãéà áøodizeypy ¦§¦¦§©¦¦©¨¦¨©¦§¦¦§

.zepdk eid
:lirl e`aedy mipecipa dkldd z` `xnbd zwqet,àðéáø øîà̈©¨¦¨

áøc déúååk àúëìä ,øîéøî éì øîà(.`lw lirl)mi`iven oi`y , ¨©¦§¥©¦§§¨§¨¥§©
.'mr' mi`xwp md m` wtq yiy oeik ,zepzn miieldnàúëìäå§¦§§¨

àcñç áøc déúååk(:lw lirl).xeht dpedk zepzn wifny ,àúëìäå §¨¥§©¦§¨§¦§§¨
,àleòc déúååk.zpdkl zepzn mipzepyáøc déúååk àúëìäå §¨¥§¨§¦§§¨§¨¥§©
,äáäà øa àcàxn`y(.fn zexeka)yäãìiL äiåìdcli m` elit` ,oa ©¨©©£¨§¦¨¤¨§¨

,l`xyiníéòìñ Lîçî øeèt dða,iel oick dpicy ,oad oeict ly §¨¨¥¨¥§¨¦
.mirlq yngn epa z` xhetd

igl rexf' zepznxn`py ,diga `le ,dndaa wx zebdep 'daiwe mi
(my)'dy m` xey m`'dndan clepd ly epic z` zxxan `xnbd .

:digeíéàìëa íéâäBð äáwäå íééçläå òBøfä ,ïðaø eðzclepd - ¨©¨¨©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦§¦§©¦
,lgxe frn oebk ,dnda ipin ipynéBëae.dndae dign clepd -éaø §©¦

,úBðzîa áéiç ìçøä ïîe æòä ïî àaä íéàìk ,øîBà øæòéìàixdy ¡¦¤¤¥¦§©¦©¨¦¨¥¦¨¨¥©¨§©¨
j` ,zepzna miaiig lgx mbe fr mb,[éBëa] (äééáöä ïîå ùééúä ïî)§

,dndae dig ly mi`lk `edy,úBðznä ïî øeètdxeht digy oeik ¨¦©©¨
.zepznn

lirl dpyna:bt)(el yi `ny ,wtqn mcd ieqika aiig ieky x`ean
aiig iek m` minkge xfril` iax ewlgp o`k `ziixaae ,dig ly oic

lirl `xnbd dx`iae .zepzna:hr)(oiae mcd ieqik ly dpyna oiay
,dyiize iavn `ad ieka xaecn minkge xfril` iax ly `ziixaa

:`xnbd zl`ey df itleéãkîe xg`n ±ïéðòìc ïì àîéé÷dpynd ¦§¦©§¨¨¦§¦§©
lye ícä éeqkly `ziixad oiprldàlà déì úçkLî àì ,úBðzî ¦©¨©¨Ÿ©§©©¥¤¨

,äLéézä ìò àaä éáöa,dnda en`e dig eia`y epiideéaøì ïéáe ¦§¦©¨©©§¨¨¥§©¦
øæòéìàe,áàä òøæì ïéLLBç éà eäì à÷tñî ïðaøì ïéawlg ea yie ¡¦¤¤¥§©¨¨§©§¨§¦§¦§¤©¨¨

,dnda lyïéLLBç ïéà éà,en`k ,dnda aygp eleke,äN'áe ¦¥§¦§¤
éâìôéî÷ 'äN úö÷î eléôàå`id minkge xfril` iax zwelgne ± ©£¦¦§¨¤¨¦§§¥

,dy ezvwn wxyk s` zepzna 'dy'd z` dxezd daiig m`døî©
[minkg-],äN úö÷î eléôàå äN ,øáñrxfl miyyeg m` s`e ¨©¤©£¦¦§¨¤

,zepzna aiige ,'dy' ezvwn zegtd lkl ixd ,a`døîeiax-] ©
[xfril`,ïðéøîà àì äN úö÷î eléôàå äN ,øáñ,dig ezvwn m`e ¨©¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨

,ok m` .xehtàîìLaixac mipaen -äN øáñ÷ ,øèôc øæòéìà éaø ¦§¨¨©¦¡¦¤¤§¨©¨¨©¤
,äN úö÷î àìå,zepznn xeht ,dig ezvwn iekdy okziy oeike §Ÿ¦§¨¤

ïðaøì àlà,dyw ,zepzna eaiigyénð éäðab lr s` -äN éøáñ÷c ¤¨§©¨¨§¦©¦§¨¨§¥¤
,äN úö÷î eléôàålkn ,zepzna aiig dnda ezvwny df iek okle ©£¦¦§¨¤

ok m`e ,zepznn xeht eay digd wlg mewnì àbìtìB÷Llehi ± ©§¨¦§
,zepznd ivg wx odkddéì àîéì àbìt Cãéàåipyd ivgd iable ± §¦¨©§¨¥¨¥

,odkl dndad lra xn`iézééà`ad ±òøæì ïéLLBç ïéàc äéàø ©§¥§¨¨§¥§¦§¤©
,áàä,dnda elek df iekeìB÷Lely ipyd ivgd z` lehize - ¨¨§

lk z` odkd lhepy rnyn `ziixaa minkg oeyln eli`e .zepznd
:`xnbd zvxzn .zepzndénð 'áéiç' éàî ,àéiç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦¨©©¨©¦

øîà à÷c,`ziixaa minkg exn`y 'aiig' oeyl edn ±éöça áéiç §¨¨©©¨©£¦
.úBðzî©¨

:`xnbd dywn,àøéæ éaø áéúî`ziixaa epipy,éBkdign `ad ¨¦©¦¥¨
,dndaeLéå ,äiçì ïéåL íéëøc Ba Léå ,äîäáì ïéåL íéëøc Ba Lé¥§¨¦¨¦¦§¥¨§¥§¨¦¨¦§©¨§¥

,äîäa áìçk øeñà Baìç ,ãöék .äîäaìå äiçì ïéåL íéëøc Ba§¨¦¨¦§©¨§©§¥¨¥©¤§¨§¥¤§¥¨
BîcL ,äiçìe äîäáì ïéåL íéëøc .äiçä íãk úBqëì áéiç Bîãå§¨©¨§©§©©©¨§¨¦¨¦¦§¥¨§©¨¤¨

,äiçå äîäák ïéøeñà Bãéâå.dypd cibe mc xeqi` yi mdipyay §¦£¦¦§¥¨§©¨
a áéiçåzpizpäáwäå íééçìe òBøæ,dndak ,mipdkløæòéìà éaøå §©¨¦§©§¨©¦§©¥¨§©¦¡¦¤¤

àúéà íàå .øèBtivga wx miaiign minkgy ,`ed jk ok` m` - ¥§¦¦¨
,dawe miigle rexfa aiigy `nw `pz xn` recn ,zepzndáéiç'©¨

déì éòaî 'úBðzî éöça.xnel el did - ©£¦©¨¦¨¥¥
:`xnbd zvxznàðúc éãéiàoic `pzd dpyy jk ab` ±,Bîãå Baìç ©§¥§¨¨¤§§¨

éöç éöç éðúî àìclk i`ce ixdy ,'ivg' oeyl my zkiiy `ly ± §Ÿ©§¥£¦£¦
,ieqik oerh mcd lke xeq` ealgéëä íeMîoipra ,`tiqa mb ¦¨¦

,zepznd,'éöç' éðz à÷ àìivga wx aiigy ,oicd ok zn`a j` Ÿ¨¨¥£¦
.zepznd

:zxg` dhiy d`ian `xnbd,éBk ,ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
e iavn `ad,dyiiz,ïðaøì,dnda `ed eivg wxy okziy s`áéiç §©¨¨©¨

,úBðzî eäleëa,cgein ieaix jkl yiy oeik,àéðúcweqta xn`p §§©¨§©§¨
(my)xg`ne ,'daTde miigNde rxGd odMl ozpe dU m` xFW m`'¦¦¤§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨

xn`py,'øBL íà' øîBì ãeîìz äî ,'øBL'`l`úà úBaøì ©©§©¦§©¤
íéàìkäxn`py xg`ne ,lgxe fr oebk ,dnda ipin ipy lyäî ,'äN' ©¦§©¦¤©

,éBkä úà úBaøì ,'äN íà' øîBì ãeîìz,zepzna aiig eleky ©§©¦¤§©¤©
.dndak

:`xnbd zxxanøæòéìà éaøå,zepznn iek xhetyéàäef daiz - §©¦¡¦¤¤©
lyíà''dU.él änì:`xnbd daiyn÷lçì déì éòaéî'xey'd z` ¦¤¨¨¦¦¨¥¥§©¥

`l` ,zepzna aiigzdl ick mdipy z` hegyl jxev oi`y ,'dy'dn
.zepzn aeig yi envr ipta cg` lk zhigya

:`xnbd zxxan,ïðaøå,iekd z` zeaxl 'dU m`'n eyxcy÷lçì §©¨¨¦¤§©¥
.eäì àðî:`xnbd daiyneäì à÷ôðweqtdn z`f micnel md - §¨§©§¨§

(my),'çáfä éçáæ úàî'yi cg` 'gaf'a s`y cnll ,cigi oeyl efy ¥¥Ÿ§¥©¤©
.zepzn aeig

:`xnbd zxxanáfä éçáBæ úàî' éàä ,øæòéìà éaøåéàî 'ç §©¦¡¦¤¤©¥¥§¥©¤©©
déì ãéáò:`xnbd daiyn .epnn yxec `ed dn -déì éòaî ¨¦¥¦¨¥¥

çahä íò ïécä ,àáø øîàc ,àáøãëìreazl odkd ly epic ± §¦§¨¨§¨©¨¨©¦¦©©¨
,dilra epi`y s` ,dndad z` hgyy gahdn `ed ,zepznd z`

oldl x`eank(a"r).
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.zexeka opi` zendadn dryze miryz i`ceay oeik zeaiig
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oifge` mipy` cenr alw sc ± oey`x wxtzereay

êðåèî"eipae oxd`"c Ð zlk`pc zpdk zgpn iab opixn` ikd meyn .jizrbd Ð

aizkc oeike .'ebe "oxd` ipa dze` axwd dgpnd zxez z`fe" :dyxta oiaezk

`l` eda aizk `l Ð zepzn la` .oxd` zepa ihernl Ð "oxd` ipa" `icda

.zpdk elit`e ,odk :rnyne ,`cixb "odk"ùøåôîä ïî íåúñmzq "odk" Ð

"oxd` ipa"n yxetnn zepzn iab aizkc

`le odk Ð oldl dnc .dgpn iab aizkc

Ð `kd s` ,oiaezk "eipae oxd`"c ,zpdk

.zpdk `le odká÷òé ïá øæòéìà éáø éáã
àðúla` .zpdk `le Ð "odk" `nlra Ð

zpdk elit` Ð zepzn iab aizkc "odk"

`nrh i`n .rnyna?.'ek herin ied

htyn didi dfe" aizk `xwc diyixac

.zepdk `le mipdk :rnync Ð "mipdkd

'ebe "rexfd odkl ozpe" `xwc ditiqa aizke

oi`e .zpdk ihernl ,odk inp rnync Ð

.'ek herin xg` herinàðäë áøÐ

.zpdk ezy`e ,ded l`xyiìéëàÐ

.`zpznåúùà ìéáùá,zpdk dzidy Ð

.zpdk elit`e Ð "odk" :dil `xiaqc

àãñç áøã äéúåë àúëìälirl xn`c Ð

xeht Ð olk`y e` zepzn wifnd :(a,lw)

.mlylnäáäà øá àãà áøë àúëìäåÐ

epak oad oeictn diel ly dpa inp xhtc

,mixeht Ð miele mipdk :opzc .iel ly

ax opirny`e .(a,b) zexekac ipy wxta

` ielk dielc `c`axc dixa xnc `ail

wxta dad` xa `c` axcl dl iwenc ,sqei

elit` ,(`,fn my) dlgpl "xeka yi"

`lz "mgx xht"ac .l`xyin `xari`

`aeigc e`l epnn `viy mgx ixde ,`pngx

dl miwenc ,`tt axcn iwet`le .`ed

Ð l`xyin `xari` la` ,iebn `xari`c

.aiige ,dil opilf` a` xzaïîå ùééúä ïî
úåðúîä ïî øåèô äéáöä,aizk "dy"c Ð

.iav `leïì àîéé÷ éãëîz`e eze`"a Ð

zepzne mcd ieqk oiprlc (`,t oileg) "epa

xfril` iaxc ediizbelt dl zgkyn `l

:xaq xfril` iax ,'ek iava `l` opaxe

.dy zvwn `le ,"dy"øæòéìà éáø àîìùá
øèôãone yiizd on `ad mi`lk Ð

.dy zvwn `le ,"dy" :dil `xiaq ,diavd

äéì àîéì àâìô êãéà:odkl l`xyi Ð

.'ek izii`éîð áééç éàîiaiignwc Ð

opax?äîäá áìçë øåñà åáìçopilf`c Ð

.edleka `xneglàúéà íàåzxn`wck Ð

`kd ipzw i`n` ,zepzn ivga opax iaiignc

edleka rnync ,"dawe miigl rexfa aiige"

aiig?xcdneòåøæá áééç éðú÷ à÷åã åàì
'åëelek encc `yix `pzc icii` `l` Ð

ivg ipzinl ivn `lc ,xeq` ealge ieqk oerh

xeq` ealg ivgy xyt` `l `dc Ð ivg

ieqk oerh enc ivgc inp ikde .xzen ivge

,`tiq `pz `yix meyne .oerh epi` enc ivge

`l` aiig epi`c oicd `edc ,`wec meyn `le

.zepzn ivgaøåù.xninl ivn ded Ð÷ìçì
epi`c `pin` ded ,"m`" aizk ded `l i`c Ð

ol rnyn `w .dy hegyiy cr zepzna aiig

aiig Ð envr ipta xey hgey m`y :"m`"

.zepzn ozilçáæägaf elit` rnyn Ð

.cg`çáèä íò ïéãä.mixg` lyn `l` gah ly dndad oi`y it lr s`e ,zepznd gahd on reazl odk ly epic Ðäðùîøåëázenda d`na axrzpy l`xyi ly Ð

.zexg`äàîù ïîæáoke ipy oke ,`ed ily xeka :odkl xnele envr z` zegcl leki cg`e cg` lkc ,dpedk zepznn olek z` mixhet Ð zendad z` oihgey mc` ipa Ð
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,BLôðzepzn z` epziy cr mzecple jiyndl yi o`k mb ok m`e ©§

:`xnbd zx`an .oick dpedkd,àlà`id dpin `wtpdeäì ïðéñð÷c ¤¨§©§¦¨§
àúééøúà àìaoeik ,d`xzd `ll mdiyrn lr mze` miqpew - §Ÿ©§©§¨

`ll mqpewl oi` df onf iptl la` ,jk lk ax onf miecipa ecnry
.d`xzd

:df oipra mi`xen`d zebdpd d`ian `xnbdàä ék,df bdpnk - ¦¨
àîèà ñéð÷ àáøczepzn ozep epi`y in z` qpew did `ax - §¨¨¨¦©§¨

z` `le ,odkl dpzepe dndad ly jxid lk z` epnn lhepe ,dpedk
.cala weydàîéìb ñéð÷ ÷çöé øa ïîçð áøin z` qpew did - ©©§¨©¦§¨¨¦§¦¨

.ecba z` epnn lhepe mipdkl zepzn ozep epi`y
:dpedk zepzn oipra `cqg ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

,àcñç áø øîàåd ,dpedk zepzn zwelg `id jkòBøæzpzipìodk §¨©©¦§¨§©§
äá÷å ,ãçàzpzip,ãçàìd ipyeíééçìmipzipì.íéðL ¤¨§¥¨§¤¨§¨©¦¦§©¦

:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk ike -àúà ék àäå`ayk ixde - ¥¦§¨¦¨¨
óñBé øa ÷çöé áølaal l`xyi ux`neäì ïðéâìt àáøòîa ,øîà ©¦§¨©¥¨©§©£¨¨©§¦©§

àîøb àîøb,mvr mvr mipdkl el` zepzn miwlgn l`xyi ux`a - ©§¨©§¨
dxn` dxezd :`xnbd zvxzn .mipdk ipyl miwlgn mvr lk xnelk

(b gi mixac)e ,dti dpizp ef didzy ,'odMl ozpe',íúäax ly `xnina §¨©©Ÿ¥¨¨
xaecn ,sqei xa wgviàøBúãa`edy ,xey ly dpedk zepzna - ¦§¨

xeriy odk lkl x`yp mipyl xa` lk wlgn m` s`e ,xzeia lecb
`l m`y ,fr e` yakk ,dwc dndaa xaic `cqg axe .aeyg dpizp

.dti dpizp ef oi` ,cg` odkl xa`d lk z` ozi
:el` dpedk zepzn oipra zetqep zexnin d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

äîøeä àlL äîäaî ìBëàì øeñà ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨¨¤¡¦§¥¨¤Ÿ§¨
[eyxted-],äéúBðzîcere .dawe miigl rexf mdyøa äaø øîà ©§¤¨¨©©¨©

äîøeä àlL äîäaî ìëBàä ìk ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¥¦§¥¨¤Ÿ§¨
íéìáè ìëBà eléàk ,äéúBðzîzenexz mdn eyxted `ly zexit - ©§¤¨§¦¥§¨¦

:`xnbd zwqet .miny icia dzin eaeigy ,zexyrneàúëìä úéìå§¥¦§§¨
déúååk`ly dnda s` `l` ,el` opgei iax ixack dkld oi` - §¨¥

.l`xyil dlik`a zxq`p dpi` dizepzn enxed
:dpedk zepzn ly dlik`d jxc z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àlà úBìëàð ïéàå ,éìö àlà úBìëàð ïéà ,äpeäk úBðzî ,àcñç¦§¨©§§¨¥¤¡¨¤¨¨¦§¥¤¡¨¤¨
,ìcøça.xyad mr milke`y sixg lk`n oin `edy,àîòè éàî §©§¨©©§¨
c oeikàø÷ øîàdpedk zepzn iabl(g gi xacna)miYzp Ll','äçLîì ¨©§¨§§©¦§¨§¨
epiide,äleãâìmlke`l mipdkl yiy,íéìëBà íéëìnäL Cøãk ¦§¨§¤¤¤©§¨¦§¦

lcxgae dilva epiide.
:sqep oicäpeäk úBðzî òaøàå íéøNò ,àcñç áø øîàå,mdìk §¨©©¦§¨¤§¦§©§©©§§¨¨

,ïäa é÷a BðéàL ïäkx`azdy enke ,dlecb jxca mlke`l yi cvik Ÿ¥¤¥¨¦¨¤
,`cqg ax ly zncewd `xnina.äðzî Bì ïéðúBð ïéà¥§¦©¨¨

:ef `xnin `xnbd dgecàéä àúléî åàìå`l` ,oekp df oic oi`e - §©¦§¨¦
,ozlik` jxca iwa epi`y odkl s` zepzn zzl xzenéaø ,àéðúc§©§¨©¦
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oifge` mipya cenr alw sc ± oey`x wxtzereay

àéòùåà áø øîà`aa Ð olek z` oixhetc oizipzn ipzwc ,opiwqr i`na `kd Ð

.reaw men ea ltpe ,odk cil xeka eze`'åë éåâå ïäë éðúéìå,"mr" exwi` `l `dc Ð

"hgeyd" ipzwc `ixi` i`neúøîåà úàæ ?`z` "hgeyd" ipzwc oizipzn Ð

odk ly epic ,gahd mr oicd Ð l`xyi znda higywc `kid `nlrac opireny`l

oeik ,`kde .gahd on eizepzn reazl

on gahd xeht ,`ed iebe odk ly dndady

iebe odkn slinl opivn `l `de .zepznd

.ceglíéðäëä úàî àìåjzrc `wlq `w Ð

."mr" exwi` `l mipdkcúàî øîåà àåäùë
çáæä éçáåæ.odk elit`e ,`edy in ,xnelk Ð

la` ,xeknl gah dyrpy odk `iadl

.xeht Ð ekxvl hgey `edy dnda`äåäå
àúìéî äéì à÷éçã.did ipre wegc Ðåâîã

àúðúîî åäì úøèôã,dawe miigl rexfn Ð

xeht mdnr szzynd :oizipzna opixn`ck

.zepznd onäéáééçl`xyi i`dl Ð

.odk eze` mr szzypy÷éôà ìéæ`ved Ð

.odkl mpzze ,jici zgzn mze`êì àð÷éôî
'åëdgn` eizeriiqe eizei`x lk ,xnelk Ð

.elêðåàî.jpf`n Ðúåúáù ùìùå íéúù
úåðúîä ïî øåèô,xg` odkl mzzl Ð

oiicr oircei opi`e ,riaw `l izk`c meyn

li`ed ,aiig Ð jli`e o`kn la` .gah `edy

.riawcàçà éáøãë éëä øî äéì ãéáòìÐ

.zezay ylye mizyn epxhtzeäéì øîà
éìéî éðämexc ipwfe `g` iax xn`wc Ð

.xeht zezay ylye mizycòá÷ àìã àëéä
àúçñî.zepg Ðàëä ìáàodk gah i`d Ð

.riawc dizrc` ilbe ,ezepg raw xakàìã
àúðúî ùéøôî.xg` odkl Ðïéøùò àä
ïéðù ïéúøúåmixyr exar xak ,xnelk Ð

.dpy mizyeàúëìä éàîì`d xn`w Ð

.oipy oizxze oixyràîéìéàxg`nc Ð

`l ez ,dpy mizye mixyr `znya ecnry

.edl opiznyníéøåîà íéøáã äîá àéðúäå
.edl opiznyn `l ezc Ðäùòú àì úåöîá

daxca dil mwc ,zxk e` dzin dia zi`c Ð

.dipinäùò äëåñ äùò åì íéøîåà ïåâë
áìåì.i`d ilek qik oexqg oda oi`y Ðàìà

ïì òîùî à÷ àäecnry xg`n ,dax Ð

edl opiqpw ,dpy mizye mixyr ediiznya

okl mcew la` .d`xzd `la.`l Ðñéð÷
àîèàdid `ly inn lfeb did jxid lk Ð

.odkl dpzep dide ,odkl zepznd zzl dvex

àãñç áø øîàå`id jk dpedk zepzn Ð

,cg` odkl l`xyi ozep did Ð rexf :zwlgp

.mipdk ipyl Ð miigle ,cg` odkl Ð dawe

àîøâ àîøâwlgn did mvre mvr lk Ð

.mipylàøåúãá íúä,lecbd xeya Ð

wlgn did elit`c .xzeia milecb eixa`y

wlge wlg lka yi oiicr ,mipyl xa`d

m` ,dwc dndaa la` .`ilrn dpizp xeriy

.dti dpizp Ð "odkl ozpe" xn` `pngxe ,`ziilrn dpizp wlg lka did `l Ð mipyl xa`d wlgn didäçùîì"dgynl mizzp jl" :"gxw gwie"a aizk dpedk zepzna Ð

.`zeaxl :opinbxznck ,dlecbl jl izzp ,jzpedka jl izzpy zepzn lk Ðòáøàå íéøùò.edl aiyg (a,blw) oiwxita onwl Ðïäá é÷á åðéàùj`id ,dpzn oic j`id Ð

.dlecba oilk`päãåáòá äãåî åðéàù.ealn dca dyn `l` ,zepaxw el aixwdl mewnd dev `le ,od lad ixac :eala xn`y Ðäðåäëá ÷ìç åì ïéàwlg el oi` Ð

.miycwaáéø÷îä.dkled `id Ðéöéäúåìéìáäå úå÷el`"a opixn`ck ,"ony dilr wvie" ,dwivi zevn da miiwl Ð ony dilr ozepe xfege ,dlleae dgpna ony ozepy Ð

.ony zepzn dyly zekixv olekc "zegpnúåúéúôäzezt" aizkc ,unewe ,ozleql oxifgne ozzet ,dit` xg`l zevnwp eidy ,xepz dt`n zgpne zygxne zagn zgpn Ð

.'ebe "mizt dze`úåçéìîä.(a `xwie) "glnz glna" Ðúåôåðúä,dybd `le dtepz zeperh yi :edl yxtn mzde ,dybde dtepz zeperh zegpnd lk `le .`iane jilen Ð

ilka `idyk dyibn Ð dybd `id dne .dybd `le dtepz `l ,dtepz `le dybddheqae (`,`q) zegpna ,oxw ly dceg cbpk ,zinexc ziaxrn oxwl dribne ,dvinw mcew

.(a,ci)úå÷éìîäå.dkled `ide ,"minlyd gaf z` aixwnd" (f my) `xw da hxt `icdae ,`yixa `aiyg edi` `dc Ð "zeaxwdde" opiqxb `le ,opiqxb Ð
úåìá÷
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àåäùë,odk gah hrnpc "mr"` i`w `le ,gaha ixiinc Ð gafd igaef z`n xne`

wiqtd Ð dxizi "igaef z`n" aizke ,"gafd igaef mrd z`n" aizk `lcn

dzid m` la` .l`xyi znda higye li`ed ,odk elit`e .xn`w gah `edy lM`C ,oiprd§©¨

,dpedk zepzn ozil gah `edyk exfb opaxcnc `l` .dixht `pngx Ð xeknl elit` ,ely

l`xyi igah elibxi `ly Ð ely dndad elit`

cre .zepznd on xhtil mdnr mipdk szyl

Ð higy dicicc xninl `ki`c ,zezay yly

o`kne ,dxez oic lr denwe`e ,opax exfb `l

e`lc gken cin Ð `zgqn raw ike .exfb jli`e

gkenck ,xzl`l exfb jkle ,higy dicicl

on aiigc yxitc qxhpewd yexitk `le .jenqa

e` mipy ,ok m`c Ð xeknl hgeya dxezd

zezay dyly eh` ?xeht i`n` zezay dyly

xyt` i` Ð dxezd on i` :cere !?`xwa iaizk

i`ce `l` !df xac `lah iax rcei did `ly

`l `lah iaxe .epyxitck ,`id minkg zpwz

ax dil xn`c cr ,`zpwz jd dil riny ded

.ongpåìéàëzepznc ,ynn Ð milah lke`

ziy`x" wxta ,dnexzn "dpizp" "dpizp" opitli

.(`,elw oileg) "fbd

ïéàm`e Ð lcxga `l`e ilv `l` oilk`p

(a,v migaf) "xiczd lk" wxtac :xn`z

dlik`a zepyl mipdkd oi`yx olekae :opixn`

`xnba xn`e ,oilyean oiwely oiielv olke`l

:yexit Ð "dgynl" eda aizkc meyn :`nrh

i`cec :d`xpe !oilke` miklndy jxck ,dNEcbl¦§¨

la` .edl lik` ivn ,xzei dpdpe el aehy enk

,ilv lk`i Ð lyeane welyk ilv el aehy mc`

.xzei dNEcB jxc `edy§¨

åàìåivn ded Ð 'ek `ipzc `id `zlin

oiwifgnd" oiwxit yixa opixn`cn :xninl

,wifgn :rnyn Ð "zpn mdl yi ,'d zxeza

.iwa oi`y elit`
zelaw
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.Bîeîa ìàøNéì Bøëîe ,ïäë éãéì àáa :àéòLBà áø øîà̈©©©£¨§¨¦¥Ÿ¥§¨§¦§¨¥§
éBâå ïäk :éðúéìå ."úBðznä ïî øeèt éBbìå ïäkì èçBMä"©¥©Ÿ¥§©¨¦©©¨§¦§¥Ÿ¥§
íò ïécä :úøîBà úàæ ,àáø øîà !úBðznä ïî ïéøeèt§¦¦©©¨¨©¨¨Ÿ¤¤©¦¦

"íòä úàî" :àáø Løc .çahä¯,íéðäkä úàî àìå ©©¨¨©¨¨¥¥¨¨§Ÿ¥¥©Ÿ£¦
çaè eléôà :øîBà éåä "çáfä éçáæ úàî" øîBà àeäLk§¤¥¥¥Ÿ§¥©¤©¡¥¥£¦©¨

déðëéæétLeà .òîLîa ïäkäåäå ,äåä ïäk àìáè éaøc Ÿ¥§©§©§¦¦§¥§©¦©§¨Ÿ¥£¨©£¨
:déì øîà ,àìáè éaøc dén÷ì àúà .àúlî déì ÷éçc̈¥¥¦§¨£¨§©¥§©¦©§¨£©¥

ìéæózzLéàBbîc ,ìàøNé éçaè éãäaéøhtîc ¦¦§©©©£¥©¨¥¦§¨¥§¦§¦©§¦
,àúðznîéôzzLî:déì øîà .ïîçð áø déáéiç .Cãäa ¦©§¨¨¦§©§¦©£¨©§¥©©§¨£©¥

àìáè éaø àäåïøètàì éàå ,÷étà ìéæ :déì øîà !¯ §¨©¦©§¨¨§©£©¥¦©¥§¦¨
àðé÷tîðeàî àìáè éaø Cìdén÷ àìáè éaø ìæà !C ©§¦¨¨©¦©§¨¥¨£©©¦©§¨©¥

øîà ?éëä øî ãéáò àîòè éàî :déì øîà ,ïîçð áøc§©©§¨£©¥©©£¨¨¥¨¨¦£©
éaø øîà àîBøcî àðéðç øa àçà éaø àúà éëc :déì¥§¦£¨©¦©¨©£¦¨¦¨¨£©©¦

çaè ïäk :eøîà íBøã éð÷æ éåì ïa òLBäé¯ìLå íézLL §ª©¤¥¦¦§¥¨¨§Ÿ¥©¨§©¦§¨
Cìéàå ïàkî ,úBðznä ïî øeèt úBúaL¯.úBðzîa áéiç ©¨¨¦©©¨¦¨§¥¨©¨§©¨

!àðéðç øa àçà éaøk úäéî øî déì ãéáòìå :déì øîà£©¥§©£¦¥¨¦©§©¦©¨©£¦¨
éléî éðä :déì øîà¯òá÷ àìcàúçñîàëä ìáà ,¯ £©¥¨¥¦¥§¨¨©©§§¨£¨¨¨

àìã àðäk éàä :àcñç áø øîà .àúçñî òá÷ àä̈¨©©§§¨£©©¦§¨©¨£¨§¨
àúðzî Léøôî¯àzîLa éåäéìéäìàcøîà .ìàøNé ©§¦©§¨¨¤¡¥§©§¨¥Ÿ¥¦§¨¥£©

áøc àúîLa éîéé÷ ìöeäã éçaè éðä :àìéL áø øa äaø©¨©©¥¨¨¥©¨¥§¥¨§¦§¨§¨§©
àîéìéà ?àúëìä éàîì .ïéðL ézøúå íéøNò àä àcñç¦§¨¨¤§¦§©§¥§¦§©¦§§¨¦¥¨

eäì ïðézîLî àì eúc¯íéøác äna :àéðz àäå §¨§©§¦©§§¨©§¨©¤§¨¦
:ïBâk ,äNò úåöîa ìáà ,äNòz àì úåöîa íéøeîà£¦§¦§©Ÿ©£¤£¨§¦§©£¥§
äNBò Bðéàå ,"!úéöéö äNò" ,äNBò Bðéàå ,"!áìeì" ,äNBò Bðéàå ,"!äkeñ äNò" Bì íéøîBà¯ §¦£¥¨§¥¤¨§¥¤£¥¦¦§¥¤

àìa eäì ïðéñð÷c ,àlà !BLôð àözL ãò BúBà ïékîàúééøúà,àîèà ñéð÷ àáøc àä ék . ©¦©¤¥¥©§¤¨§¨§¦©§§¨©§¨¨¨¦¨§¨¨¨¥©§¨
.àîéìb ñéð÷ ÷çöé øa ïîçð áøòBøæ :àcñç áø øîàå¯,ãçàìäá÷å¯íééçì ,ãçàì¯ ©©§¨©¦§¨¨¥§¦¨§¨©©¦§¨§©§¤¨§¥¨§¤¨§¨©¦

ì.íééðL¯!àîøb àîøb eäì ïðéâìt àáøòîa :øîà óñBé øa ÷çöé áø àúà ék àäå ,éðéà¯ ¦§©¦¦¦§¨¦£¨©¦§¨©¥£©§©§§¨¨§¦©§§¨¨§¨¨
íúäàøBúãaäîøeä àlL äîäaî ìBëàì øeñà :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà . ¨¨¦§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¤¡¦§¥¨¤Ÿ§¨

äéúBðzî äîøeä àlL äîäaî ìëBàä ìk :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà .äéúBðzî©§¤¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¥¦§¥¨¤Ÿ§¨©§¤¨
¯àlà úBìëàð ïéà äpeäk úBðzî :àcñç áø øîà .déúååk àúëìä úéìå .íéìáè ìëBà eléàk§¦¥§¨¦§¥¦§§¨§¨¥¨©©¦§¨©¨§¨¥¤¡¨¤¨

àlà úBìëàð ïéàå ,éìöàîòè éàî .ìcøça¯"äçLîì" àø÷ øîà¯íéëìnäL Cøãk ,äleãâì ¨¦§¥¤¡¨¤¨§©§¨©©£¨£©§¨§¨§¨¦§¨§¤¤¤©§¨¦
ïäa é÷a BðéàL ïäk ìk ,äpeäk úBðzî òaøàå íéøNò :àcñç áø øîàå .íéìëBà¯ïéðúBð ïéà §¦§¨©©¦§¨¤§¦§©§©©§§¨¨Ÿ¥¤¥¨¦¨¤¥§¦

äãBáòa äãBî BðéàL ïäk ìk :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,àéä àúléî åàìå .äðzî Bì¯ïéà ©¨¨§¨¦§¨¦§©§¨©¦¦§¥¨Ÿ¥¤¥¤©£¨¥
" øîàpL ,äpeäëa ÷ìç Bìáéø÷nä÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä úàå íéîìMä íc úà ¥¤¦§¨¤¤¡©©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤

ïéîiääðîìúB÷éöiä :ïBâk ,úBãBáò äøNò Lîç úBaøì ïépî ,ãáìa äæ àlà éì ïéà ,"úBìéìaäå ©¨¦§¨¨¥¦¤¨¤¦§©¦©¦§©£¥¤§¥£§©§¦§©§¦
úBúéútäåúBçéìnäåúBôeðz ,úBMbäå) úBøè÷ä ,[úBöéîwäå][úB÷éìnäå] (úBiönäå §©§¦§©§¦§§©¨§©§¦©§¨§©§¦§©§¦

úåìá÷å
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חולין. פרק עשירי - הזרוע והלחיים דף קלב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr alw sc oileg(ycew zay meil)

dpynd ezxht recne ,daiwe miigl rexf mdy ,dpedkd zepzn z`
.ixnbl

:`xnbd zvxzn,àéòLBà áø øîàzwqer epizpynaxaky xeka ¨©©©§¨§
Bîeîa ìàøNéì Bøëîe ,ïäk éãéì àadrwty ,men ea ltpy xg` - ¨¦¥Ÿ¥§¨§¦§¨¥§

dpedk zepznn xeht dfk xeka s`e ,eay oaxwd zyecw(.lw lirl),
dxn` df lre ,l`xyil exkn ixdy odkl jiiy epi` i`cea df xekae
zepzna zeaiigd zexg` zenda d`na axrzd `ed m`y dpynd
,zepzna zaiig `id m`d dnda lk lr oecipd wx x`ypy ,dpedk
xekad `id ely dndady dprha odkd z` zegcl cg` lk leki

.dpedk zepznn xehtd
:dpyna epipy.úBðznä ïî øeèt íéáëBk ãáBòìe ïäëì èçBMä©¥§Ÿ¥§¥¨¦¨¦©©¨

,xeht hgeydy ,ef oeyl dpynd dhwp recn :`xnbd zl`eyéðúéìå§¦§¥
zepyl dpynl did -.'úBðznä ïî ïéøeèt íéáëBk ãáBòå ïäk'Ÿ¥§¥¨¦§¦¦©©¨

:`xnbd daiynúøîBà úàæ ,àáø øîàef oeyln cenll yi - ¨©¨¨Ÿ¤¤
y ,epizpyn dazkyçahä íò ïécälawl odkl yiy driazd - ©¦¦©©¨

hgyy ote`ay dpynd dxn` okle ,hgeydn `id ,dpedk zepzn
.zepznd z` zzln hgeyd xeht ,miakek caer e` odk ly dnda

:zepznn xeht odky micnel oipn zx`an `xnbd,àáø Løcxn`p ¨©¨¨
weqta(b gi mixac)gaGd igaf z`n mrd z`n mipdMd hRWn didi dfe'§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦¥¥¨¨¥¥Ÿ§¥©¤©

yexcl yie ,'daTde miigNde rxGd odMl ozpe dU m` xFW m ¦̀¦¤§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦§©¥¨
wx zepzip el` zepzny,íéðäkä úàî àìå ,'íòä úàî'mpi`y ¥¥¨¨§Ÿ¥¥©Ÿ£¦

:sqep oic weqtdn cenll yie .'mr' miiexwúàî' øîBà àeäLk§¤¥¥¥
,'çáfä éçáBæ,'gafd igaef mrd z`n' xn`p `leøîBà éåäyi - §¥©¤©¡¥¥

mze`n mpi` m` elit` zepzna miaiig 'gafd igaef'y cenll
e ,'mr' mipeknd,òîLîa ïäk çaè eléôàzenda hgey `ed m`y £¦©¨Ÿ¥§©§©

hgey `edyk wxe ,zepzna aiig ,mixg`l mxkenl ick envr ly
.xeht ,envr jxevl

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàìáè éaøc déðëéæétLeàmc`d - §¦¦§¥§©¦©§¨
,`lah iax oqk`zd elv`yàúlî déì ÷éçc äåäå ,äåä ïäk- Ÿ¥£¨©£¨¨¦¥¦§¨

.ipre wegc dideàìáè éaøc dén÷ì àúà`lah iax iptl `a - ¨¨§©¥§©¦©§¨
,ezqpxtl dvr el oziydéì øîà,`lah iaxéãäa ózzLéà ìéæ ¨©¥¦¦§©©©£¥

ìàøNé éçaè,mil`xyi migah mr zetzey dyrze jl -Bbîc ©¨¥¦§¨¥§¦
Cãäa éôzzLî àúðznî éøètîcmze` xhet dz`y jk jezny - §¦©§¥¦©§¨¨¦§©§¥©£¨

.dndaa wlg jl zzle jnr szzydl evxi ,dpedk zepzn oziln
,ok dyry xg`l mpn`ïîçð áø déáéiçel` mil`xyi migahl ©§¥©©§¨

.odk eze` mda szzydy s` ,mzndan dpedk zepzn zzløîà̈©
déì,l`xyidïøèt àìáè éaø àäåoick ,el` zepznn epze` xht - ¥§¨©¦©§¨©§¨

.odk szey da yiy dndadéì øîà,ongp ax÷étà ìéæ`vede jl - ¨©¥¦©¦
,mipdkl mze` oze zepznd z`àìáè éaø Cì àðé÷tî ,àì éàå§¦Ÿ©§¦¨¨©¦©§¨

peàîCz` dgn` ,xnelk ,jipfe`n `lah iax ixac z` jl `ive` - ¥¨
.jl xn`y df oicl eizei`x lk

ïîçð áøc dén÷ àìáè éaø ìæàongp ax iptl `lah iax jld - ¨©©¦©§¨©¥§©©§¨
eéëä øî ãéáò àîòè éàî ,déì øîàeaiigl ,ok ziyr recn - ¨©¥©©§¨¨¦©¨¦

dndad z` xhet odk szeyy epizpyna x`ean ixde ,zepzna
.zepznndéì øîà,ef `xnin zngn `ed inrh ,ongp axàúà éëc ¨©¥§¦¨¨

`a xy`ky -a òLBäé éaø øîà ,àîBøcî àðéðç øa àçà éaøï ©¦©¨©£¦¨¦¨¨¨©©¦§ª©¤
eøîà íBøc éð÷æ ,éåì,df oicïäkdyrpyìLå íézL ,çaèL ¥¦¦§¥¨¨§Ÿ¥©¨§©¦§¨Ÿ

úBúaL,dyly e` miireay -,úBðznä ïî øeètepi` oiicry oeik ©¨¨¦©©¨
zepwl mixg` evxi m` wxe ,envrl hgey `edy xnel yie reaw

la` ,mdl xekniúBðzna áéiç Cìéàå ïàkîmipdkl mpzepe ¦¨§¥¨©¨©©¨
on aiige ,xeknl ick hgey `ed i`ceae reaw `edy oeik ,mixg`

.zepzna dxezd
déì øîà,`lah iaxúäéî øî déì ãéáòìåbedpl jl did ixde - ¨©¥§©£¦¥©¦©

zegtd lkl enrkixac,àðéðç øa àçà éaøzepznn exhetle §©¦©¨©£¦¨
.dyly e` miireaydéì øîà,ongp axéléî éðä,df oic - ¨©¥¨¥¦¥

ote`a wx `ed ,yly e` miireay el mipiznnyàzçñî òá÷ àìc§Ÿ¨©§©§¨
,envrl hgey `edy okzi f`y ,dreaw zepg el oi`y -,àëä ìáà£¨¨¨

àzçñî òá÷ àäezrc dlibe ,zepga envr raw odk eze` ixd - ¨¨©§©§¨

.dpedk zepzna cin aiige ,mixg`l zenda xeknl dvex `edy
:zepzn yixtn epi`y gah ly epic z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àúðzî Léøôî àìc àðäk éàä ,àcñçzenda xkeny odk eze` - ¦§¨©©£¨§Ÿ©§¦©§¨¨
,dpedk zepzn yixtn epi`e ,mixg`làzîLa éåäéìmxga `di - ¤¡¥§©§¨

.ìàøNé éäìàc§¡Ÿ¥¦§¨¥
ìöeäc éçaè éðä ,àìéL áø øa äaø øîàly migah mze` - ¨©©¨©©¦¨¨¥©¨¥§¨

,'lved' enyy mewndíéøNò àä àcñç áøc àzîLa éîéé÷©§¥§©§¨§©¦§¨¨¤§¦
ïéðL ïézøúåmixyr xak `cqg ax xn`y df mxga micner - §©§¥§¦

:`xnbd zxxan .zepzn miyixtn mpi`y ,dpy mizyeéàîì§©
àúëìä,ax onf mxga micner mdy jka dpin `wtp yi dn oiprl - ¦§§¨

eäì ïðézîLî àì eúc àîéìéàlk ax onf xg`ly xnel ick m` - ¦¥¨§Ÿ§©§¦¨§
,mzecpl mitiqen oi` jkàéðz àäå,`ziixaaíéøeîà íéøác äna §¨©§¨©¤§¨¦£¦

,mixeqi` lr xaerd mc` zecpl mitiqen oi`yalr xaeràì úBöî §¦§Ÿ
äNòúxengd ypera mdl icy oeik ,zxk e` oic zia zzin mda yiy ©£¤

,iecipa mb myiprdl mitiqen oi`e ,mdilr lhenda ìáàlr xaer £¨§
ïBâk ,äNò úBöîy,äNBò Bðéàå 'äkeñ äNò' Bì íéøîBàlehil e` ¦§£¥§§¦£¥¨§¥¤

àözL ãò BúBà ïékî ,äNBò Bðéàå úéöéö äNò ,äNBò Bðéàå áìeì¨§¥¤£¥¦¦§¥¤©¦©¤¥¥
,BLôðzepzn z` epziy cr mzecple jiyndl yi o`k mb ok m`e ©§

:`xnbd zx`an .oick dpedkd,àlà`id dpin `wtpdeäì ïðéñð÷c ¤¨§©§¦¨§
àúééøúà àìaoeik ,d`xzd `ll mdiyrn lr mze` miqpew - §Ÿ©§©§¨

`ll mqpewl oi` df onf iptl la` ,jk lk ax onf miecipa ecnry
.d`xzd

:df oipra mi`xen`d zebdpd d`ian `xnbdàä ék,df bdpnk - ¦¨
àîèà ñéð÷ àáøczepzn ozep epi`y in z` qpew did `ax - §¨¨¨¦©§¨

z` `le ,odkl dpzepe dndad ly jxid lk z` epnn lhepe ,dpedk
.cala weydàîéìb ñéð÷ ÷çöé øa ïîçð áøin z` qpew did - ©©§¨©¦§¨¨¦§¦¨

.ecba z` epnn lhepe mipdkl zepzn ozep epi`y
:dpedk zepzn oipra `cqg ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

,àcñç áø øîàåd ,dpedk zepzn zwelg `id jkòBøæzpzipìodk §¨©©¦§¨§©§
äá÷å ,ãçàzpzip,ãçàìd ipyeíééçìmipzipì.íéðL ¤¨§¥¨§¤¨§¨©¦¦§©¦

:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk ike -àúà ék àäå`ayk ixde - ¥¦§¨¦¨¨
óñBé øa ÷çöé áølaal l`xyi ux`neäì ïðéâìt àáøòîa ,øîà ©¦§¨©¥¨©§©£¨¨©§¦©§

àîøb àîøb,mvr mvr mipdkl el` zepzn miwlgn l`xyi ux`a - ©§¨©§¨
dxn` dxezd :`xnbd zvxzn .mipdk ipyl miwlgn mvr lk xnelk

(b gi mixac)e ,dti dpizp ef didzy ,'odMl ozpe',íúäax ly `xnina §¨©©Ÿ¥¨¨
xaecn ,sqei xa wgviàøBúãa`edy ,xey ly dpedk zepzna - ¦§¨

xeriy odk lkl x`yp mipyl xa` lk wlgn m` s`e ,xzeia lecb
`l m`y ,fr e` yakk ,dwc dndaa xaic `cqg axe .aeyg dpizp

.dti dpizp ef oi` ,cg` odkl xa`d lk z` ozi
:el` dpedk zepzn oipra zetqep zexnin d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

äîøeä àlL äîäaî ìBëàì øeñà ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨¨¤¡¦§¥¨¤Ÿ§¨
[eyxted-],äéúBðzîcere .dawe miigl rexf mdyøa äaø øîà ©§¤¨¨©©¨©

äîøeä àlL äîäaî ìëBàä ìk ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¥¦§¥¨¤Ÿ§¨
íéìáè ìëBà eléàk ,äéúBðzîzenexz mdn eyxted `ly zexit - ©§¤¨§¦¥§¨¦

:`xnbd zwqet .miny icia dzin eaeigy ,zexyrneàúëìä úéìå§¥¦§§¨
déúååk`ly dnda s` `l` ,el` opgei iax ixack dkld oi` - §¨¥

.l`xyil dlik`a zxq`p dpi` dizepzn enxed
:dpedk zepzn ly dlik`d jxc z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àlà úBìëàð ïéàå ,éìö àlà úBìëàð ïéà ,äpeäk úBðzî ,àcñç¦§¨©§§¨¥¤¡¨¤¨¨¦§¥¤¡¨¤¨
,ìcøça.xyad mr milke`y sixg lk`n oin `edy,àîòè éàî §©§¨©©§¨
c oeikàø÷ øîàdpedk zepzn iabl(g gi xacna)miYzp Ll','äçLîì ¨©§¨§§©¦§¨§¨
epiide,äleãâìmlke`l mipdkl yiy,íéìëBà íéëìnäL Cøãk ¦§¨§¤¤¤©§¨¦§¦

lcxgae dilva epiide.
:sqep oicäpeäk úBðzî òaøàå íéøNò ,àcñç áø øîàå,mdìk §¨©©¦§¨¤§¦§©§©©§§¨¨

,ïäa é÷a BðéàL ïäkx`azdy enke ,dlecb jxca mlke`l yi cvik Ÿ¥¤¥¨¦¨¤
,`cqg ax ly zncewd `xnina.äðzî Bì ïéðúBð ïéà¥§¦©¨¨

:ef `xnin `xnbd dgecàéä àúléî åàìå`l` ,oekp df oic oi`e - §©¦§¨¦
,ozlik` jxca iwa epi`y odkl s` zepzn zzl xzenéaø ,àéðúc§©§¨©¦
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c"agקמ 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

.‚‰ÏÈl‰ ÏL ‰�BL‡¯ ‰ÚLa Lc˜Ï ‡lL ÌÈ¯‰Ê� LÈ[cÌBi‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL e�ÈÈ‰c)[dÁ"Î˙ 'ÈÒ ÔÈiÚ17( ¥¦§¨¦¤Ÿ§©¥§¨¨¦¨¤©©§¨§©§¨¨§¦¦©©£©©¥¦

ÌÈc‡Ó ÏfÓ ‡e‰ ‰�BL‡¯‰ ‰ÚLaL ÈÙÏ ‰ÏÈl‰ CBz ‰ÚL ¯Á‡Ï B‡ ‰ÏÈl‰ Ì„B˜ B‡ ‡l‡[fÎeÏLBÓ Ï"‡ÓÒÂ ¤¨¤©©§¨§©©¨¨©©§¨§¦¤§¨¨¨¦¨©¨©§¦§¥

¯‡a˙� ¯·Îe ÂÈÏÚ20ÌBÈ „BÚaÓ ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ B‡B·a „iÓ Lc˜Ï BÏ LÈ ‰lÁ˙ÎlL[g: ¨¨§¨¦§¨¥¤§©§¦¨¥§©¥¦¨§¦¥©§¤¤¦§
ג סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

äìéìä ìù [ãוכן לבן, ליין אדום יין בין חילוק בזה אין -

זו בשעה הפת על מקדשין .13אין

íåéä úåöç øçà [äחצות אחר השביעית השעה היינו -

חורף14האמצעי שעון פי על לשבע שש בין בערך שהוא ,

בהערה] הרגיל15[כמפורט השעון לפי -16.

íéãàî ìæî àåä [åלפי מקום בכל הוא המזלות חשבון -

בו הנהוג .18השעון

íéãàî ìæî àåä [æבשעה והמזלות המאורות כשנתלו -

צדק, ובשניה שבתאי, שימש רביעי יום של ראשונה
כוכב, ואחריו נוגה, ואחריו חמה, ואחריו מאדים, ואחריו
וחוזרים השעות, לשבע המזלות שבע נמצאו לבנה, ואחריו
יום של ראשונה שעה יוצאת שישי וביום . . לעולם חלילה

ששית בשעה מאדים ונמצא . . .19נוגה

íåé ãåòáî [çהקידוש עם להמתין נהגו שלא במקום -

עליהם זאת קיבלו שלא לומר יש - השביעית השעה לאחר
,21מלכתחילה

zetqede mipeiv

הענין13) שמפשטות 2 הערה 16 ע' שעט 'התקשרות' קובץ
כל לזה שאין ברור בנידון, הידועים המקורות כל ומסתימת
הלשון (בגלל בטעות שחושבים כפי היין, לאדמומית שייכות

זה. חשש קיים הפת על מקדש אם וגם 'מאדים'),
הקצר14) היום של האמיתי חצות זמן בין הממוצע שהוא

בשנה, ביותר הארוך היום של האמיתי חצות וזמן בשנה ביותר
משוע"ר הלכות (קיצור :12:00 בשעה השנה תקופות בכל והוא

.(12 הערה
(כי15) בלבד הסכמי שעון הוא שבידינו שהשעון לדעת חשוב

45 ,30 ,15 ,1 האורך במעלת רק הן הנכונות העגולות השעות
– אלו) אורך מעלות בין (השוכנים אחרים ובמקומות וכו'
הנ"ל האורך מעלות של העגולות לשעות שעונם את התאימו
הנכון, השעון ע"פ האמצעי חצות את לחשב ויש שבסביבתם).
– בערך) 35 אורך במעלת שנמצאת ישראל בארץ וכדלהלן:
האמיתית העגולה השעה לעומת דקות, בכ20ֿ מאחר השעון
האמצעי חצות ולפי"ז קהיר). (אופק 30 אורך במעלת הנמצאת
.5:40-6:40 היא השביעית והשעה לערך. ב11.40 הוא לעולם
היא השביעית והשעה דקות, בכ-4 הוא ההפרש יורק בניו

.(12 הערה משוע"ר הלכות (קצור 5:56-6:56
(16:ÂÎ¯ 'Ú ·"ÈÁ ˘„Â˜ ˙Â¯‚‡שלא הזהירות אודות במ"ש

בת לשעה הכוונה מובן הנה שבת, בערב 6-7 משעה לקדש
וגם ובחורף, בקיץ הוא שוה המזלות הילוך כי רגעים, ששים
ובמילא ובצפון, שבדרום המקומות בין חילוק אין היום בחצות
היום. חצות לאחר שוות שעות שש היינו הששית שעה

:Î˜ 'Ú ‚"ÈÁ ˜"‚‡·Âששים של שעה הוא מזל כל שליטת
ב, (קכט, שבת בפרש"י המבואר ע"פ בזה והסדר מינוט,
אחר - הנ"ל משעות - שביעית בשעה הוא הנ"ל ולכן ובכ"מ),
נה"ח בין באמצע הוא וחצות שם, הזקן רבנו כלשון היום, חצות

כמובן. ושקה"ח
מקובל מנהג הוא אם הנה בזה, נזהרים אין ת"ו שבאה"ק מש"כ
שם בשו"ע גם (והרי קבלוהו לא שמלכתחילה הטעם י"ל שם,
לקדש לו יש שלכתחילה נת' וכבר כו' נזהרים יש בלשונו: דייק

להעדר והטעם הנ"ל). בשעה זה יהי' שלפעמים אף - כו' מיד
משום י"ל - כו') בבואו מיד זה כשאין (אפילו זה מנהג קבלת
סעיפים סתנ"ה רבנו שו"ע (ראה רע דבר ידע לא מצוה דשומר

טוֿטז).
מדוע מבואר תשל"ט טבת ממכתב 576 ע' חט"ז ובלקו"ש
שש - צ"ל הי' לכאורה האמיתי: ולא האמצעי חצות דווקא
ושקה"ח" נה"ח בין "האמצע האמיתי, חצות אחר שעות
ע"פ והכוונה בראשו). כשהחמה - לדעתו לאדם קל (דלכאורה

האמצעי. חצות אחר שעות שש – נוהגין שראיתי מה
אאמו"ר בבית דבר. עמא כך: נוהג היה מי מבואר ובשוה"ג
בלאה"כ היו – אדמו"ר מו"ח כ"ק בבית שראיתי מה ולאח"כ

השביעית. שעה לאחרי רב זמן מקדשין
בנוגע נוהגין שראיתי מה ולהמתיק יל"פ ועפ"ז שם: עוד וראה
מתי בפ"ע עש"ק בכל מבררין שאין לז' ו' שעה בין לקדש שלא
מתי השוות שעות שש לדעת בראשו) (שהחמה האמיתי חצות
רבים בה דדשו דכיון הענין גם יש בפרט ובנדו"ז - מסתיימות
בעיקר (הקידוש) נוגע שבמדינתנו ובפרט . . ה' פתאים שומר
- לש"ק בהכנת טרודים כן מעוננים, ימים וכו"כ החורף בימות

בראשו. דחמה הזמן לברר קל ולא
לידינו.17) הגיע לא בשוע"ר זה סימן
ארץ18) אחרי שעות שבע מאדים מזל שולט שבנ.י. היינו

השעה לפי מקום בכל מחשבים התקופה לענין משא"כ ישראל,
לפי התקופה חלה מקום שבכל אומרים ואין ישראל, ארץ של

המקומית. השעה
ואילך.19) ליה דקיימא ד"ה ב. קכט, דף שבת רש"י ע"פ
ב.20) סעיף
כ"ק21) ביאר זו, בחומרא נהגו לא ישראל שבארץ לכך במענה

זה יהי' לפעמים אם שאף כאן שוע"ר מלשון שמשמע אדמו"ר:
נזהרים שלא ובמקומות מיד, לקדש לו יש – שביעית בשעה
לא שמלכתחילה לומר יש – אצלם מקובל מנהג הוא אם בזה,
(קיצור רע" דבר ידע לא מצוה "שומר משום עליהם, קיבלוהו

לעיל). שהובא אג"ק ע"פ משוע"ר הלכות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hkw sc oileg(iriax meil)

mvr e` xya zifk epnn eyxti m`y oiprl ezpeek ,igd on xa`
.mixedh eidi dxeryk

zx`an ,zeiecr zkqnn ef dpyn yxcnd zia ipa e`iady oeik
oerny iaxe xi`n iax zwelgn z` zrk dit lr `xnbd

:xg` ote`a ,epizpynaéëäì úéúàc àzLäz`ay zrk - ©§¨§¨¦§¨¦
xnel yi ,zeiecra dpynd it lr epizpyn z` x`ale cinrdl
znd on xa` mzq iabl `nw `pz lr wleg epi` oerny iaxy

`l` ,`nhn `edy [dligza `xnbd dcinrdy itk]àpz ïéa¥©¨
àkéà äøBòNk íöòå øNa úéæk énð ïBòîL éaøì àn÷©¨§©¦¦§©¦§©¦¨¨§¤¤¦§¨¦¨

eäééðéamvr e` xya zifk iabl `id mdipia zwelgnd - ¥©§

xn`y `nw `pz .zeiecr zkqna mi`pzd ewlgpy enk ,dxeryk
,znd on xa`k `le igd on xa`k `nhn lclecnd xa`dy
dxeryk mvr epnn yextz m`y ,xfril` iaxk e` ,`id ezpeek
iaxk e` ,`nh didi epnn yextiy xya zifk la` dxedh didz
mvr la` xedh didi xya zifk epnn yexti m`y ,`ipegp
xaq ,xdihy oerny iaxe ,d`nh didz epnn yextzy dxeryk
,mvr oiae xya oia ,igd on xa`n yxetd lky ,ryedi iax zrck

.melkn xedh

áèåøäå øåòä êìò ïøãä
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המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gkw sc oileg(iyily meil)

ìkea yiyk `weec `ed dyxt dze`n cnlpd,úBîöòå íéãéb øNa ¨¨¨¦¦©£¨
.d`neh ea oi` eiiga uxydn ylzpy envr ipta xya la`

:`xnbd zx`aneäaekøà eäééðéa àkéà àáé÷ò éaøì éaø ïéa- ¥©¦§©¦£¦¨¦¨¥©§©§¨
oi`y ,uxyd lbx ly dpezgzd daekx`d iabl `ed mdipia lcadd
da yiy oeik ,`aiwr iax zrcl .cala zenvre micib `l` xya da
dpi` xya da oi`y oeik ,iax zrcle .z`nhn ,zenvre micib

:`xnbd zxxan .z`nhnéàî ,éìéìbä éñBé éaøì àáé÷ò éaø ïéa¥©¦£¦¨§©¦¥©§¦¦©
.eäééðéa àkéà:daiyneàkéà íéúôN áéðå àéìek ,àtt áø øîà ¦¨¥©§¨©©¨¨§¨§¦§¨©¦¦¨

,eäééðéaigd on xa` z`neh oda yi ililbd iqei iax zrcly ¥©§
oeik ,`aiwr iax zrcl la` ,ozencwl zexfeg opi`y oeik ,mivxya

.ze`nhn opi` zenvre micib oda oi`y
àëéøöembe dndadn yxetd xya oic eprinydl aezkd jixve - §¦¨

.dfn df mcnell xyt` i`e ,uxyd on yxetd xya oicéàc§¦
äîäa ïðéòîLàyxetd xyad oic z` wx eprinyn did m`y - ©§§¦¨§¥¨

,xnele zerhl xyt` ,dndadn,íéiçî ànèî àìc àîòè eðééä©§©§¨§Ÿ§©¥¥©¦
íeMî,jk lk dxeng dpi` dliap xya z`nehyànèî àìc ¦§Ÿ§©¥

äLãòëa.zifka `l`õøL ìáà,dxeng ez`nehyànèîc §©£¨¨£¨¤¤¦§©¥
íéiçî ànèì àîéà ,äLãòëaepnn yxty xya mby xn`z - §©£¨¨¥¨§©¥¥©¦

n didi eiigaepi` epnn yxetd xyay eprinydl jixv jkitl .`nh
.`nhn,õøL ïðéòeîLà éàåepi`y mrhdy ,xnele zerhl xyt` §¦©§¦¨¤¤

`ed mixkfpd mipte`a `nhníeMîdlw ez`nehyànèî àìc ¦§Ÿ§©¥
exya,àOîamb jkitleìáà ,íéiçî ànèî àìzliapäîäa §©¨Ÿ§©¥¥©¦£¨§¥¨

,dxeng dz`nehyàîéà ,àOîa ànèîczkizg mby xn`z - ¦§©¥§©¨¥¨
dpnn zyxetd xya.íéiçî ànèz:`xnbd dwiqnàëéøöok` - §©¥¥©¦§¦¨

.mipicd ipy z` eprinydl aezkd jxvp
:igd on xa`n dyxity xya zkizg ly dpic z` zx`an `xnbd

,éçä ïî øáàî øNa úéæk CúBçä ,ïðaø eðzm`Bëúçon dligz ¨©¨¨©¥§©¦¨¨¥¥¤¦©©£¨
xa`dåéìò áMéç Ck øçàå,dlik`l,øBäèon xa` z`nehy oeik §©©¨¦¥¨¨¨

.`nh xaca rbp `ly onf lk ea oi` ok mb zxg` d`nehe ,ea oi` igd
m` la`åéìò áMéçdlik`lBëúç Ck øçàå,xa`dn.àîèik ¦¥¨¨§©©¨£¨¨¥

z`neh lawl ie`x dyrp ,xa`l xaegn ecera eilr aygy iptn
on xyad `nhp ixd dliapk `nhn igd on xa`y oeike ,oilke`
xeza ea dzidy d`nehd epnn dlhazpe xa`d on ekzgyke ,xa`d
d`nehd eilr dx`yp ,d`nehd a` `edy ,igd on xa`n wlg

.d`nehl oey`x df ixde ,xa`a ezribpa laiwy
:`ziixad zpeek x`eaz epnn ,df oipra dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àLøãî éáì ìò àì éqàzial qpkp `ly zg` mrt rxi` - ©¦Ÿ¨§¥¦§¨¨
okn xg`le ,yxcndàøéæ éaøì déçkLàe ,`xif iax z` ybt -øîà ©§§¥§©¦¥¨¨©

déì,iq` iaxàLøãî éáa øeîà éàîyxcnd ziaa exn` dn - ¥©¨§¥¦§¨¨
.iziid `ly onfaCì àéL÷ éàî ,déì øîàdzywed dkld efi` - ¨©¥©©§¨¨

.dilr exn` dn renyl utg dz`y ,jl,déì øîà,il dywed jk ¨©¥
éðz÷cm`y ,igd on xa`n xya jzegd iabl `ziixaaáMéçeilr §¨¨¥¦¥

dlik`lBëúç Ck øçàå,xa`d on,àîèon d`neh laiwy oeik §©©¨£¨¨¥
,eil` xaegn didyk xa`d
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב

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

,cg` sebk mpi` `linne ,uegay mitprd on wpei miptay wlgd
àlàwlgdàîhäx`yp miptay,Búàîeèalawl ie`x xnelk ¤¨©¨¥§§¨

,d`nehåd wlgdøBäèx`yp uegay.Búøäèadzrneéiaà éòa §¨§¨¢¨¨¥©©¥
,oerny iax zhiyläNòzL eäîuegay zeyiwddzøáçì ãé ©¤¥¨¤¨©£¤§¨

ymnvr mdy s` ,uegay mitpra d`neh rbiz m` ,xnelk .mipta
mitprd m`d ,ux`l mixaegnk miaygpy iptn mi`nhp mpi`
dwiqn .mzngn mi`nhp eidi aewp epi`y uivra mi`vnpd miiniptd

:`xnbd.e÷éz¥

dxf dceary `ed oicd .dxf dcear oipra ,dnec wtq d`ian `xnbd
oldl oerny iax zrcly oeike ,d`pda dxeq`(.hkw)xq`py lke`

epi` dxf dcear dyrpy xacy ixd ,oilke` z`neh ea oi` dlik`a
,`xnbd zwtzqne .elke`l xyt` i` ixdy oilke` z`neh lawn

:xg` xacl d`neh `ivedle qipkdl ci dyrp m`déaø øîà̈©©¦
eøîà éøä ,äéîøéyéöçì äåçzLnälyúòìc,dnilydøñà- ¦§§¨£¥¨§©¦§©£¤©£¦§©©£¨¨

dzrne .dxf dcear oick ,el degzydy ivgd z` d`pda xq`éòä¥
,äéîøé éaø©¦¦§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr alw sc oileg(ycew zay meil)

äãBáòa äãBî BðéàL ïäk ìk ,øîBà ïBòîL`idy zepaxwd ly ¦§¥¨Ÿ¥¤¥¤©£¨
,eailn z`f dca epiax dyny xeaq `l` ,'d ieeiv÷ìç Bì ïéà¥¥¤

äpeäëa,miycwd zlihpa -øîàpL(bl f `xwie)íc úà áéø÷nä' ¦§¨¤¤¡©©©§¦¤©
,'äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä úàå íéîìMä©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
cenll yie ,gafnd iab lr ewxefl mcd z` jilend edf 'aixwnd'e
wey z` lhep da dcene dceard z` caery df odk wxy weqtdn
lhep epi` ,dceara dcen epi`y odk j` ,dpedk zpznk oinid

:`ziixad dkiynn .zepznéì ïéàdf weqtn cenlläæ àlà ¥¦¤¨¤
ãáìa,algd zxhwdae gafnl mcd zkleda caerd odk - ¦§¨

,weqta eyxtzd el` zecearyúBãBáò äøNò Lîç úBaøì ïépî¦©¦§©£¥¤§¥£
epi` odn zg`a dcen epi`y odky ,ycwna mipdkl yiy zexg`

,zeceard z` `ziixad zhxtne ,zepzn lhepúB÷éöiä ïBâkly §©§¦
,dgpnd iab lr onydúBìéìaäå,onyd mr dgpnd ly §©§¦

úBúéútäå,xepza e` zygxna e` zagna dieyrd dgpna - §©§¦
itk ,zleq zeidl oxifgne oze` xxetn odkd did oziit` xg`l

,okl mcew eidyúBçéìnäå,zepaxwd lr gln zpizp -úBôeðz §©§¦§
,d`ade dkleda dgpnd ztpd -úBLbäå`idyk dgpnd zybd - §©¨

,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwa rbzy cr ilka[úBöéîwäå]- §©§¦
,gafnd iab lr dxihwdl dgpnd on unew zlihpúBøè÷äly ©§¨

,gafnd iab lr dgpnd unewúBiönäå)zeterd mc ievin - §©©¦
gafnd xiw lr miwlnpd[úB÷éìnäå] (lenn zeterd zwiln - §©§¦

.sxerd
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קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.‚‰ÏÈl‰ ÏL ‰�BL‡¯ ‰ÚLa Lc˜Ï ‡lL ÌÈ¯‰Ê� LÈ[cÌBi‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL e�ÈÈ‰c)[dÁ"Î˙ 'ÈÒ ÔÈiÚ17( ¥¦§¨¦¤Ÿ§©¥§¨¨¦¨¤©©§¨§©§¨¨§¦¦©©£©©¥¦

ÌÈc‡Ó ÏfÓ ‡e‰ ‰�BL‡¯‰ ‰ÚLaL ÈÙÏ ‰ÏÈl‰ CBz ‰ÚL ¯Á‡Ï B‡ ‰ÏÈl‰ Ì„B˜ B‡ ‡l‡[fÎeÏLBÓ Ï"‡ÓÒÂ ¤¨¤©©§¨§©©¨¨©©§¨§¦¤§¨¨¨¦¨©¨©§¦§¥

¯‡a˙� ¯·Îe ÂÈÏÚ20ÌBÈ „BÚaÓ ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ B‡B·a „iÓ Lc˜Ï BÏ LÈ ‰lÁ˙ÎlL[g: ¨¨§¨¦§¨¥¤§©§¦¨¥§©¥¦¨§¦¥©§¤¤¦§
ג סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

äìéìä ìù [ãוכן לבן, ליין אדום יין בין חילוק בזה אין -

זו בשעה הפת על מקדשין .13אין

íåéä úåöç øçà [äחצות אחר השביעית השעה היינו -

חורף14האמצעי שעון פי על לשבע שש בין בערך שהוא ,

בהערה] הרגיל15[כמפורט השעון לפי -16.

íéãàî ìæî àåä [åלפי מקום בכל הוא המזלות חשבון -

בו הנהוג .18השעון

íéãàî ìæî àåä [æבשעה והמזלות המאורות כשנתלו -

צדק, ובשניה שבתאי, שימש רביעי יום של ראשונה
כוכב, ואחריו נוגה, ואחריו חמה, ואחריו מאדים, ואחריו
וחוזרים השעות, לשבע המזלות שבע נמצאו לבנה, ואחריו
יום של ראשונה שעה יוצאת שישי וביום . . לעולם חלילה

ששית בשעה מאדים ונמצא . . .19נוגה

íåé ãåòáî [çהקידוש עם להמתין נהגו שלא במקום -

עליהם זאת קיבלו שלא לומר יש - השביעית השעה לאחר
,21מלכתחילה

zetqede mipeiv

הענין13) שמפשטות 2 הערה 16 ע' שעט 'התקשרות' קובץ
כל לזה שאין ברור בנידון, הידועים המקורות כל ומסתימת
הלשון (בגלל בטעות שחושבים כפי היין, לאדמומית שייכות

זה. חשש קיים הפת על מקדש אם וגם 'מאדים'),
הקצר14) היום של האמיתי חצות זמן בין הממוצע שהוא

בשנה, ביותר הארוך היום של האמיתי חצות וזמן בשנה ביותר
משוע"ר הלכות (קיצור :12:00 בשעה השנה תקופות בכל והוא

.(12 הערה
(כי15) בלבד הסכמי שעון הוא שבידינו שהשעון לדעת חשוב

45 ,30 ,15 ,1 האורך במעלת רק הן הנכונות העגולות השעות
– אלו) אורך מעלות בין (השוכנים אחרים ובמקומות וכו'
הנ"ל האורך מעלות של העגולות לשעות שעונם את התאימו
הנכון, השעון ע"פ האמצעי חצות את לחשב ויש שבסביבתם).
– בערך) 35 אורך במעלת שנמצאת ישראל בארץ וכדלהלן:
האמיתית העגולה השעה לעומת דקות, בכ20ֿ מאחר השעון
האמצעי חצות ולפי"ז קהיר). (אופק 30 אורך במעלת הנמצאת
.5:40-6:40 היא השביעית והשעה לערך. ב11.40 הוא לעולם
היא השביעית והשעה דקות, בכ-4 הוא ההפרש יורק בניו

.(12 הערה משוע"ר הלכות (קצור 5:56-6:56
(16:ÂÎ¯ 'Ú ·"ÈÁ ˘„Â˜ ˙Â¯‚‡שלא הזהירות אודות במ"ש

בת לשעה הכוונה מובן הנה שבת, בערב 6-7 משעה לקדש
וגם ובחורף, בקיץ הוא שוה המזלות הילוך כי רגעים, ששים
ובמילא ובצפון, שבדרום המקומות בין חילוק אין היום בחצות
היום. חצות לאחר שוות שעות שש היינו הששית שעה

:Î˜ 'Ú ‚"ÈÁ ˜"‚‡·Âששים של שעה הוא מזל כל שליטת
ב, (קכט, שבת בפרש"י המבואר ע"פ בזה והסדר מינוט,
אחר - הנ"ל משעות - שביעית בשעה הוא הנ"ל ולכן ובכ"מ),
נה"ח בין באמצע הוא וחצות שם, הזקן רבנו כלשון היום, חצות

כמובן. ושקה"ח
מקובל מנהג הוא אם הנה בזה, נזהרים אין ת"ו שבאה"ק מש"כ
שם בשו"ע גם (והרי קבלוהו לא שמלכתחילה הטעם י"ל שם,
לקדש לו יש שלכתחילה נת' וכבר כו' נזהרים יש בלשונו: דייק

להעדר והטעם הנ"ל). בשעה זה יהי' שלפעמים אף - כו' מיד
משום י"ל - כו') בבואו מיד זה כשאין (אפילו זה מנהג קבלת
סעיפים סתנ"ה רבנו שו"ע (ראה רע דבר ידע לא מצוה דשומר

טוֿטז).
מדוע מבואר תשל"ט טבת ממכתב 576 ע' חט"ז ובלקו"ש
שש - צ"ל הי' לכאורה האמיתי: ולא האמצעי חצות דווקא
ושקה"ח" נה"ח בין "האמצע האמיתי, חצות אחר שעות
ע"פ והכוונה בראשו). כשהחמה - לדעתו לאדם קל (דלכאורה

האמצעי. חצות אחר שעות שש – נוהגין שראיתי מה
אאמו"ר בבית דבר. עמא כך: נוהג היה מי מבואר ובשוה"ג
בלאה"כ היו – אדמו"ר מו"ח כ"ק בבית שראיתי מה ולאח"כ

השביעית. שעה לאחרי רב זמן מקדשין
בנוגע נוהגין שראיתי מה ולהמתיק יל"פ ועפ"ז שם: עוד וראה
מתי בפ"ע עש"ק בכל מבררין שאין לז' ו' שעה בין לקדש שלא
מתי השוות שעות שש לדעת בראשו) (שהחמה האמיתי חצות
רבים בה דדשו דכיון הענין גם יש בפרט ובנדו"ז - מסתיימות
בעיקר (הקידוש) נוגע שבמדינתנו ובפרט . . ה' פתאים שומר
- לש"ק בהכנת טרודים כן מעוננים, ימים וכו"כ החורף בימות

בראשו. דחמה הזמן לברר קל ולא
לידינו.17) הגיע לא בשוע"ר זה סימן
ארץ18) אחרי שעות שבע מאדים מזל שולט שבנ.י. היינו

השעה לפי מקום בכל מחשבים התקופה לענין משא"כ ישראל,
לפי התקופה חלה מקום שבכל אומרים ואין ישראל, ארץ של

המקומית. השעה
ואילך.19) ליה דקיימא ד"ה ב. קכט, דף שבת רש"י ע"פ
ב.20) סעיף
כ"ק21) ביאר זו, בחומרא נהגו לא ישראל שבארץ לכך במענה

זה יהי' לפעמים אם שאף כאן שוע"ר מלשון שמשמע אדמו"ר:
נזהרים שלא ובמקומות מיד, לקדש לו יש – שביעית בשעה
לא שמלכתחילה לומר יש – אצלם מקובל מנהג הוא אם בזה,
(קיצור רע" דבר ידע לא מצוה "שומר משום עליהם, קיבלוהו

לעיל). שהובא אג"ק ע"פ משוע"ר הלכות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hkw sc oileg(iriax meil)

mvr e` xya zifk epnn eyxti m`y oiprl ezpeek ,igd on xa`
.mixedh eidi dxeryk

zx`an ,zeiecr zkqnn ef dpyn yxcnd zia ipa e`iady oeik
oerny iaxe xi`n iax zwelgn z` zrk dit lr `xnbd

:xg` ote`a ,epizpynaéëäì úéúàc àzLäz`ay zrk - ©§¨§¨¦§¨¦
xnel yi ,zeiecra dpynd it lr epizpyn z` x`ale cinrdl
znd on xa` mzq iabl `nw `pz lr wleg epi` oerny iaxy

`l` ,`nhn `edy [dligza `xnbd dcinrdy itk]àpz ïéa¥©¨
àkéà äøBòNk íöòå øNa úéæk énð ïBòîL éaøì àn÷©¨§©¦¦§©¦§©¦¨¨§¤¤¦§¨¦¨

eäééðéamvr e` xya zifk iabl `id mdipia zwelgnd - ¥©§

xn`y `nw `pz .zeiecr zkqna mi`pzd ewlgpy enk ,dxeryk
,znd on xa`k `le igd on xa`k `nhn lclecnd xa`dy
dxeryk mvr epnn yextz m`y ,xfril` iaxk e` ,`id ezpeek
iaxk e` ,`nh didi epnn yextiy xya zifk la` dxedh didz
mvr la` xedh didi xya zifk epnn yexti m`y ,`ipegp
xaq ,xdihy oerny iaxe ,d`nh didz epnn yextzy dxeryk
,mvr oiae xya oia ,igd on xa`n yxetd lky ,ryedi iax zrck

.melkn xedh
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gkw sc oileg(iyily meil)

ìkea yiyk `weec `ed dyxt dze`n cnlpd,úBîöòå íéãéb øNa ¨¨¨¦¦©£¨
.d`neh ea oi` eiiga uxydn ylzpy envr ipta xya la`

:`xnbd zx`aneäaekøà eäééðéa àkéà àáé÷ò éaøì éaø ïéa- ¥©¦§©¦£¦¨¦¨¥©§©§¨
oi`y ,uxyd lbx ly dpezgzd daekx`d iabl `ed mdipia lcadd
da yiy oeik ,`aiwr iax zrcl .cala zenvre micib `l` xya da
dpi` xya da oi`y oeik ,iax zrcle .z`nhn ,zenvre micib

:`xnbd zxxan .z`nhnéàî ,éìéìbä éñBé éaøì àáé÷ò éaø ïéa¥©¦£¦¨§©¦¥©§¦¦©
.eäééðéa àkéà:daiyneàkéà íéúôN áéðå àéìek ,àtt áø øîà ¦¨¥©§¨©©¨¨§¨§¦§¨©¦¦¨

,eäééðéaigd on xa` z`neh oda yi ililbd iqei iax zrcly ¥©§
oeik ,`aiwr iax zrcl la` ,ozencwl zexfeg opi`y oeik ,mivxya

.ze`nhn opi` zenvre micib oda oi`y
àëéøöembe dndadn yxetd xya oic eprinydl aezkd jixve - §¦¨

.dfn df mcnell xyt` i`e ,uxyd on yxetd xya oicéàc§¦
äîäa ïðéòîLàyxetd xyad oic z` wx eprinyn did m`y - ©§§¦¨§¥¨

,xnele zerhl xyt` ,dndadn,íéiçî ànèî àìc àîòè eðééä©§©§¨§Ÿ§©¥¥©¦
íeMî,jk lk dxeng dpi` dliap xya z`nehyànèî àìc ¦§Ÿ§©¥

äLãòëa.zifka `l`õøL ìáà,dxeng ez`nehyànèîc §©£¨¨£¨¤¤¦§©¥
íéiçî ànèì àîéà ,äLãòëaepnn yxty xya mby xn`z - §©£¨¨¥¨§©¥¥©¦

n didi eiigaepi` epnn yxetd xyay eprinydl jixv jkitl .`nh
.`nhn,õøL ïðéòeîLà éàåepi`y mrhdy ,xnele zerhl xyt` §¦©§¦¨¤¤

`ed mixkfpd mipte`a `nhníeMîdlw ez`nehyànèî àìc ¦§Ÿ§©¥
exya,àOîamb jkitleìáà ,íéiçî ànèî àìzliapäîäa §©¨Ÿ§©¥¥©¦£¨§¥¨

,dxeng dz`nehyàîéà ,àOîa ànèîczkizg mby xn`z - ¦§©¥§©¨¥¨
dpnn zyxetd xya.íéiçî ànèz:`xnbd dwiqnàëéøöok` - §©¥¥©¦§¦¨

.mipicd ipy z` eprinydl aezkd jxvp
:igd on xa`n dyxity xya zkizg ly dpic z` zx`an `xnbd

,éçä ïî øáàî øNa úéæk CúBçä ,ïðaø eðzm`Bëúçon dligz ¨©¨¨©¥§©¦¨¨¥¥¤¦©©£¨
xa`dåéìò áMéç Ck øçàå,dlik`l,øBäèon xa` z`nehy oeik §©©¨¦¥¨¨¨

.`nh xaca rbp `ly onf lk ea oi` ok mb zxg` d`nehe ,ea oi` igd
m` la`åéìò áMéçdlik`lBëúç Ck øçàå,xa`dn.àîèik ¦¥¨¨§©©¨£¨¨¥

z`neh lawl ie`x dyrp ,xa`l xaegn ecera eilr aygy iptn
on xyad `nhp ixd dliapk `nhn igd on xa`y oeike ,oilke`
xeza ea dzidy d`nehd epnn dlhazpe xa`d on ekzgyke ,xa`d
d`nehd eilr dx`yp ,d`nehd a` `edy ,igd on xa`n wlg

.d`nehl oey`x df ixde ,xa`a ezribpa laiwy
:`ziixad zpeek x`eaz epnn ,df oipra dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àLøãî éáì ìò àì éqàzial qpkp `ly zg` mrt rxi` - ©¦Ÿ¨§¥¦§¨¨
okn xg`le ,yxcndàøéæ éaøì déçkLàe ,`xif iax z` ybt -øîà ©§§¥§©¦¥¨¨©

déì,iq` iaxàLøãî éáa øeîà éàîyxcnd ziaa exn` dn - ¥©¨§¥¦§¨¨
.iziid `ly onfaCì àéL÷ éàî ,déì øîàdzywed dkld efi` - ¨©¥©©§¨¨

.dilr exn` dn renyl utg dz`y ,jl,déì øîà,il dywed jk ¨©¥
éðz÷cm`y ,igd on xa`n xya jzegd iabl `ziixaaáMéçeilr §¨¨¥¦¥

dlik`lBëúç Ck øçàå,xa`d on,àîèon d`neh laiwy oeik §©©¨£¨¨¥
,eil` xaegn didyk xa`d
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gkw sc oileg(iyily meil)

,cg` sebk mpi` `linne ,uegay mitprd on wpei miptay wlgd
àlàwlgdàîhäx`yp miptay,Búàîeèalawl ie`x xnelk ¤¨©¨¥§§¨

,d`nehåd wlgdøBäèx`yp uegay.Búøäèadzrneéiaà éòa §¨§¨¢¨¨¥©©¥
,oerny iax zhiyläNòzL eäîuegay zeyiwddzøáçì ãé ©¤¥¨¤¨©£¤§¨

ymnvr mdy s` ,uegay mitpra d`neh rbiz m` ,xnelk .mipta
mitprd m`d ,ux`l mixaegnk miaygpy iptn mi`nhp mpi`
dwiqn .mzngn mi`nhp eidi aewp epi`y uivra mi`vnpd miiniptd

:`xnbd.e÷éz¥

dxf dceary `ed oicd .dxf dcear oipra ,dnec wtq d`ian `xnbd
oldl oerny iax zrcly oeike ,d`pda dxeq`(.hkw)xq`py lke`

epi` dxf dcear dyrpy xacy ixd ,oilke` z`neh ea oi` dlik`a
,`xnbd zwtzqne .elke`l xyt` i` ixdy oilke` z`neh lawn

:xg` xacl d`neh `ivedle qipkdl ci dyrp m`déaø øîà̈©©¦
eøîà éøä ,äéîøéyéöçì äåçzLnälyúòìc,dnilydøñà- ¦§§¨£¥¨§©¦§©£¤©£¦§©©£¨¨

dzrne .dxf dcear oick ,el degzydy ivgd z` d`pda xq`éòä¥
,äéîøé éaø©¦¦§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr alw sc oileg(ycew zay meil)

äãBáòa äãBî BðéàL ïäk ìk ,øîBà ïBòîL`idy zepaxwd ly ¦§¥¨Ÿ¥¤¥¤©£¨
,eailn z`f dca epiax dyny xeaq `l` ,'d ieeiv÷ìç Bì ïéà¥¥¤

äpeäëa,miycwd zlihpa -øîàpL(bl f `xwie)íc úà áéø÷nä' ¦§¨¤¤¡©©©§¦¤©
,'äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä úàå íéîìMä©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
cenll yie ,gafnd iab lr ewxefl mcd z` jilend edf 'aixwnd'e
wey z` lhep da dcene dceard z` caery df odk wxy weqtdn
lhep epi` ,dceara dcen epi`y odk j` ,dpedk zpznk oinid

:`ziixad dkiynn .zepznéì ïéàdf weqtn cenlläæ àlà ¥¦¤¨¤
ãáìa,algd zxhwdae gafnl mcd zkleda caerd odk - ¦§¨

,weqta eyxtzd el` zecearyúBãBáò äøNò Lîç úBaøì ïépî¦©¦§©£¥¤§¥£
epi` odn zg`a dcen epi`y odky ,ycwna mipdkl yiy zexg`

,zeceard z` `ziixad zhxtne ,zepzn lhepúB÷éöiä ïBâkly §©§¦
,dgpnd iab lr onydúBìéìaäå,onyd mr dgpnd ly §©§¦

úBúéútäå,xepza e` zygxna e` zagna dieyrd dgpna - §©§¦
itk ,zleq zeidl oxifgne oze` xxetn odkd did oziit` xg`l

,okl mcew eidyúBçéìnäå,zepaxwd lr gln zpizp -úBôeðz §©§¦§
,d`ade dkleda dgpnd ztpd -úBLbäå`idyk dgpnd zybd - §©¨

,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwa rbzy cr ilka[úBöéîwäå]- §©§¦
,gafnd iab lr dxihwdl dgpnd on unew zlihpúBøè÷äly ©§¨

,gafnd iab lr dgpnd unewúBiönäå)zeterd mc ievin - §©©¦
gafnd xiw lr miwlnpd[úB÷éìnäå] (lenn zeterd zwiln - §©§¦
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld

אורחים, כשיש גם זה על להקפיד יש מקומות בשאר בטבתאבל עשרה בצום קודש שבת ערב כשחל .22ואפילו

zetqede mipeiv

יש לכתחילה אבל אצלם, מקובל שכן במקומות רק הוא אמנם
הכנסת. מבית כששב גם השביעית השעה אחרי עד להמתין

שי'22) רי"ל המזכיר מסר שכן 19 ע' שעט 'התקשרות' קובץ

אורחים כשיש גם ביותר, בזה להיזהר תמיד שנהגו גרונר
ערב(שאינ כשחל ואף מזה), יודעים שאינם או בזה נוהגים ם

וע"ע. בטבת. עשרה בצום שבתֿקודש

•
zay zekld - jexr ogley

‚Îלחשכה סמוך וקטום גרוף שאינו תנור אצל לסמוך אבל
שיש אע"פ הכל לדברי מותר שם סולדת שהיד אע"פ
במקום המדורה כנגד לסמוך שכן וכל עצמה בשבת אוסרים
בענין הוא אם מותר עצמה בשבת שאפילו בו סולדת שהיד
מותר לחשכה וסמוך שי"ח בסי' כמ"ש בישול משום בו שאין
מרק בו שיש כגון בישול משום בו שיש בענין הוא אם אף
דרוסאי בן כמאכל נתבשל לא עדיין אפילו או לגמרי ונצטנן
שאינה כירה גבי על להחזירו אפילו מותר לגמרי חי הוא ואם
לחוש אין שבחי הכל לדברי ממש לחשכה סמוך וקטומה גרופה

למעלה: שנתבאר כמו לחיתוי כלל

„Îלדברי (שם להחזיר שאסור למקום בשבת והחזיר עבר אם
בכדי שבת מוצאי עד אסור במזיד בין בשוגג בין הכל)
מצטמק אם אבל לו ויפה במצטמק אמורים דברים במה שיעשו

האיסור. מן נהנה לא שהרי ביום בו אפילו מותר לו ורע

כלל לאסור יש אם לו ויפה במצטמק אפילו מסתפקין ויש
צרכו כל כבר מבושל שהיה מאחר בדבר שוגג היה אם בדיעבד
ומכל בשבילם הוחזר שלא לאחרים להתיר זה על לסמוך ויש

הוחזר: בשבילם שגם להתיר אין ביתו לבני מקום

‰Îידי על החזיר אם אבל בעצמו הישראל כשהחזיר זה וכל
היה אם לו ויפה מצטמק אפילו מותר במזיד אפילו נכרי
ראוי היה שכבר כיון כך כל ממנו נהנה שאינו צרכו כל מבושל

לאכול.

לאכול ראוי שהיה מתחלה קצת חם כשהיה אמורים דברים במה
הנכרי וחממו לאכול ראוי היה שלא לגמרי צונן היה אם אבל
שם להחזיר שאסור במקום ישראל בשביל בשבת מעצמו אפילו
כיון ושתק ראה התבשיל בעל והישראל הכל) (לדברי בשבת
לאחר אפילו לאכלו אדם לכל אסור הנכרי מעשה שהועילו

שיעשו. בכדי שבת במוצאי שימתינו עד שיצטנן

שהוא הנכרי כשהחזירו ידע לא התבשיל בעל הישראל אם אבל
שמן מותר זה הרי כשהחזירו כלל ראהו שלא או לגמרי צונן
לאחר תבשילו את הנכרי שיחמם כלל רוצה הישראל אין הסתם
ישראל של התבשיל את שיאסור הימנו כל ולא לגמרי שנצטנן

כרחו. בעל

הישראל (אפילו החזיר אם להחזיר) הנכרי את צוה אם (ואפילו
אצל שסמך כגון לכתחלה אפילו מתירים שיש למקום בעצמו)
כל שנתבשל תבשיל המדורה כנגד או וקטום גרוף שאינו תנור
סולדת שהיד עד שם ונתחמם לגמרי ונצטנן מרק בו ויש צרכו
שיש כיון מקום מכל (לישראל) חטאת חיוב בה שיש שאע"פ בו

על לסמוך יש שי"ח בסי' כמ"ש לכתחלה אפילו מתירים
צוהו אפילו הנכרי מעשה לאסור (שלא בדיעבד דבריהם

ישראל):

ÂÎפי שעל שבקדרה תבשילו שהקדיחה וראה בבקר המשכים
מדרכי באחד עליה שהשהה וקטומה גרופה שאינה הכירה
להסיר יכול יותר יקדיח פן ומתיירא למעלה שנתבארו ההיתר
[אבל הכירה פי על ריקנית ישנה קדרה ולהניח מהכירה הקדרה
הקדרה ישים ואז תק"ב בסי' שיתבאר מטעם חדשה קדרה] לא
במה איסור כאן ואין הריקנית הקדרה גבי על בתוכה שהתבשיל

וקטומה גרופה שאינה לכירה בשבת שהקדרהשמחזיר דכיון
הרי בתוכה שהתבשיל הקדרה תחת הכירה פי סותמת הריקנית

וקטומה. כגרופה זה

על הטמונה חמין קדרת פי על בשבת תבשיל ליתן מותר וכן
שהיד פי על אף רנ"ז בסי' שיתבאר ע"ד (שבכירה) האש גבי
מפסקת שהקדרה כיון בגחלים לחיתוי חוששין ואין שם סולדת

להגחלים. זה תבשיל בין

בדעתו היה ולא יום מבעוד מהכירה זה תבשיל הסיר אם ואפילו
לקדרה מקדרה פינהו ואפילו קרקע גבי על והניחו להחזירו
שאין בענין שהוא אלא לגמרי ונצטנן ישן תבשיל הוא ואפילו
מאלו אחד שבכל שאף מרק בו שאין כגון בישול משום בו
מפני וקטומה הגרופה כירה גבי על אפילו בשבת להחזירו אסור
גבי על כשמניחו מקום מכל בשבת לכתחלה כמבשל שנראה
לכתחלה כמבשל נראה אינו (שבכירה) הגחלים גבי שעל הקדרה

בכך. בישול דרך שאין לפי

אינו אם שאף מעזיבה עליו שיש שלנו בתנור לומר יש זה ולפי
ואפילו וקטום גרוף שאינו החורף בית תנור וכן וקטום גרוף
סולדת שהיד פי על אף בשבת גביו על ליתן מותר בתוכו האש
הגחלים גבי על הטמונה קדרה פי על ליתן שמותר מה כל שם
בתוכה. שהתבשיל להקדרה האש בין מפסקת שהמעזיבה כיון

עתה שיניח צריך שם סולדת היד שאין שאע"פ אומרים ויש
כדי שבתנור להגחלים בינה להפסיק הקדרה תחת דבר שום
שהיא המעזיבה אבל לחתות יבא ולא בזה היכר לו שיהיה
וכן מלחתות למונעו והיכר הפסק חשובה אינה מכבר עשויה

עיקר.

בלא גביו על ליתן להקל נהגו התנור שהוסק קודם מקום ומכל
יחתה שמא חשש יהיה ואז כשיוסק אח"כ שיתחמם אע"פ הפסק

שיסמוכו: מי על להם שיש כיון בידם למחות אין אעפ"כ

ÊÎוקטום גרוף שאינו החורף בית תנור אצל לסמוך אבל
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שנתבאר כמו מנהגינו לפי ענין בכל מותר בתוכו האש ואפילו
סולדת והיד מרק בו יש אם קצת חם התבשיל שיהיה רק למעלה
התנור אצל שם סולדת היד אין אם אבל לתנור שסומך במקום
כמו ענין בכל לסמוך מותר לגמרי התבשיל שנצטנן פי על אף

למעלה. שנתבאר

את לחמם התנור את אח"כ יסיק שהנכרי יודע אם מקום ומכל
וכשיתחמם רע"ו בסי' שיתבאר דרך על בשבת מותר שזהו הבית
בו סולדת שהיד עד שאצלו התבשיל כן גם יתחמם מאד התנור
שזהו לפי הנכרי שיסיק קודם משם יטלנו אלא שם להניחו אסור
שהראשון שתחתיה האור את נותן ואחד הקדרה את מניח כאחד

סופרים: מדברי אסור אבל פטור

ÁÎואח"כ התבשיל את שם שיניח לנכרי לומר מותר אבל
לפי מאליו התבשיל ונרתח הבית לחמם התנור יסיק
בשביל אלא התבשיל בשביל אינה בהסיקו הנכרי כוונת שעיקר
ואף מאליו נרתח והתבשיל המותר דבר שהוא הבית חימום
לנכרי באמירה איסור בזה אין ימות ולא רישיה פסיק שהוא
מתכוין שהנכרי כיון בזה שאוסר מי ויש למעלה שנתבאר מטעם
אצלו או התנור גבי על הניחו שהרי התבשיל בשביל גם בהסיקו
והמנהג כלום מועיל זה אין הבית בשביל כוונתו שעיקר אף
במקום לעצמו יחמיר נפש בעל כל מקום ומכל הראשונה כסברא

כך: כל צורך שם שאין

ËÎכדי בתנור הקבועה הקדרה לתוך מים נכרי נתן אם אבל
ונרתחו התנור הסיק ואח"כ התנור כשיסיק תבקע שלא
לכתחלה ואפילו בשבת מהם הישראל ליהנות מותר המים

הכל לדברי התנור שיסיק קודם בקדרה מים שיתן לו לומר מותר
שאין הבית לחמם אלא המים לחמם כלל כוונתו אין שהרי

הקדרה. תבקע שלא כדי אלא בקדרה מים נותנים

להדיח שיתחממו המים באותן חפץ הישראל אם מקום (ומכל
שהישראל דכיון לקדרה שיתנם לנכרי לומר אסור כלים בהם
בהם חפץ אם לחשכה סמוך אפילו שם ליתנם לו אסור בעצמו
שיוסק לאחר בגחלים יחתה שמא גזירה משום כלים) להדחת
שם ליתנם לנכרי לומר אסור רנ"ד בסי' שיתבאר כמו התנור
לעשותו שאסור זה בסימן שנתבארו אלו מדברים דבר שכל
אסור בתחלה כמבשל שנראה משום או יחתה שמא גזירה משום
במים כלל חפץ לו אין אם ואפילו לעשותו לנכרי לומר
שהוסק קודם אפילו בעצמו המים ליתן לו אסור שיתחממו

התנור:

אם אף כ"ח) (דסעיף הראשונה כסברא שנהגו המנהג ולפי
כוונתו שעיקר כיון מותר לחממם כדי המים בנתינת כוונתו
שהסיק לאחר בקדרה המים נתן ואם הבית בשביל הוא בהסיקו

עדיי צוננת הקדרה שהיתה אע"פ אםהתנור המים בה כשנתן ן
שבת מוצאי עד אסורים הם הרי לחממם כדי שנתנן בבירור ידוע
גמורה מלאכה שעשה נכרי כדין הכל לדברי שיעשו בכדי
תבקע שלא כדי אלא נתנן לא הסתם מן אבל ישראל בשביל

הקדרה:

סעיפים שבת בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק

כגֿכט
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עכשיו: עד שלמדנו מה [לסיכום

שהקב כזה, באופן היתה העולם ""בריאת "השפילה

ה (שהיא החכמה מספירת האלקית החיות "ספירה"את

שבתוך שהחיות באופן הנבראים, לתוך הראשונה)

הבריאה נק' זה שבגלל (עד מחכמה היא הנבראים

)]."ראשית"

è"ìå äùòîä éîé úùùá äîëçä úãéøé úéìëúå
,äééìò êøåöì àåä ,'åë òøåæä ùøåçä ,úåëàìî
.ãçà 'äá íøù÷ì ë"â äùòîä úåðéçá ìë åìòúéù
שגם ית', לפניו כזאת היתה למה מפרש, ועתה

("ימי גשמית עשי' של ומלאכותיההמעשההחיות ,"
מבחינת תהי' מלאכות) בל"ט הכלולות השונות
ביותר, והעליונה הראשונה הספירה שהיא החכמה
תרד החכמה שמבחינת שהחיות גדולה, ירידה זו והרי
בבחינת ולהתלבש להתצמצם מדריגה אחר מדריגה

רקעשי' תהי' העולם שחיות מספיק לא ומדוע ;

לבד? הקב"ה של דיבורו מבחינת

ידי על שדוקא היא, עלי' לצורך זו ירידה אלא
בכוחו יש המעשה" ימי "ששת לתוך החכמה" "ירידת
לקדושה. הגשמיים עניניו את גם להעלות האדם של

כלומר:

(בל"ט המעשה ימי בששת האדם מלאכת תכלית
את להעלות כדי היא כו') והזורע החורש המלאכות,
משתמש שהאדם ידי שעל לקדושה; הגשמיים הדברים
אותם מקשר הוא הרי ית', לעבודתו הגשמיים בענינים

אחד"). ("ה' באלקות

יאכל ד"כאשר שמצאנו, הדרך אותה על והוא
האלקי הניצוץ כח מתעלה זה, בכח ה' ויעבוד מאכל
ביגיע ומתן "במשא כשעוסק - וכן במאכלים", שנפל
כעולה לה' יעלה מהם, לצדקה יתן ואח"כ כפיו

מפני: בעניננו, הוא וכן וכקרבן"

.åîåé÷å åúåéçå íãàä êøåöì íä úåëàìîäù
בוראו. את עובד הוא ומכוחם
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שנתבאר כמו מנהגינו לפי ענין בכל מותר בתוכו האש ואפילו
סולדת והיד מרק בו יש אם קצת חם התבשיל שיהיה רק למעלה
התנור אצל שם סולדת היד אין אם אבל לתנור שסומך במקום
כמו ענין בכל לסמוך מותר לגמרי התבשיל שנצטנן פי על אף

למעלה. שנתבאר

את לחמם התנור את אח"כ יסיק שהנכרי יודע אם מקום ומכל
וכשיתחמם רע"ו בסי' שיתבאר דרך על בשבת מותר שזהו הבית
בו סולדת שהיד עד שאצלו התבשיל כן גם יתחמם מאד התנור
שזהו לפי הנכרי שיסיק קודם משם יטלנו אלא שם להניחו אסור
שהראשון שתחתיה האור את נותן ואחד הקדרה את מניח כאחד

סופרים: מדברי אסור אבל פטור

ÁÎואח"כ התבשיל את שם שיניח לנכרי לומר מותר אבל
לפי מאליו התבשיל ונרתח הבית לחמם התנור יסיק
בשביל אלא התבשיל בשביל אינה בהסיקו הנכרי כוונת שעיקר
ואף מאליו נרתח והתבשיל המותר דבר שהוא הבית חימום
לנכרי באמירה איסור בזה אין ימות ולא רישיה פסיק שהוא
מתכוין שהנכרי כיון בזה שאוסר מי ויש למעלה שנתבאר מטעם
אצלו או התנור גבי על הניחו שהרי התבשיל בשביל גם בהסיקו
והמנהג כלום מועיל זה אין הבית בשביל כוונתו שעיקר אף
במקום לעצמו יחמיר נפש בעל כל מקום ומכל הראשונה כסברא

כך: כל צורך שם שאין

ËÎכדי בתנור הקבועה הקדרה לתוך מים נכרי נתן אם אבל
ונרתחו התנור הסיק ואח"כ התנור כשיסיק תבקע שלא
לכתחלה ואפילו בשבת מהם הישראל ליהנות מותר המים

הכל לדברי התנור שיסיק קודם בקדרה מים שיתן לו לומר מותר
שאין הבית לחמם אלא המים לחמם כלל כוונתו אין שהרי

הקדרה. תבקע שלא כדי אלא בקדרה מים נותנים

להדיח שיתחממו המים באותן חפץ הישראל אם מקום (ומכל
שהישראל דכיון לקדרה שיתנם לנכרי לומר אסור כלים בהם
בהם חפץ אם לחשכה סמוך אפילו שם ליתנם לו אסור בעצמו
שיוסק לאחר בגחלים יחתה שמא גזירה משום כלים) להדחת
שם ליתנם לנכרי לומר אסור רנ"ד בסי' שיתבאר כמו התנור
לעשותו שאסור זה בסימן שנתבארו אלו מדברים דבר שכל
אסור בתחלה כמבשל שנראה משום או יחתה שמא גזירה משום
במים כלל חפץ לו אין אם ואפילו לעשותו לנכרי לומר
שהוסק קודם אפילו בעצמו המים ליתן לו אסור שיתחממו

התנור:

אם אף כ"ח) (דסעיף הראשונה כסברא שנהגו המנהג ולפי
כוונתו שעיקר כיון מותר לחממם כדי המים בנתינת כוונתו
שהסיק לאחר בקדרה המים נתן ואם הבית בשביל הוא בהסיקו

עדיי צוננת הקדרה שהיתה אע"פ אםהתנור המים בה כשנתן ן
שבת מוצאי עד אסורים הם הרי לחממם כדי שנתנן בבירור ידוע
גמורה מלאכה שעשה נכרי כדין הכל לדברי שיעשו בכדי
תבקע שלא כדי אלא נתנן לא הסתם מן אבל ישראל בשביל

הקדרה:

סעיפים שבת בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק
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עכשיו: עד שלמדנו מה [לסיכום

שהקב כזה, באופן היתה העולם ""בריאת "השפילה

ה (שהיא החכמה מספירת האלקית החיות "ספירה"את

שבתוך שהחיות באופן הנבראים, לתוך הראשונה)

הבריאה נק' זה שבגלל (עד מחכמה היא הנבראים

)]."ראשית"

è"ìå äùòîä éîé úùùá äîëçä úãéøé úéìëúå
,äééìò êøåöì àåä ,'åë òøåæä ùøåçä ,úåëàìî
.ãçà 'äá íøù÷ì ë"â äùòîä úåðéçá ìë åìòúéù
שגם ית', לפניו כזאת היתה למה מפרש, ועתה

("ימי גשמית עשי' של ומלאכותיההמעשההחיות ,"
מבחינת תהי' מלאכות) בל"ט הכלולות השונות
ביותר, והעליונה הראשונה הספירה שהיא החכמה
תרד החכמה שמבחינת שהחיות גדולה, ירידה זו והרי
בבחינת ולהתלבש להתצמצם מדריגה אחר מדריגה

רקעשי' תהי' העולם שחיות מספיק לא ומדוע ;

לבד? הקב"ה של דיבורו מבחינת

ידי על שדוקא היא, עלי' לצורך זו ירידה אלא
בכוחו יש המעשה" ימי "ששת לתוך החכמה" "ירידת
לקדושה. הגשמיים עניניו את גם להעלות האדם של

כלומר:

(בל"ט המעשה ימי בששת האדם מלאכת תכלית
את להעלות כדי היא כו') והזורע החורש המלאכות,
משתמש שהאדם ידי שעל לקדושה; הגשמיים הדברים
אותם מקשר הוא הרי ית', לעבודתו הגשמיים בענינים

אחד"). ("ה' באלקות

יאכל ד"כאשר שמצאנו, הדרך אותה על והוא
האלקי הניצוץ כח מתעלה זה, בכח ה' ויעבוד מאכל
ביגיע ומתן "במשא כשעוסק - וכן במאכלים", שנפל
כעולה לה' יעלה מהם, לצדקה יתן ואח"כ כפיו

מפני: בעניננו, הוא וכן וכקרבן"
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" עיקר כפיהעלאה[ואולם, התפלה, בשעת היא זו "

ומבאר:] שממשיך

ãçà 'äì åúìôúá åùôð úà àùåð íãàä øùàëå
äúà êåøá ,äìôúáå , 'åë úáäàå ,òîù úàéø÷á

úåçë ìë íâ éøä ,'åë[הנפש]úåëàìîáù úéðåéçä
.ãçàá íéììëðå åîò íéìòúî åîåé÷å åúåéç íäîù
וגו' "שמע התיבות אמירת אינו שמע קריאת ענין

שהאדם ורוחני, פנימי ענין הוא אלא בלבד, אחד" ה'

(ה'שמע("להתבונןצריך ית' באחדותו ישראל")

ית' יחודו ענין בנפשו ונרגש שנקלט עד אחד),

היא דבר כל של האמיתית שהמציאות האמיתי,

עד גו'), (ואהבת ה' באהבת יתעורר ומזה אלקות,

ה'", אתה "ברוך ואומר עשרה שמונה לתפילת שמגיע

אליו ומדבר ממש המלך לפני עומד שהוא שמרגיש

(ברוך נוכח .אתהבלשון כו')

לאלקות, מתקשר האדם התפלה שבשעת ונמצא,

גלוי. באופן אצלו נרגש אחד" ד"ה' שהענין עד

וענינים ממלאכות הם וקיומו האדם שחיות וכיון

שמע קריאת בשעת להקב"ה בהתקשרותו הרי גשמיים,

עד לאלקות, הגשמיים חייו את גם מקשר הוא ותפלה,

באחד". "נכללים הם שגם

øù÷ìå úåìòäì íãàì çëä ïúéð íãé ìòå íäá éë
.äìôúå òîù úàéø÷á íééç íéäìàá åùôð

אדם, של הגשמי שכוחו דמכיון שנתבאר, כמו
מקורו בתפלה, בכוונה להתאמץ יכול ידו שעל
ידן שעל גשמיות מלאכות ושאר ושתייתו באכילתו
הגשמיים חייו שגם נמצא ופרנסתו, מאכלו משיג
להקב"ה האדם ב"העלאת" ומשוקעים מלובשים

התפלה. בשעת

באחד", "ונכללים עמו מתעלים הם גם זה ידי ועל
ש"גם עד העשי'", בעולם האלקות גילוי נמשך ו"בזה

. אלקות" גילוי יהי' דעשי' ומתן במשא

להיות צריכה הטעם דמזה ראשון, לענין נחזור [ובזה

הוא עצמו מצד העולם דהנה מחכמה, הנבראים כל חיות

ל עצמו ומרגיש מאד מאדיש"מגושם רחוק והוא "

הי' ולפיכך אלוקי, גילוי בו להכניס שקשה עד מאלקות

מבחינת ביותר, עליון אלקי כח בנבראים להמשיך צורך

ב סוף אין שאור [כידוע החכמה"חכמה בספירת מלובש ה

וכמ הראשונה) ""(הספירה בחכמהש שעי"הוי' נמשך"] ז

" לידי להגיע שיוכלו הכח היפךביטולבנבראים לאלקות, "

ענינים"יש"ה גם להעלות לאדם מתאפשר זה ידי ועל ,

" בהם שורה שיהי' עד לאלקות, אחדגשמיים ."ה'
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ימינך‡Í(ד) מלאה צדק מ"ש להבין יש עדיין הנה
המל' בחי' שהוא הצדק בחי' שעיקר דמשמע
כו' חח"ן ימין דקו החסד בחי' שהוא העליון מימין מלאה
כי א' וכן המל' כסא שהוא כסא בחסד והוכן וכמ"ש
חסד מבחי' העולמות בנין שעיקר יבנה חסד עולם אמרתי
שנמשכין ה"ח בחי' שהוא דצדק' ה"א ענין והוא דוקא
המל' מדת ענין עיקר הנ"ל ולפי כידוע צדק שנק' במל'
האלקית ושפע האור נמשך להיות וצמצום הדין בבחי' הוא
א' ענין שניהם באמת אך הנ"ל מטעם דוקא ושיעור במדה
כלולה עצמה שהמל' לפי שבמל' בחו"ג העולמות דבנין
רו"ש בבחי' שהוא בעולמות הבאה השפע כענין מחו"ג
דהיינו ידום ולא כבוד יזמרך למען ממ"ש לזה (וראיה כנ"ל
אלקים כבוד וכתיב כבוד כסא שנק' המל' עליי' בחי'
שנק' תמיד למעלה שעולה מל' כתר בחי' והוא דבר הסתר
דבוק שהוא בשמי' נצב דברך ה' לעולם כמ"ש תמיד עולת

לך דמי אל אלקים בפי' בזהר וכמ"ש כו' דז"א בחזה
שכיך ולא לנה"ע תדיר קארי נה"ת שנק' תתאה דאלקים
בעולמות למטה ויורד נמשך דמל' ע"ס ובחי' לעלמין
כבוד וז"ש כו' כסא בחסד והוכן א' וע"ז החסד בבחי'
מע"ב דכל ידוע הנה הענין וביאור כו') דבר חקור מלכים
שא' מה והוא מדה"ד שהוא דוקא אלקים בשם נבראו
חסד בחי' עצמו זהו אבל ושיעור מדה בבחי' די לעולמו
א' ענינים ב' בזה ויש שבחסד גבורה בחי' שנק' רק ממש
והב' חסד בחי' עצמו שזהו עצמו האלקי כח צמצום בחי'
הוא והענין כנ"ל ושיעור במדה השפע אור התחלקות בחי'
בג' לבא עצמו האלקי אור ירידת בחי' רואי' שאנו כמו
וממשלתך מכ"ע מלכותך שז"ש נפש שנה דעולם מדריגות
מל' מדת שהוא מלכותך בחי' הוא נפש בחי' ודור דור בכל
מעולם צמצומים בריבוי ומתצמצם ונמשך יורד דאצי'
מל' כמו הימנו שלמטה לעולם מעולם כ"ע מל' להיות
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דבריאה ומלאכים נשמות הבריאה עולם מהוה דבריאה
שמקבל העשי' עולם עד היצי' עולם מהוה דיציר' ומל'
גוים על אלקי' מלך עד כ"ע מל' וזהו דעשי' דמל' ממל'
ומהוה מחיה זו שבמדה דעשי' דנגה שרים שבעים שהן כו'
מה והוא הזמן שהוא שנה בחי' והב' כידוע כולם את
חיים שהמשכת מה והוא ודור דור בכל ממשלתך שנאמר
הוא שגם הזמן התחלקות בבחי' בא האלקי' העליונים
הוא עצמו אלקות בבחינת שהרי ממש מאין יש נברא בחי'
שזהו הזמן בהתחלקות בא הוא והרי זמן מבחינת למעלה
דהוי שני' אלפי ו' והן ימלוך מלך מלך וכמו ודור דור ענין
מקום בבחי' והג' כו' ועתיד והוה עבר בחי' בכלל עלמא
כו' ומטה מעלה ו"ק בחי' ערכו לפי עולם בכל עולם שנק'

מ שבחי' אתי מקום הנה בטלוכתיב עולם כל של קום
ברוך שאומר וכמו מקום מבחי' שלמעלה לאלקות ונכלל
מדרגות ג' והן כו' ש"ע אלופו שנק' והיינו כו' המקום
ירידה בחי' ע"י רק שבא למעלה מלמטה נפש שנה דעולם
אתה שאמר וכמו חיים אלקים עצמות לגבי גדול וצמצום
הזה האלקי כח צמצום גם אך כו' העולם שנברא קודם הוא
צמצם ע"כ הוא חסד חפץ כי דוקא חסד בחי' עצמו הוא
בהיפוך לפרש (ויש כו' ומקום בזמן כ"ע מל' להיות א"ע
שמחי' המל' בחי' הוא ועולם למטה מלמעלה הוא דעש"נ
מל' וז"ש כו' וארץ שמים ברא בראשית כמו הכל בכללות
דשנה ומקום זמן בחי' והוא לפרטית מתחלק ואח"כ כ"ע
שבא בריאה כל שבתוך אלקי החיות הוא דנפש ונפש
או"כ בבחי' מקום שנק' והוא בע"ג במציא' יש בבחי'
התחלקות בבחי' הב' צמצום אמת) ושניהם וצורה חומר
וקצבה במדה בעולמות ובא שנמשך האלקית ושפע האור
והוא הנ"ל צדק מאזני בענין למעלה שמבואר כמו דוקא
בחי' שזהו ואע"פ כנ"ל החיים ממקור והשפע האור לחדש
לזה וראי' גדול חסד בחי' עצמו זהו אבל וצמצום דין
וכלכלה פרנסה כמו מכלכל פי' בחסד חיים מכלכל ממ"ש
החיים ממקור האלקי' השפע אור ירידת ענין והוא כפשוטו
בחסד בא הכל השפל עוה"ז עד ועולם עולם בכל העליונים
ממש במאזנים כשוקל ושיעור במדה שבא ואע"פ דוקא
משל כמו וה"ז דוקא החסד עיקר עצמו זהו אדרבה כנ"ל
כפי לכאו"א לחלק הרבה קטנים לכלים גדול מכלי המודד
לכלים נמדד הכללי העליון חסד ושפע אור כך מדתו
ומדתו ערכו לפי עולם בכל לחלק קטנים שונים מכלים
הנ"ל צדק מאזני משקל שזהו המדה קו מאמר עפ"י והוא
או שונים מכלים בכלים שבא כלי לשון מכלכל פי' וזהו
וזהו ושיעור מדה ענין שהוא במשפט דבריו מכלכל לשון

הי' שאם ערכו לפי בכאו"א השפע שיתקבל כדי גדול חסד
דין לבחי' ונהפך כלל מתקבל הי' לא מדה בלי החסד
ובחסד בחן כולו העולם את הזן או' שאנו כמו המנגדו
כפי לו באה כאו"א ומזון פרנסה שהשפע מה דהיינו דוקא
שאדם א' (וע"כ דוקא וקיומו חיותו צרכי באופן המדה
והלבוש הכלי בחי' שהוא פרנסתו אופן על יום בכל נידון
בכלל פסוקים מזונותיו שכבר אע"פ אליו ששייך באופן
שהעושר לי תתן אל ועושר ריש ממ"ש וראי' כו' מר"ה
חוקי לחם הטריפני רק ועונש לדין החסד ויהפך לבו ירחיב

והדלות הרישות להיפך וכן כו' ועיקרלבד כו' ע"ד יעבור
וא"ל שהוא מה לפי מזונו טרף אדם שימצא מה הוא הענין
דוגמא וע"ד בנפשו יוזק אלא ממנו יחי' שלא די לא
לכוין צריך נח שהי' נח בתבת שהיו הברואים כל ממזונות
טרף מזון להחליף ולא מזגו כפי מזונו ועוף חיה לכל ליתן
את שזן במה למעלה וכה"ג לארי השור ומזון לשור הארי
לכל ומפרנס זן הוא כו' בשר לכל לחם ונותן הכל
גם אליו הנצרך כפי לכאו"א ומדה שיעור בהתחלקות
עליונים ולמלאכים בג"ע בנשמות כמו הרוחניים בעולמו'
חציר מצמיח דכתי' וכמו כו' לטרף שואגים הכפירים כמו
בחסד חיים מכלכל א' וע"כ בזהר) וכמ"ש כו' לבהמה
מטעם החסד עיקר שהוא שבחסד גבורה מבחי' והוא דוקא
אחר כו' לעולם גבור אתה ברכת ענין עיקר וזהו הנ"ל
ולכך דוקא בהתחלקות החסד שיבא דאברהם דחסד ברכה
גבורה בבחי' ג"כ שהוא זו בברכה גשמים גבורו' מזכירים
בב' ימינך מלאה צדק פי' יובן ובזה וד"ל כידוע שבחסד
במדה שבא כנ"ל דמלכות' דינא דין דאיהי דצדק א' אופני'
שהוא לימיניך ימלא הנ"ל צדק מאזני בחי' שהן ושיעור
כלים ריבוי במילוי שיבוא הכללי עליון חסד אור בחי'
והב' הנ"ל בחסד חיים מכלכל פי' כמו שונים מכלים
שבא במה שהוא דין דאיהי צדק מבחי' מלאה דימינך
כפי לכאו"א לחלק כלים ריבוי בהתחלקות העליון החסד
בחסד חיים מכלכל ענין עם א' ענין והכל כו' לו הראוי
וד"ל כנ"ל דצדקה בה"א חו"ג הכולל בחי' והוא הנ"ל
מבחי' הוא המל' שבנין במה דלעיל הקושיא יתורץ ובכ"ז
חסד עולם וכמ"ש כסא בחסד והוכן כמ"ש דוקא החסד
דוקא החסד בבחי' נמשך האלקית השפע אור דודאי יבנה
צמצום בבחי' בא עצמו הזה האלקי דאור אמת זה גם אבל
ובפי' בחסד חיים מכלכל בענין הנ"ל מטעם ומדה ושיעור
האלקי כח וצמצום ירידת בעצם (וגם כו' ימינך מלאה צדק
עיקר שזהו שבחסד גבורה בחי' והוא כנ"ל) עש"נ בבחי'

וד"ל: ממש א' והכל כנ"ל החסד
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דבריאה ומלאכים נשמות הבריאה עולם מהוה דבריאה
שמקבל העשי' עולם עד היצי' עולם מהוה דיציר' ומל'
גוים על אלקי' מלך עד כ"ע מל' וזהו דעשי' דמל' ממל'
ומהוה מחיה זו שבמדה דעשי' דנגה שרים שבעים שהן כו'
מה והוא הזמן שהוא שנה בחי' והב' כידוע כולם את
חיים שהמשכת מה והוא ודור דור בכל ממשלתך שנאמר
הוא שגם הזמן התחלקות בבחי' בא האלקי' העליונים
הוא עצמו אלקות בבחינת שהרי ממש מאין יש נברא בחי'
שזהו הזמן בהתחלקות בא הוא והרי זמן מבחינת למעלה
דהוי שני' אלפי ו' והן ימלוך מלך מלך וכמו ודור דור ענין
מקום בבחי' והג' כו' ועתיד והוה עבר בחי' בכלל עלמא
כו' ומטה מעלה ו"ק בחי' ערכו לפי עולם בכל עולם שנק'

מ שבחי' אתי מקום הנה בטלוכתיב עולם כל של קום
ברוך שאומר וכמו מקום מבחי' שלמעלה לאלקות ונכלל
מדרגות ג' והן כו' ש"ע אלופו שנק' והיינו כו' המקום
ירידה בחי' ע"י רק שבא למעלה מלמטה נפש שנה דעולם
אתה שאמר וכמו חיים אלקים עצמות לגבי גדול וצמצום
הזה האלקי כח צמצום גם אך כו' העולם שנברא קודם הוא
צמצם ע"כ הוא חסד חפץ כי דוקא חסד בחי' עצמו הוא
בהיפוך לפרש (ויש כו' ומקום בזמן כ"ע מל' להיות א"ע
שמחי' המל' בחי' הוא ועולם למטה מלמעלה הוא דעש"נ
מל' וז"ש כו' וארץ שמים ברא בראשית כמו הכל בכללות
דשנה ומקום זמן בחי' והוא לפרטית מתחלק ואח"כ כ"ע
שבא בריאה כל שבתוך אלקי החיות הוא דנפש ונפש
או"כ בבחי' מקום שנק' והוא בע"ג במציא' יש בבחי'
התחלקות בבחי' הב' צמצום אמת) ושניהם וצורה חומר
וקצבה במדה בעולמות ובא שנמשך האלקית ושפע האור
והוא הנ"ל צדק מאזני בענין למעלה שמבואר כמו דוקא
בחי' שזהו ואע"פ כנ"ל החיים ממקור והשפע האור לחדש
לזה וראי' גדול חסד בחי' עצמו זהו אבל וצמצום דין
וכלכלה פרנסה כמו מכלכל פי' בחסד חיים מכלכל ממ"ש
החיים ממקור האלקי' השפע אור ירידת ענין והוא כפשוטו
בחסד בא הכל השפל עוה"ז עד ועולם עולם בכל העליונים
ממש במאזנים כשוקל ושיעור במדה שבא ואע"פ דוקא
משל כמו וה"ז דוקא החסד עיקר עצמו זהו אדרבה כנ"ל
כפי לכאו"א לחלק הרבה קטנים לכלים גדול מכלי המודד
לכלים נמדד הכללי העליון חסד ושפע אור כך מדתו
ומדתו ערכו לפי עולם בכל לחלק קטנים שונים מכלים
הנ"ל צדק מאזני משקל שזהו המדה קו מאמר עפ"י והוא
או שונים מכלים בכלים שבא כלי לשון מכלכל פי' וזהו
וזהו ושיעור מדה ענין שהוא במשפט דבריו מכלכל לשון

הי' שאם ערכו לפי בכאו"א השפע שיתקבל כדי גדול חסד
דין לבחי' ונהפך כלל מתקבל הי' לא מדה בלי החסד
ובחסד בחן כולו העולם את הזן או' שאנו כמו המנגדו
כפי לו באה כאו"א ומזון פרנסה שהשפע מה דהיינו דוקא
שאדם א' (וע"כ דוקא וקיומו חיותו צרכי באופן המדה
והלבוש הכלי בחי' שהוא פרנסתו אופן על יום בכל נידון
בכלל פסוקים מזונותיו שכבר אע"פ אליו ששייך באופן
שהעושר לי תתן אל ועושר ריש ממ"ש וראי' כו' מר"ה
חוקי לחם הטריפני רק ועונש לדין החסד ויהפך לבו ירחיב

והדלות הרישות להיפך וכן כו' ועיקרלבד כו' ע"ד יעבור
וא"ל שהוא מה לפי מזונו טרף אדם שימצא מה הוא הענין
דוגמא וע"ד בנפשו יוזק אלא ממנו יחי' שלא די לא
לכוין צריך נח שהי' נח בתבת שהיו הברואים כל ממזונות
טרף מזון להחליף ולא מזגו כפי מזונו ועוף חיה לכל ליתן
את שזן במה למעלה וכה"ג לארי השור ומזון לשור הארי
לכל ומפרנס זן הוא כו' בשר לכל לחם ונותן הכל
גם אליו הנצרך כפי לכאו"א ומדה שיעור בהתחלקות
עליונים ולמלאכים בג"ע בנשמות כמו הרוחניים בעולמו'
חציר מצמיח דכתי' וכמו כו' לטרף שואגים הכפירים כמו
בחסד חיים מכלכל א' וע"כ בזהר) וכמ"ש כו' לבהמה
מטעם החסד עיקר שהוא שבחסד גבורה מבחי' והוא דוקא
אחר כו' לעולם גבור אתה ברכת ענין עיקר וזהו הנ"ל
ולכך דוקא בהתחלקות החסד שיבא דאברהם דחסד ברכה
גבורה בבחי' ג"כ שהוא זו בברכה גשמים גבורו' מזכירים
בב' ימינך מלאה צדק פי' יובן ובזה וד"ל כידוע שבחסד
במדה שבא כנ"ל דמלכות' דינא דין דאיהי דצדק א' אופני'
שהוא לימיניך ימלא הנ"ל צדק מאזני בחי' שהן ושיעור
כלים ריבוי במילוי שיבוא הכללי עליון חסד אור בחי'
והב' הנ"ל בחסד חיים מכלכל פי' כמו שונים מכלים
שבא במה שהוא דין דאיהי צדק מבחי' מלאה דימינך
כפי לכאו"א לחלק כלים ריבוי בהתחלקות העליון החסד
בחסד חיים מכלכל ענין עם א' ענין והכל כו' לו הראוי
וד"ל כנ"ל דצדקה בה"א חו"ג הכולל בחי' והוא הנ"ל
מבחי' הוא המל' שבנין במה דלעיל הקושיא יתורץ ובכ"ז
חסד עולם וכמ"ש כסא בחסד והוכן כמ"ש דוקא החסד
דוקא החסד בבחי' נמשך האלקית השפע אור דודאי יבנה
צמצום בבחי' בא עצמו הזה האלקי דאור אמת זה גם אבל
ובפי' בחסד חיים מכלכל בענין הנ"ל מטעם ומדה ושיעור
האלקי כח וצמצום ירידת בעצם (וגם כו' ימינך מלאה צדק
עיקר שזהו שבחסד גבורה בחי' והוא כנ"ל) עש"נ בבחי'

וד"ל: ממש א' והכל כנ"ל החסד
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כו'˘Ï‡(קצ"ו) היא אחותך שנאמר אחותו לבעול
במ"א עפמ"ש מובן י"א) י"ח (ויקרא
בת אחותי ע"פ הנ"ל ע"ב ק' אמור פ' הזהר מאמר בביאור
בעיבור בעודם הזו"נ כי י"ב) כ' (בראשית כו' היא אבי
הוא חיבור ולשון ואחות אח נק' א' בבטן אימא במעי
הם כשנולדים ואח"כ באחוה שגדלים אחוונא בענין כידוע
חסד אתא אחרי פ' בזהר כדאי' החסד ע"י וננסרים אב"א
דר"ה הנסירה בענין במ"א ג"כ מבואר וזה גזעין, ופריש
נמשכת כשההשפעה ר"ל לשתיהן א' כותל שמתחלה
ההשפעה בהשגת שוה שהמשפיע עד ומעלים עב בלבוש
השפע קטנות מסיבת עליו יתרון לו ואין המקבל עם
כי יחוד נק' אינו אז ולכן המשפיע כמו בו משיג שהמקבל
פריש שהחסד ע"י וזהו דוקא א"ס אור גילוי ענינו היחוד
שניכר זו"נ נפרדים אזי אלקות גילוי תוס' שממשיך גזעין

בין כלל ערוך אין כי למקבל והמקבל למשפיע המשפיע
מהשיג השגתו שקצר המקבל להשגת המשפיע השגת
אלא ית', אלקותו מפנימיות הנמשכת ההשפעה של העומק
מוחין ע"י אא"ס גלוי במקבל ונמשך מתייחדים שאח"כ
להיות' הנ"ל מטעם ואחות אח נק' היחוד וה"ז כו' חדשים
כו' ואשתו איש נעשים הנסירה וע"י יחד דבוקים תחלה
משא"כ כנ"ל חד וגרמוהי דאיהו דוקא למעלה הוא וכ"ז
כו' אחותו את יקח אשר ואיש וכדכתיב כרת חייבים למטה
נשא קין א"ת ופרש"י י"ז) כ' (ויקרא כו' ונכרתו הוא חסד
חסד עולם כמ"ש עולמו לבנות הי' המקום חסד אחותו
חסד ע"י הי' שנת"ל זו"נ זיווג כי ר"ל ג') פ"ט (תלים יבנה
קין (ומ"ש כו' העולמות לבנות בשביל גזעין דפריש עליון
קין) ונק' גבורות בחי' בז"א הי' אב"א בעודם כי משום י"ל
וכמשנת"ל: גלה אחותו ערות כי ונכרתו עתה משא"כ
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‰‡ÏÚ‰Âמציפור הנ"ל כמשל היא זו והתעוררות
המלך לב מעורר חידוש הדבר שע"י המדברת
תלוי מ"ן העלאת עיקר כמו"כ ההדיוט, לבקשת שיפנה
הגם בגופים המלובשים דוקא נש"י של באתדל"ת
בראשית ימי מששת ותמיד עולם ברום עומדים שמלאכים
גם קדוש, ביראה ואומרים [באימה] עומדים הפסק בלי
על ומתענגים ועצומה גדולה שהשגתם ידברו, יותר בדעת
הטורדות רבות מח"ז שיש למטה משא"כ קץ, לאין הוי'
ועוברת חולפת שמעורר האהבה וגם האדם, לב ומפילות
זה כח שהרי שבזה החידוש בשביל אך כו', הפסק לה ויש
שאינו ומי ושתי', מאכילה הוא מדבר להיות למטה באדם
בשלימות, הדיבור כח לו ואין חלוש נעשה ימים ג' אוכל
דבר הקור, מניעות כמו בגשמיות שתלוי מניעות כמה וכן
מעורר עי"ז לכן הנ"ל, ציפור וכמשל ה' בעיני מאד יקר זה
חולים רופא שיהי' חדש, רצון רצון יהי נמשך להיות ר"ר

פעמיך יפו מה בד"ה בשה"ש בלק"ת וע' השנים, ומברך
יהי שיהי' שכדי והיינו מימין, מזוזה בד"ה ובת"א בנעלים
של מתפילותיהם לקונו כתרים קושר מט"ט ע"י זהו רצון
ואותיות טובות, מאבנים עושים הכתר שענין ישראל,
אבנים שתי בס"י ממ"ש כנודע אבנים בשם נק' התפילה
האבנים אז באהוי"ר היא וכשהתפילה בתים, שני בונות
מהם לעשות וראוים טובות אבנים הם התפילה אותיות הם
זהו"ע גשמי הוא האדם דבור אותיות מ"מ אך ועטרה, כתר
רוחנים הם המלאכים כי התפילות, מעלים שהמלאכים
המקבל המלאך וע"י שלנו, המח' כערך היא שלהם והדבור
המלאך ע"י לרוחניות מגשמיות התפילה מזדככת התפילה
משכן שבו העליון עולם עד גבוה מעל גבוה והנה ההוא,
רצון רצון יהי נמשך להיות לקונו כתרים קושר והוא מט"ט
מ"ן העלאת ענין וזהו כו', וכדומה גשמים שירד חדש

כו'. התפילה שע"י
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דנטילÂ‰ÊÂיו"ד) מאן חוקת דפ' הנ"ל בזהר שכתב מה
כו' עמלו בכל כתי' עלי' בלחודוי דמותא סמא
דאחיד ומאן סיהרא דא אימא הוי השמש תחת הוא ומאן
בלא לבד מל' בבחי' כשאוחז והיינו כו' שמשא בלא סיהרא
קדושה ספי' היא דמל' היות עם ז"א. בחי' שהוא שמשא
להיות מזה ונמשך היש מקור שהיא מפני מ"מ בתכלית.
ה"ה זו במדרי' לחיצונים אחיזה שיש גוים על אלקים מלך
התגברות בזה יהי' שממילא מפני דמותא סמא בבחי' אוחז
יחוד צ"ל כ"א כו' הקדושה אור על שיתגברו החיצונים
אל שייך שאינו ז"א מבחי' אור להמשיך וסיהרא שמשא
אדרבא זו, במדרי' ח"ו לחיצונים אחיזה שום ואין כלל היש
וכמו"כ חשיב כלא קמי' וכולא היש מתבטל זו ממדרי'
מבחי' גם יניקה יהי' לא ואז זה, באור און פועלי כל יתפרדו
בהם הבירור פועלת היא אדרבה בהם שמתלבשת ואף המל'
יחו"ע בלי לבד יחו"ת בבחי' כשאוחז בעבודה הוא וכן כו',
והישות היש אל שייכות לו שיש מפני ממדריגתו יפול
גם ואז יחו"ע בחי' צ"ל כ"א כו'. ומורידו עליו מתגבר
לא דיחו"ת העבודה ע"י שזהו לבררו בהנה"ב שמתלבש
ודא וז"ש כו' הנה"ב את יברר ואדרבה ח"ו ממדריגתו יפול

ב שאחז הי' אדה"ר דחטא דעלמא קדמאה חובא בחי'הוא
והיינו הוי' שמש שנקר' הת"ת בבחי' רצה ולא לבד מל'
השמש זיו כביטול להיות דיחו"ע הביטול בבחי' רצה שלא
ועי"ז לבד מל' בבחי' השמש תחת עמלו כ"א כו' בהשמש
הוא דעה"ד בעה"ד, שנתדבק וזהו וסט"א. הקלי' בתוך נפל
וכשמתדבק כו' הע"ש להחיות יורדות דרגלי' מל' בחי'
במותא מתדבק ה"ה אז ז"א. עה"ח בחי' בלא עה"ד בבחי'
ויחי דפ' בזהר וז"ש כו', החיצונים התגברות נעשה אז כי
הה"ד לקבלך הוא מותא ודאי הא אחרא באילנא אתדבקת
רגלי' רק כי לבד לקבלך שהוא היות ועם כו'. יורדות רגלי'
כי במותא ואתדבקת חיי שבקת זה על אומר מ"מ יורדות
צ"ל כ"א החיצונים, מתגברים ממילא בלחודוי הוא כאשר
צריך שהי' ז"ל הרח"ו בשם המק"מ וכמ"ש עה"ח בחי' גם
עה"ח יחוד שיהי' ביחד שיהיו או מעה"ח קודם לאכול
לחיצונים אחיזה יהי' לא עה"ד בבחי' גם ואז ועה"ד
אלקים בבחי' אז המל' ובחי' כו', אותם מבררת היא אדרבה
הבירורים מצד יתרון עוד בזה שיש דהיינו עולם ומלך חיים

מצד עט"ב א"ח בבחי' תהי' שהמל' לעתיד שיהי' וכמו
דכאשר חוקת דר"פ מאה"ז בענין וכמשנת"ל כו' הבירורים
והחיים הטוב תכלית הוא אז לחיים אתהפך דמותא סמא
מדת שקשר היינו המל' למדת מרכבה הי' שדוד וזהו כו'.
וחבר שקשר לחי כה ואמרתם שאמר וכמו הת"ת עם המל'
נק' המל' ואז ז"א בחי' שהוא חי בחי' עם מל' כה בחי'
(ועמ"ש כו' וקיים חי ישראל מלך דוד וזהו חיים אלקים
אבל פ"ב) אשיש שוש ד"ה בלקו"ת לחי כה ואמרתם בענין
היא אז הת"ת בחי' בלא לבד המל' בבחי' שנתדבק אדה"ר
בר ולקחה שהפרידה בזה"ח וז"ש כו'. דמותא סמא בבחי'
בר שלקחה שע"י כו' דמותא באילנא מלובשת מבעלה
מתלבשת ממילא ואז ופירוד ישות בבבחי' הפרידה מבעלה
והו"ע החיצונים התגברות שנעשה דמותא, באילנא ביותר
כד בתחלתו ס"ו תי' בת"ז ועמ"ש כנ"ל. כו' השכינה גלות
וצריכים עכ"ל. כו' לרע טוב בין עאלת מיני יחידא הות ה'
כנ"ל. כו' לחי כה שחבר המע"ה דוד וכמו ז"א עם לחברה
בערלתו מושך אדה"ר ע"ב דל"ח בסנהדרין שארז"ל וזהו
כנ"ל כו' אלקים משם נמשך הערלה הסתר שרש כי הי'
הסתר להיות מזה נמשך הוי' משם אלקים ש' שכשמפריד'
בחי' שהמשיך הי' בערלתו מושך וזהו כו'. גמור והעלם
שם מבחי' ההסתרים כל שרש שהפריד ע"י הערלה הסתר

כו'. לשמש שנמשל הוי'
Â‰ÊÂ.היתה תאנה עה"ד שסובר במד"ר רשב"י דעת ג"כ

בבחי' שאחז היינו תאנה ולקח מל' בחי' היא תאנה
ויללה תואנה הביא ועי"ז מהת"ת והפרידה מבעלה בר מל'
ולכן כו', מותא וגרם החיצונים התגברות שנעשה בעולם
ואומר תאנה עלה ויתפרו נא' תשובה כשעשה אח"כ
פי' וחייט. חוט סב עובדך קלקלת יצחק א"ר שם במד"ר
ענין היינו וחייט, חוט סב עה"ד פירוד ע"י עובדך קלקלת
עץ עם עה"ד בחי' התאנה את לחבר תאנה עלה ויתפרו
שגם כמשנת"ל יחו"ת עם יחו"ע בחי' חיבור והיינו החיים,
בבחי' הוא ואז דיחו"ע הביטול בחי' מעורב יהי' ביחו"ת

וטוב: חיים
:¯ÂˆÈ˜,'במל דאחז אדה"ר חטא זהו אשר קושיתו, יתרץ

כה שחיבר דוד משא"כ יחו"ע. הת"ת בלא יחו"ת
ועה"ח. עה"ד חיבור צ"ל כי לחי,
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דנטילÂ‰ÊÂיו"ד) מאן חוקת דפ' הנ"ל בזהר שכתב מה
כו' עמלו בכל כתי' עלי' בלחודוי דמותא סמא
דאחיד ומאן סיהרא דא אימא הוי השמש תחת הוא ומאן
בלא לבד מל' בבחי' כשאוחז והיינו כו' שמשא בלא סיהרא
קדושה ספי' היא דמל' היות עם ז"א. בחי' שהוא שמשא
להיות מזה ונמשך היש מקור שהיא מפני מ"מ בתכלית.
ה"ה זו במדרי' לחיצונים אחיזה שיש גוים על אלקים מלך
התגברות בזה יהי' שממילא מפני דמותא סמא בבחי' אוחז
יחוד צ"ל כ"א כו' הקדושה אור על שיתגברו החיצונים
אל שייך שאינו ז"א מבחי' אור להמשיך וסיהרא שמשא
אדרבא זו, במדרי' ח"ו לחיצונים אחיזה שום ואין כלל היש
וכמו"כ חשיב כלא קמי' וכולא היש מתבטל זו ממדרי'
מבחי' גם יניקה יהי' לא ואז זה, באור און פועלי כל יתפרדו
בהם הבירור פועלת היא אדרבה בהם שמתלבשת ואף המל'
יחו"ע בלי לבד יחו"ת בבחי' כשאוחז בעבודה הוא וכן כו',
והישות היש אל שייכות לו שיש מפני ממדריגתו יפול
גם ואז יחו"ע בחי' צ"ל כ"א כו'. ומורידו עליו מתגבר
לא דיחו"ת העבודה ע"י שזהו לבררו בהנה"ב שמתלבש
ודא וז"ש כו' הנה"ב את יברר ואדרבה ח"ו ממדריגתו יפול

ב שאחז הי' אדה"ר דחטא דעלמא קדמאה חובא בחי'הוא
והיינו הוי' שמש שנקר' הת"ת בבחי' רצה ולא לבד מל'
השמש זיו כביטול להיות דיחו"ע הביטול בבחי' רצה שלא
ועי"ז לבד מל' בבחי' השמש תחת עמלו כ"א כו' בהשמש
הוא דעה"ד בעה"ד, שנתדבק וזהו וסט"א. הקלי' בתוך נפל
וכשמתדבק כו' הע"ש להחיות יורדות דרגלי' מל' בחי'
במותא מתדבק ה"ה אז ז"א. עה"ח בחי' בלא עה"ד בבחי'
ויחי דפ' בזהר וז"ש כו', החיצונים התגברות נעשה אז כי
הה"ד לקבלך הוא מותא ודאי הא אחרא באילנא אתדבקת
רגלי' רק כי לבד לקבלך שהוא היות ועם כו'. יורדות רגלי'
כי במותא ואתדבקת חיי שבקת זה על אומר מ"מ יורדות
צ"ל כ"א החיצונים, מתגברים ממילא בלחודוי הוא כאשר
צריך שהי' ז"ל הרח"ו בשם המק"מ וכמ"ש עה"ח בחי' גם
עה"ח יחוד שיהי' ביחד שיהיו או מעה"ח קודם לאכול
לחיצונים אחיזה יהי' לא עה"ד בבחי' גם ואז ועה"ד
אלקים בבחי' אז המל' ובחי' כו', אותם מבררת היא אדרבה
הבירורים מצד יתרון עוד בזה שיש דהיינו עולם ומלך חיים

מצד עט"ב א"ח בבחי' תהי' שהמל' לעתיד שיהי' וכמו
דכאשר חוקת דר"פ מאה"ז בענין וכמשנת"ל כו' הבירורים
והחיים הטוב תכלית הוא אז לחיים אתהפך דמותא סמא
מדת שקשר היינו המל' למדת מרכבה הי' שדוד וזהו כו'.
וחבר שקשר לחי כה ואמרתם שאמר וכמו הת"ת עם המל'
נק' המל' ואז ז"א בחי' שהוא חי בחי' עם מל' כה בחי'
(ועמ"ש כו' וקיים חי ישראל מלך דוד וזהו חיים אלקים
אבל פ"ב) אשיש שוש ד"ה בלקו"ת לחי כה ואמרתם בענין
היא אז הת"ת בחי' בלא לבד המל' בבחי' שנתדבק אדה"ר
בר ולקחה שהפרידה בזה"ח וז"ש כו'. דמותא סמא בבחי'
בר שלקחה שע"י כו' דמותא באילנא מלובשת מבעלה
מתלבשת ממילא ואז ופירוד ישות בבבחי' הפרידה מבעלה
והו"ע החיצונים התגברות שנעשה דמותא, באילנא ביותר
כד בתחלתו ס"ו תי' בת"ז ועמ"ש כנ"ל. כו' השכינה גלות
וצריכים עכ"ל. כו' לרע טוב בין עאלת מיני יחידא הות ה'
כנ"ל. כו' לחי כה שחבר המע"ה דוד וכמו ז"א עם לחברה
בערלתו מושך אדה"ר ע"ב דל"ח בסנהדרין שארז"ל וזהו
כנ"ל כו' אלקים משם נמשך הערלה הסתר שרש כי הי'
הסתר להיות מזה נמשך הוי' משם אלקים ש' שכשמפריד'
בחי' שהמשיך הי' בערלתו מושך וזהו כו'. גמור והעלם
שם מבחי' ההסתרים כל שרש שהפריד ע"י הערלה הסתר

כו'. לשמש שנמשל הוי'
Â‰ÊÂ.היתה תאנה עה"ד שסובר במד"ר רשב"י דעת ג"כ

בבחי' שאחז היינו תאנה ולקח מל' בחי' היא תאנה
ויללה תואנה הביא ועי"ז מהת"ת והפרידה מבעלה בר מל'
ולכן כו', מותא וגרם החיצונים התגברות שנעשה בעולם
ואומר תאנה עלה ויתפרו נא' תשובה כשעשה אח"כ
פי' וחייט. חוט סב עובדך קלקלת יצחק א"ר שם במד"ר
ענין היינו וחייט, חוט סב עה"ד פירוד ע"י עובדך קלקלת
עץ עם עה"ד בחי' התאנה את לחבר תאנה עלה ויתפרו
שגם כמשנת"ל יחו"ת עם יחו"ע בחי' חיבור והיינו החיים,
בבחי' הוא ואז דיחו"ע הביטול בחי' מעורב יהי' ביחו"ת

וטוב: חיים
:¯ÂˆÈ˜,'במל דאחז אדה"ר חטא זהו אשר קושיתו, יתרץ

כה שחיבר דוד משא"כ יחו"ע. הת"ת בלא יחו"ת
ועה"ח. עה"ד חיבור צ"ל כי לחי,

•

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



c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

מלחמהp‰Â‰ב) היא הּיונים ׁשל הּלזֹו הּמלחמה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ּוכמאמר11רּוחנית הּׁשֹור12, קרן על לכם "ּכתבּו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ּוכהא יׂשראל", ּבאלקי חלק לכם יּמחגׁשאין הרׁשע ּדהמן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מּנער הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרג להׁשמיד ׁשּבּקׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשמֹו

אחד ּביֹום ונׁשים טף זקן ׁשל13ועד ּתׁשּוקתֹו ענין ּדכל , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשרצה היהּודים, את להׁשמיד היה ׁשמֹו יּמח הרׁשע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהמן

יׂשראל מּקרב לּצלן רחמנא הּיהדּות את המן14לעקר ּדהּנה , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ונׁשים טף וזקן נער יׂשראל ּכל ּכי ראה ׁשמֹו יּמח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהרׁשע
מה ענין ּדזהּו אחד, ּבאֿל ׁשלמה ּבאמּונה מאמינים ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלם

כל ּבפי ׁשגּור ׁשמים ּדעם15ּׁשּׁשם אין ּגלֹויּבין אלע , ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ויא העכער ואס ּפׁשּוטה ּבאמּונה הּוא ּברּו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָאייּבערׁשטין
ׁשמֹו יּמח הרׁשע המן האט ּדאס אּון פארׁשטאנד, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָיעדער

צּונעמען ּגיקאנט היהּודים.דניט ּכל את כּו' להׁשמיד ּובּקׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבא יהדּות אֹויסרייסין ּגיואלט האט ׁשמֹו, יּמח המן ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָער,

הּואהאידן יֹום אחד, ּביֹום כּו' להׁשמיד ּׁשּבּקׁש מה ּדזהּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
ּדאחד הּגּלּוי לאּבד ּבּקׁש הּוא האט16ּגּלּוי, ׁשמֹו, יּמח ער, . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּדעם אֹויסרייסין וׁשלֹום חס וכןוּגיואלט הּיהדּות, נקּדֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ

חס להׁשּכיח היה ּכּונתם עּקר ּכל הרי הּיונים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמלחמת
ּדהּנה ,יתּבר רצֹונֹו וחּקי הוי' ּתֹורת יׂשראל את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻוׁשלֹום
מתקּׁשרין יׂשראל ּבדא, ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּתלת

הּוא17ּבאֹורייתא ּברי ּבקּודׁשא ואֹורייתא ׁשאנּוז, ּוכמֹו , ְְְְְְְְִֶַַָָָָ
איׁש ּכל ּבלב קבּועים הם ותֹורה ּדאלקּות ּבמּוחׁש ְְְְֱִִִֵֵֶָָָֹרֹואין
ער ויא אּון זיין, ניט זאהל ער ואּו איד יעדער ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָיׂשראל,
איין הּתֹורה קדּׁשת אּון ּגעטליכקאייט איז זיין, ניט ְְְְְִִִֶַַַַַָָֻזאהל

הארצין אין אים ׁשהּואחּגיּבאקין ּבמי ּדגם רֹואים אנּו ולכן , ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ
ּומּכל הּמצֹות, מּקּיּום חפׁשי ּגם לּצלן ורחמנא וׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָחס

מה נפלא ּפלא והּוא ותֹורתֹו, ה' עם נאמן לבבֹו ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָמקֹום
עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּובכל ּדוקא, ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּׁשּיׁשנֹו
להיֹות ליׂשראל להזּדּוג ׁשּבאים הּוא הּכּליֹון ואפן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלכּלֹותנּו,
הם וׁשלֹום חס ּגּופא זה ועם אּתם, ּולהתּבֹולל אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָלעם
אבּנימּוס, את ׁשּׁשאלּו וזהּו ּתהיה. לא היה לכּלֹותנּו, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹרֹוצים
עּמהם להתּבֹולל זֹו, ּבאּמה להזּדּוג יכֹולים ׁשאנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּתאמר
לכּו אבּנימּוס, להם אמר רּוחני, ּבנּצחֹון אֹותם לנּצח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבכדי
מצאתם אם ׁשּלהן, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוחּזרּו
ואם להם, יכֹולים אּתם אי ּבקֹולם, מצפצפים ּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשם
ּבלּמּוד והּתקף ההתחּזקּות ּכי להם. יכֹולים אּתם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹלאו
הּוא והעּקר ּומעּכב, מֹונע ּכל וׁשֹובר ּדֹוחה ּבטהרתּה ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּתֹורה

חטא ּבֹו ׁשאין הבל רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות והּלּמּוד18לּמּוד , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּכי וידעּו האֹותּיֹות קדּׁשת ׁשּידע ׁשמים, ּביראת להיֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻצרי

מּסיני לנּו נּתן ּוקריאתם וטעמם האֹותּיֹות וזהּו19ּתמּונת . ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ
ּבקֹולם", מצפצפים ּתינֹוקֹות ׁשם מצאתם "אם הּלׁשֹון ְְְְְִִִִֶַַָָָָּדּיּוק
הּמדרׁש, ּובבית הּכנסת ּבבית הּוא הּלּמּוד אם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּכלֹומר
ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּדלּמּוד הּׁשּיכּות מהּו מּובן אינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדלכאֹורה
הּלּמּוד הּוא העּקר ּדהלא מּדרׁשים, ּובּתי ּכנסּיֹות לבּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹרּבן

מּנּה נפקא ּבבּתיטּומאי אם לֹומדים הם מקֹום ּבאיזה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
"אין ׁשהאֹומר ּדכׁשם הּוא, הענין א ּבביתם, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּכנסּיֹות
הּמצות וקּיּום ּדתפּלה ּבהעבֹודה עֹוסק ואינֹו ּתֹורה" אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלי

לֹו אין ּתֹורה ּגם ּתינֹוקֹות20הרי עם הּלּמּוד כן ּכמֹו הּנה , ְֲִִִִֵֵֵֵַַָ
ׁשּידעּו ּדוקא, ׁשמים ּביראת להיֹות צרי רּבן ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשל
הּנקּדה אצלם ּומׁשּתרׁש מתחּזק ואז האֹותּיֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻקדּׁשת
ה' עם נאמן יהיה ולּבם הּיהדּות, נקּדת ׁשהיא ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֻּפנימית

לעד. ְַָָותֹורתֹו
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(11.8ֿ9 בהערות שצויינו במקומות ראה
פרק12) סוף תענית מגילת ב. הלכה ב פרק חגיגה ירושלמי ראה

וראה ועוד. יז. מד, פרשה ד. טז, פרשה ד, ב, פרשה רבה בראשית ב.
א. ל, וישב אור תורה

ג,13) יג.אסתר
מגילת14) אור תורה שם. אסתר הפסוק על סתרים מגילת ראה

שו. עמ' עטר"ת המאמרים ספר .8 שבהערה אורה שערי א. צז, אסתר
ועוד. .118 עמ' תש"ח קצא. עמ' תרפ"א

ושם15) .20 עמ' תרפ"ט המאמרים ספר א. יד, אור תורה ראה
נסמן.

(16.14 שבהערה ותש"ח תרפ"א המאמרים ספר גם ראה

(17138 עמ' תרפ"ט המאמרים ספר וראה א, עג, ג חלק זוהר ראה
.63 הערה
ב.18) עמ' סוף קיט, שבת
דיבור19) מאמר סוף ר. עמ' תרפ"ז המאמרים ספר גם ראה

המאמרים ספר תר"ץ. המאמרים (ספר תר"ץ עמלק ויבוא המתחיל
השיחות (ספר תרצ"א תורה שמחת ליל שיחת (השני)). 41 עמ' תש"ח
.88 עמ' תש"א השיחות ספר א). תשז, ד חלק דיבורים לקוטי תרצ"א.
עמ' ז חלק ואילך. תצ עמ' ב חלק מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ועוד. ואילך. קמב
ב.20) קט, יבמות

זה.ג. הרשע,ד.וכמו המן יכול היה לא זה ואת והשגה, הבנה מכל שלמעלה פשוטה באמונה הוא ברוך בקדוש מאמינים הכל

לסבול. שמו, מהיהודים.ה.ימח יהדות לעקור רצה שמו, ימח המן את.ו.הוא, לעקור ושלום חס רצה שמו, ימח שלשהז.הוא,

הוא. ברוך בקדוש והתורה בתורה מתקשרים ישראל בזה, זה מתקשרים אופןח.קשרים ובאיזה יהי' לא שרק איפה יהודי כל

בלב. היטב (חדורים) "אפויים" התורה וקדושת אלקות הנה יהיה, ההבדל).ט.שלא (מהו מזה יוצא ומה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.¯ev˜רּוחנּיּות היא הּיונים את21מלחמת לעקר ׁשרצּו , ƒְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּתֹורת "להׁשּכיחם וזהּו ׁשּבּתֹורה, ְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹהאלקּות
יּמח הרׁשע המן רצֹון היה ּדכן ,"רצֹונ חּקי על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּולהעבירם
קבּועים ותֹורה אלקּות הרי ּדבאמת הּיהדּות, את לאּבד ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשמֹו
ידי על הּוא לּצלן רחמנא הּכּליֹון ואפן מּיׂשראל, איׁש ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבלב

ּבתינֹוקֹות ּתלּוי ּדהּכל אבּנימּוס להם והׁשיב והתּבֹוללּות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹקרּוב
(ולא האֹותּיֹות ּבקדּׁשת ּתֹורה לֹומדים הם אם רּבן, ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשל
אפׁשר אי אז ׁשּבּתֹורה מהאֹותּיֹות) הּקדּׁשה הּמפרידים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכאֹותן
האֹותּיֹות ּבקדּׁשת ּתֹורה ּבנֹו את הּלֹומד וכל יׂשראל, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלכּלֹות

מ אז הּיהדּות.והּטעמים נקּדת אצלֹו תחּזק ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֻ
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"ÌÈÈÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·„Ï ‰�˘‰ ˘‡¯ ‡Â‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰"
חסידים וחסידים. חסידות הם חיים אלקים דברי

בלי חסידים להיות אפשר אי אחד, דבר הם וחסידות

חסידים. בלי לחסידות אפשר שאי כשם חסידות

המאמר לעולם",1ידוע תורה קדמה שנה "אלפים

נקראת היא התורה, את לנו נתן שהקב"ה ועד

תורה. היא אז למטה, לנו ניתנה היא וכאשר "שעשועים"

חסידות. שהיא התורה בפנימיות גם הדבר וכך

עושה חסידות אחד. דבר הם וחסידות חסידים

חסידות. לומדים וחסידים חסידים

הארון" "בדי נקראים תורה לומדי כן2מחזיקי גם וזו ,

גבוהה. דרגא

חסידות שלומדים רבים ב"ה ישנם החסידים בין

חסידות למדו וסביהם שאבותיהם כאלה וישנם בעצמם,

החסידות. דרכי בתמצית חדורים והיו

חסידיים הורים והורי שהורים הגדולה, הירושה על

לקוות יכולים אחריהם, והבאים לדורותיהם הנחילו

ולבלוב. צמיחה לידי בעזה"י שתבוא הרבה,

רואים הנשמות, בסוד מאד מעט אנו יודעים בכלל

ופירות ענפים לנוכח לפעמים נדהמים נפלאים, דברים

לפעמים ונרעשים טוב, מאילן ח"ו שצומחים רעים

מעוקם. מאילן שצומחים והמתוקים הטובים מהפירות

ובמסירות חסידות, על נפש מסירות היתה לחסידים

החסידי, הרגש את החסידי, הלהט את הנציחו נפשם

התקרר מסויימים שבמקומות ברוח, נפולים להיות ואין

להיות יכולים מסויימת בהתעוררות זה. להט קצת

ובהרבצת היהדות בחיזוק טובים לפירות בעזה"י בטוחים

תורה. לומדי והחזקת

יקר, רגע כל השנה שבראש בחסידות, שמדובר כפי

נערך זה ביום השנה". "ראש השנה, של ה"ראש" זה הרי

של הכללית ההשפעה ועל השנה כל על והמשפט הדין

השנה. כל

המאיר היום וחסידים, חסידות של השנה ראש היום

כל את נפש. מסירות ידי על שנתגלתה הגאולה, של

הסיבות שהיו אדם בני במעשה הלא־יפות הדרכים

ומן להזכיר צריכים לא הגדול, רבינו של למאסרו

אותם. לשכוח ההכרח

עגמת יסורים, של סיבות שהיו בשמחה, לספר יש

ו טובנפש יום לנו הביאו האלו הצרות וכל נפש, מסירות

אורה של יום וחסידים, חסידות של השנה ראש נצחי,

ושמחה.

עדה של משפחתית, שמחה של בזמן הרי תורה פי על

מעם גדול חלק של שמחה ובמיוחד בישראל, וקהילה

הנס של המגילה את לקרוא מחוייבים – ישראל אלקי

פרטיו. כל על

הקדושה באגרתו הרבי עלizphw3אלא, אותנו מזהיר

לדרגא להגיע כדי להתנהג כיצד אותנו ומלמד כך,

המדות, על להעביר טובות, מדות של ביותר העליונה

צורך שום בו שאין ממש ומותרות כשיריים עצמו לשים

האמורות. הסיבות על כלל לדבר שלא מוטב לכן –

אגרתו, בסיום הרבי של ברכתו שתקויים השי"ת ויעזור

בלבב יתברך לעבדו ואחדות שלום ויהיה הפנים", "כמים

שלם.

כל חסידות. בעניני הדיבור היא שלנו המגילה קריאת

הגדול הנס את אחד כל לפני מבהיר חסידות מאמר

אור בגילוי אותנו בזכותו ישראל לבני השי"ת שעשה

כזה.

סיפור: לכם אספר

שמואל ר' בשם ידוע חסיד היה הזקן רבנו אצל

הרבה בליאזנא אז התאספו לליאזנא, פעם שבא מונקעס,

והתוועדו. עליה חזרו חסידות, שמעו חסידים,

בצורה שמואל ר' טיפס הרבי, של לחצרו כשהלכו

עליו צעקו עליו. תלוי ונשאר החצר שער על קונדסאית

להם ענה מהשער, כשירד זאת? מה ושאלו החסידים

יודעים – מספריים ותלויות ברחוב כשהולכים רוח: בקור

גר ששם יודעים – מגפיים כשתלויים חייט, גר שכאן
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נד,א.1) פסחים

תרומה.2) פרשת ואלשיך בחיי ראה

ב"תניא"3) נדפס מפטרבורג, השניה בפעם בבואו חסידים אל באגרתו

ב. סימן הקדש אגרת



קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.¯ev˜רּוחנּיּות היא הּיונים את21מלחמת לעקר ׁשרצּו , ƒְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּתֹורת "להׁשּכיחם וזהּו ׁשּבּתֹורה, ְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹהאלקּות
יּמח הרׁשע המן רצֹון היה ּדכן ,"רצֹונ חּקי על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּולהעבירם
קבּועים ותֹורה אלקּות הרי ּדבאמת הּיהדּות, את לאּבד ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשמֹו
ידי על הּוא לּצלן רחמנא הּכּליֹון ואפן מּיׂשראל, איׁש ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבלב

ּבתינֹוקֹות ּתלּוי ּדהּכל אבּנימּוס להם והׁשיב והתּבֹוללּות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹקרּוב
(ולא האֹותּיֹות ּבקדּׁשת ּתֹורה לֹומדים הם אם רּבן, ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשל
אפׁשר אי אז ׁשּבּתֹורה מהאֹותּיֹות) הּקדּׁשה הּמפרידים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכאֹותן
האֹותּיֹות ּבקדּׁשת ּתֹורה ּבנֹו את הּלֹומד וכל יׂשראל, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלכּלֹות

מ אז הּיהדּות.והּטעמים נקּדת אצלֹו תחּזק ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֻ
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"ÌÈÈÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·„Ï ‰�˘‰ ˘‡¯ ‡Â‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰"
חסידים וחסידים. חסידות הם חיים אלקים דברי

בלי חסידים להיות אפשר אי אחד, דבר הם וחסידות

חסידים. בלי לחסידות אפשר שאי כשם חסידות

המאמר לעולם",1ידוע תורה קדמה שנה "אלפים

נקראת היא התורה, את לנו נתן שהקב"ה ועד

תורה. היא אז למטה, לנו ניתנה היא וכאשר "שעשועים"

חסידות. שהיא התורה בפנימיות גם הדבר וכך

עושה חסידות אחד. דבר הם וחסידות חסידים

חסידות. לומדים וחסידים חסידים

הארון" "בדי נקראים תורה לומדי כן2מחזיקי גם וזו ,

גבוהה. דרגא

חסידות שלומדים רבים ב"ה ישנם החסידים בין

חסידות למדו וסביהם שאבותיהם כאלה וישנם בעצמם,

החסידות. דרכי בתמצית חדורים והיו

חסידיים הורים והורי שהורים הגדולה, הירושה על

לקוות יכולים אחריהם, והבאים לדורותיהם הנחילו

ולבלוב. צמיחה לידי בעזה"י שתבוא הרבה,

רואים הנשמות, בסוד מאד מעט אנו יודעים בכלל

ופירות ענפים לנוכח לפעמים נדהמים נפלאים, דברים

לפעמים ונרעשים טוב, מאילן ח"ו שצומחים רעים

מעוקם. מאילן שצומחים והמתוקים הטובים מהפירות

ובמסירות חסידות, על נפש מסירות היתה לחסידים

החסידי, הרגש את החסידי, הלהט את הנציחו נפשם

התקרר מסויימים שבמקומות ברוח, נפולים להיות ואין

להיות יכולים מסויימת בהתעוררות זה. להט קצת

ובהרבצת היהדות בחיזוק טובים לפירות בעזה"י בטוחים

תורה. לומדי והחזקת

יקר, רגע כל השנה שבראש בחסידות, שמדובר כפי

נערך זה ביום השנה". "ראש השנה, של ה"ראש" זה הרי

של הכללית ההשפעה ועל השנה כל על והמשפט הדין

השנה. כל

המאיר היום וחסידים, חסידות של השנה ראש היום

כל את נפש. מסירות ידי על שנתגלתה הגאולה, של

הסיבות שהיו אדם בני במעשה הלא־יפות הדרכים

ומן להזכיר צריכים לא הגדול, רבינו של למאסרו

אותם. לשכוח ההכרח

עגמת יסורים, של סיבות שהיו בשמחה, לספר יש

ו טובנפש יום לנו הביאו האלו הצרות וכל נפש, מסירות

אורה של יום וחסידים, חסידות של השנה ראש נצחי,

ושמחה.

עדה של משפחתית, שמחה של בזמן הרי תורה פי על

מעם גדול חלק של שמחה ובמיוחד בישראל, וקהילה

הנס של המגילה את לקרוא מחוייבים – ישראל אלקי

פרטיו. כל על

הקדושה באגרתו הרבי עלizphw3אלא, אותנו מזהיר

לדרגא להגיע כדי להתנהג כיצד אותנו ומלמד כך,

המדות, על להעביר טובות, מדות של ביותר העליונה

צורך שום בו שאין ממש ומותרות כשיריים עצמו לשים

האמורות. הסיבות על כלל לדבר שלא מוטב לכן –

אגרתו, בסיום הרבי של ברכתו שתקויים השי"ת ויעזור

בלבב יתברך לעבדו ואחדות שלום ויהיה הפנים", "כמים

שלם.

כל חסידות. בעניני הדיבור היא שלנו המגילה קריאת

הגדול הנס את אחד כל לפני מבהיר חסידות מאמר

אור בגילוי אותנו בזכותו ישראל לבני השי"ת שעשה

כזה.

סיפור: לכם אספר

שמואל ר' בשם ידוע חסיד היה הזקן רבנו אצל

הרבה בליאזנא אז התאספו לליאזנא, פעם שבא מונקעס,

והתוועדו. עליה חזרו חסידות, שמעו חסידים,

בצורה שמואל ר' טיפס הרבי, של לחצרו כשהלכו

עליו צעקו עליו. תלוי ונשאר החצר שער על קונדסאית

להם ענה מהשער, כשירד זאת? מה ושאלו החסידים

יודעים – מספריים ותלויות ברחוב כשהולכים רוח: בקור

גר ששם יודעים – מגפיים כשתלויים חייט, גר שכאן
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נד,א.1) פסחים

תרומה.2) פרשת ואלשיך בחיי ראה

ב"תניא"3) נדפס מפטרבורג, השניה בפעם בבואו חסידים אל באגרתו

ב. סימן הקדש אגרת
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חסיד. 'תלוי' להיות צריך רבי של חצרו בשער סנדלר,

לרבנן4הגמרא להו דפתח מקמי' שרבה לנו מספרת

שכן הוא, דבר של טעמו דבדיחותא. מילתא אמר

למעלה הם ורצון עונג עונג, היא אדם של ההתחלה

היא הגלויים כוחות של ההתחלה הגלויים. מהכוחות

צריך הגלויים הכוחות של ההתגלות שתהיה וכדי חכמה,

העונג. התגלות תחילה להיות

נפתחים, הכוחות כל הכוחות, בכל פתיחה מביא עונג

בלב. לפתיחה גם ומביא

ובמצותיך בתורתך לבי "פתח מהשי"ת מבקשים אנו

שייכת וחכמה חכמה, הרי היא תורה – נפשי" תרדוף

"פתח הבקשה איפוא, היא, מה עלialלראש, היה הרי ,"

דרבינא ברי' זהigen"פתחלבקש5מר מה כן בתורתך".

נפש הגוף, חובת הרי הן מצוות נפשי", תרדוף "ובמצותיך

נפש בלי שגוף כשם הגשמיות ממצוות פטורה גוף בלי

המצוות. מכל פטור

לקיים כיצד הדרך את המראה הוראה, היא תורה

הזאת" התורה דברי את יקים אשר "ברוך זהו6מצוות, ,

של7ה"תוך" קיומה להקמה, זקוקה תורה הפסוק, של

תורה. של ההקמה הוא ממש בפועל המצוה

אמנם צריכים התורה את בתורתך", לבי "פתח זהו

זהו הלב. עושה גופא זאת אבל הראש, עם ללמוד

שיהיה וכדי רצון, היא נפש נפשי", תרדוף "ובמצותיך

ותאב. חפץ כשהלב רק זה הרי הרצון

וצריך הלב, הרגש היא חסידות, התורה, פנימיות

שיהיה הלב, לפתיחת המביא העונג גילוי בתחילה להיות

המוחין. גילוי

הרבי אב־הסבא אמר נכדיו, של החתונות באחת

המאמר החופה בסעודת צדק" שמועה8ה"צמח האומר

כאילו השמועה בעל את (יראה) רואה יהא אומרה, בשם

של תורה על כשחוזרים אמורים הדברים לנגדו. עומד

ניגון. או סיפור השמועה, בעל

קורא צדק" ה"צמח אב־הסבא היה (כך הסבא הרבי

כנגד הבבות ארבע בן הניגון את סידר הזקן) לאדמו"ר

לכן אצילות־בריאה־יצירה־עשיה, העולמות ארבע

סופו סוף, לה אין האצילות, עולם שכנגד הרביעית הבבא

עולם כנגד המכוונת הראשונה לבבא חוזר הניגון של

העשיה.

כ"ק להוד אמר מוהר"ש כ"ק הוד הסבא הרבי

כולם עמדו זה ניגון כששרו הרה"ק, אאמו"ר

– הרבי האם הסתכל אחד וכל גדולה, בהתעוררות

לידו. עומד – הזקן אדמו"ר
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א.4) קיז, פסחים

א.5) יז, ברכות

כו.6) כז, דברים

ה"ד.7) פ"ז סוטה ירושלמי

ה"ב.8) פ"א שבת ירושלמי

•
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.·Ïחוזר בתור הר"נ את שיכתיר צדק הצמח אדמו"ר כ"ק את לבקש ביניהם החליטו החסידים זקני

כהויתן. בדברים הרב לשון בחזרת הישנה העטרה ותוחזר האברכים ולטובת החסידים לטובת יהי' זה אשר

עבור לחתנו וברכותיהם החסידים ותשבחות תהלות את – הר"נ של חותנו – החנוני רש"ז כשמוע

חתנו של מזונותיו להספיק להבא גם עליו מקבל אשר הציע הנ"ל החסידים והחלטת המאמרים חזרת

הוא אשר המדה באותה – המאמרים בחזרת ויתעסק לליובאוויטש מושבו יעתיק כאשר גם – ַהר"נ

בסטאראדוב. שלחנו על בשבתו לו ַַנותן

הרב"ש הרי"ל48כ"ק צדק67והרחש"ז49, צמח בעל אדמו"ר כ"ק והוד החסידים, זקני בבקשת תמכו
'חוזר'. בתואר מסטאראדוב נחום ר' החסיד את ויכתיר בקשתם ַַמלא

כשרון בעלי תלמידים הרבה ויעמיד חוזר, כהונת במשמרת פאר הר"נ כהן שנים ושמונה עשרים
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וש"נ. .413 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות לספר הוספות אודותו ראה – זלמן. שניאור חיים הר' כ"ק (67
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לבחיר משמרתו ותעבור מסטאראדוב הר"נ נפטר החליֿרע נגף – ל"ע תרי"ח בשנת – ובפרוץ ַַבחזרה,

מהאמי' נחום ר' .68תלמידיו ָ

1

2

להעיר: יש נחום ר' החוזר לענין (68

שי'" זלמן (ל"מו"ה קד ע' ח"ח מהוריי"צ אדמו"ר באגרותֿקודש

החסיד הרב זקנו את הכיר "האם תש"ד): טבת י"ג מיום [גאף]

חוזר שהי' מזמן אודותו שמעתי הרבה נ"ע, חוזר נחום ר' המפורסם

זצוקללה"ה צדק צמח בעל הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אדמו"ר אצל

אביו הי' ומי נולד עיר באיזה אדע, לא הפרטי גזעו אבל זי"ע, נבג"ם

משפחתו". שם הי' ומה

פלעגט רבי מיטעלער דער :101 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות בספר

מצד חוזר נחום ר' . . שא שא טאן: זאג א . . חסידות זאגן מיטן ַַַָָָאין

כ"ק מציין [בהערה חוזר א זיין צו שייך געווען ניט כלל ער איז ַעצמו

דער נאר החוזרים], תולדות ע"ד בהקונטרס בארוכה ָאדמו"ר:

ער איז מאמרים די חזר'ן זאל ער געהייסן אים האט רבי ָָמיטעלער

אפילו ממש כהווייתו מאמר דעם חזר'ן ער פלעגט חוזר. א ַָגעווארן

שא. שא דעם און הוסט דעם ַַמיט

ר' פה: ע' שניאורסאהן) שניאור ברוך (הר"ר הרב"ש ברשימות

נחום שר' קמו, ע' ושם זיע"א. נ"ע הצ"צ אדמו"ר של ה"חוזר" נחום,

שרבינו מעשה "שהי' האמצעי, אדמו"ר של חוזר ג"כ הי' חוזר

את ולקח נאטעס*, בעשע . . שלו ה"חוזר" על וכעס הקפיד האמצעי

הצ"צ אדמו"ר אותו לקח הסתלקותו ואחרי ל"חוזר". הנ"ל נחום ר'

יתרון בזה לו שהי' שליט"א, [מהורש"ב] כ"ק ואמר קבוע. ל"חוזר"

שלא (הגם והאותיות הדברים כל לחזור גדול וזכרן תפסן שהי' נפלא,

כ"ק לשון הי' כך – קבלה לומד והי' גדול. משכיל כלֿכך הי'

שליט"א)". [מהורש"ב]

רבי בית ;58 ע' תרפ"ד השיחות בספר גם נזכר חוזר נחום ר'

"ל א); (עז, פכ"ו תשכ"ט)ח"א חב"ד, (כפר ומעשיות" רשימות קוטי

להשמחה "הדרך בקונט' תרכ"ט**. כסלו ח"י שנפטר ושם, קפח. אות

תשובה פרקי חיים "דרך ובקונט' תשי"ג) (ירושלים, והאמת"

אייזיק יצחק נחום מנחם לר' תשט"ו) (ירושלים, והאמת" להשמחה

החוזר בן דובער*** בהר"ר מיכל ישעי' הר"ר אביו: יחוסו: כותב חנון

ב"ר חנן אייזיק עזרי' נחום וש"ב והצ"צ האמצעי האדמו"ר של

כסלו. ח"י ביום שנפטר יהודה****

אדמו"ר כ"ק של התנאים שטר על החותמים שאחד ולהעיר

מנחם הוא: (18 ע' 17ֿ18 גליון חב"ד" ב"בטאון (נדפס נ"ע מהורש"ב

חוברת נ.י. תורה יגדיל וראה חאנין. יהודה ב"ר אייזיק יצחק נחום

שטוֿשטז. ע' ס'

הצ"צ אדמו"ר במכתי"ק נדפס שמה) (ע' תקס"ט אדה"ז במאמרי

תתלד: ע' חוקת ובאוה"ת רנ"ח". כת"י פערטיל על העתק . . "להדרוש

(הא'). חוזר נחום ר' הוא "רנ"ח" ואולי ע"ב". דמ"ו רנ"ח "בספר

"בא א]: [פז, עט ע' ב חוברת "התמים" ראה זיינעןבעשען*) ַ

האמצעי] [אדמו"ר זיידענס דעם ביכער פערציג איבער געווען

דשנת שריפה דער אין געווארן פארברענט זיינען וועלכע ַַָהאנטשריפט

תקפ"ד".

– בסופו תרנ"ה) (ירושלים, שבת מס' על רש"י נתיב ספר וראה
ר' . . ." קכב: אות ומעשיות" רשימות ב"לקוטי הנקראדובערהועתק

ע'בעסיע תרצ"ט השיחות ובספר האמצעי". אדמו"ר של חוזר

איינטשטיין פלעגט מהאמיל] אייזיק יצחק ר' [=הרה"ח "הר"א :352

חוזר'סבא דעם ברוכ'ס בערע ".בעשע

דחנוכה ז' ג' יום שטז: ע' שם תורה ביגדיל נאוםתרכ"ט**) . .

ז"ל נחום מנחם בא"א דוב .הכ"מחיים

(ע' הרב"ש רשימות וש"נ; שם. תרפ"ד השיחות בספר נזכר (***

המו"ל בהערות לתקן יש [עפמש"כ שם. תורה ויגדיל קלב) ע' פה.

שם]. הרב"ש ברשימות

הוא יהודה שר' הנ"ל והאמת" להשמחה "הדרך בקונט' (****

הצ"צ. אדמו"ר של אביו שכנא שלום ר' של אביו נח ר' אחי

∑ ycew zexb`

תרצ"ו מרחשון כ"א ב"ה

אטוואצק

דבר על משכיל נעלה והכי הנכבד ידידי אל

שי' . . . מוהר"ר אי"א וו"ח טוב

וברכה, שלום

וכל קראתי, שלמה רפואה בברכת מכתבו על במענה

בשר, ועד מנפש טוב ברוב יתברך המברך

באווסטראליע בהוה המצב כפי אשר דבריו צדקו כן אמנם

כי לדעת עלינו זה עם אבל שי' מאנ"ש להתועדות מקום אין

אבותיו ואבות אבותיו מדם יזל בעורקיו אנ"ש מגזע אחד בכל

נפשם מסרו אשר עדן, נשמתם והישרים, התמימים החסידים

החסידים. ודרכי החסידות על

לספר והמצוה החובה עליו שי' מאנ"ש ואחד אחד כל

מזכרון לו ידוע אשר את חלציו ויוצאי נכדיו ובנותיו לבניו

ויוצאי נכדיו בנותיו בניו ידעו למען אבותיו ואבות אבותיו

מחצבתם. וצור גזעם המה גם חלציו

אמר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

שכל כשם לאמר, תרס"א תורה בשמחת הק' משיחותיו באחד

מחוייב הנה כן יום, בכל תפילין בהנחת מחוייב מישראל אחד

ביתו ואנשי בנותיו ועם בניו עם לדבר יום בכל שעה לקבוע

הרוחני. במצבם ולהתענין להדריכם

שי' מאנ"ש אחד וכל הלבבות, דחובת מצוה היא ההדרכה

אשר את לזכור ודעתו לבו יתן ורק אך אם אשר בלום אוצר הוא

ביראתשמים הנהגה מעניני ובבחרותו בילדותו הוריו בבית ראה

והשפה הסגנון באותו ביתו לאנשי זאת ויספר ישראל, ובאהבת

מוגבל. בלתי תועלת בעזה"י יביא תפונה בלי שומעים שהמה

נכדיו בנותיו לבניו מספר שי' מאנ"ש אחד כאשר זה ודבר

אבותיו ואבות אבותיו טוב זכרון את ביתו ואנשי חלציו ויוצאי

ענין אמיתת זהו הנה חייהם, וארחות הנהגתם גזעם החסידים

ההורים לנשמת רוח קורת הגורמים האבות נשמות הזכרת

להוושע זרעם וזרע זרעם על יגן וזכותם העליון, בעולם

וברוחניות, בגשמיות עולמים בישועת

שי' ב"ב ובריאות שי' בנו בריאות בריאותו יחזק השי"ת

בגו"ר. ובמנוחה בריוח פרנסתם להם ויזמין

בגו"ר ומברכו הדו"ש

יצחק יוסף
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לבחיר משמרתו ותעבור מסטאראדוב הר"נ נפטר החליֿרע נגף – ל"ע תרי"ח בשנת – ובפרוץ ַַבחזרה,

מהאמי' נחום ר' .68תלמידיו ָ

1

2

להעיר: יש נחום ר' החוזר לענין (68

שי'" זלמן (ל"מו"ה קד ע' ח"ח מהוריי"צ אדמו"ר באגרותֿקודש

החסיד הרב זקנו את הכיר "האם תש"ד): טבת י"ג מיום [גאף]

חוזר שהי' מזמן אודותו שמעתי הרבה נ"ע, חוזר נחום ר' המפורסם

זצוקללה"ה צדק צמח בעל הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אדמו"ר אצל

אביו הי' ומי נולד עיר באיזה אדע, לא הפרטי גזעו אבל זי"ע, נבג"ם

משפחתו". שם הי' ומה

פלעגט רבי מיטעלער דער :101 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות בספר

מצד חוזר נחום ר' . . שא שא טאן: זאג א . . חסידות זאגן מיטן ַַַָָָאין

כ"ק מציין [בהערה חוזר א זיין צו שייך געווען ניט כלל ער איז ַעצמו

דער נאר החוזרים], תולדות ע"ד בהקונטרס בארוכה ָאדמו"ר:

ער איז מאמרים די חזר'ן זאל ער געהייסן אים האט רבי ָָמיטעלער

אפילו ממש כהווייתו מאמר דעם חזר'ן ער פלעגט חוזר. א ַָגעווארן

שא. שא דעם און הוסט דעם ַַמיט

ר' פה: ע' שניאורסאהן) שניאור ברוך (הר"ר הרב"ש ברשימות

נחום שר' קמו, ע' ושם זיע"א. נ"ע הצ"צ אדמו"ר של ה"חוזר" נחום,

שרבינו מעשה "שהי' האמצעי, אדמו"ר של חוזר ג"כ הי' חוזר

את ולקח נאטעס*, בעשע . . שלו ה"חוזר" על וכעס הקפיד האמצעי

הצ"צ אדמו"ר אותו לקח הסתלקותו ואחרי ל"חוזר". הנ"ל נחום ר'

יתרון בזה לו שהי' שליט"א, [מהורש"ב] כ"ק ואמר קבוע. ל"חוזר"

שלא (הגם והאותיות הדברים כל לחזור גדול וזכרן תפסן שהי' נפלא,

כ"ק לשון הי' כך – קבלה לומד והי' גדול. משכיל כלֿכך הי'

שליט"א)". [מהורש"ב]

רבי בית ;58 ע' תרפ"ד השיחות בספר גם נזכר חוזר נחום ר'

"ל א); (עז, פכ"ו תשכ"ט)ח"א חב"ד, (כפר ומעשיות" רשימות קוטי

להשמחה "הדרך בקונט' תרכ"ט**. כסלו ח"י שנפטר ושם, קפח. אות

תשובה פרקי חיים "דרך ובקונט' תשי"ג) (ירושלים, והאמת"

אייזיק יצחק נחום מנחם לר' תשט"ו) (ירושלים, והאמת" להשמחה

החוזר בן דובער*** בהר"ר מיכל ישעי' הר"ר אביו: יחוסו: כותב חנון

ב"ר חנן אייזיק עזרי' נחום וש"ב והצ"צ האמצעי האדמו"ר של

כסלו. ח"י ביום שנפטר יהודה****

אדמו"ר כ"ק של התנאים שטר על החותמים שאחד ולהעיר

מנחם הוא: (18 ע' 17ֿ18 גליון חב"ד" ב"בטאון (נדפס נ"ע מהורש"ב

חוברת נ.י. תורה יגדיל וראה חאנין. יהודה ב"ר אייזיק יצחק נחום

שטוֿשטז. ע' ס'

הצ"צ אדמו"ר במכתי"ק נדפס שמה) (ע' תקס"ט אדה"ז במאמרי

תתלד: ע' חוקת ובאוה"ת רנ"ח". כת"י פערטיל על העתק . . "להדרוש

(הא'). חוזר נחום ר' הוא "רנ"ח" ואולי ע"ב". דמ"ו רנ"ח "בספר

"בא א]: [פז, עט ע' ב חוברת "התמים" ראה זיינעןבעשען*) ַ

האמצעי] [אדמו"ר זיידענס דעם ביכער פערציג איבער געווען

דשנת שריפה דער אין געווארן פארברענט זיינען וועלכע ַַָהאנטשריפט

תקפ"ד".

– בסופו תרנ"ה) (ירושלים, שבת מס' על רש"י נתיב ספר וראה
ר' . . ." קכב: אות ומעשיות" רשימות ב"לקוטי הנקראדובערהועתק

ע'בעסיע תרצ"ט השיחות ובספר האמצעי". אדמו"ר של חוזר

איינטשטיין פלעגט מהאמיל] אייזיק יצחק ר' [=הרה"ח "הר"א :352

חוזר'סבא דעם ברוכ'ס בערע ".בעשע

דחנוכה ז' ג' יום שטז: ע' שם תורה ביגדיל נאוםתרכ"ט**) . .

ז"ל נחום מנחם בא"א דוב .הכ"מחיים

(ע' הרב"ש רשימות וש"נ; שם. תרפ"ד השיחות בספר נזכר (***

המו"ל בהערות לתקן יש [עפמש"כ שם. תורה ויגדיל קלב) ע' פה.

שם]. הרב"ש ברשימות

הוא יהודה שר' הנ"ל והאמת" להשמחה "הדרך בקונט' (****

הצ"צ. אדמו"ר של אביו שכנא שלום ר' של אביו נח ר' אחי

∑ ycew zexb`

תרצ"ו מרחשון כ"א ב"ה

אטוואצק

דבר על משכיל נעלה והכי הנכבד ידידי אל

שי' . . . מוהר"ר אי"א וו"ח טוב

וברכה, שלום

וכל קראתי, שלמה רפואה בברכת מכתבו על במענה

בשר, ועד מנפש טוב ברוב יתברך המברך

באווסטראליע בהוה המצב כפי אשר דבריו צדקו כן אמנם

כי לדעת עלינו זה עם אבל שי' מאנ"ש להתועדות מקום אין

אבותיו ואבות אבותיו מדם יזל בעורקיו אנ"ש מגזע אחד בכל

נפשם מסרו אשר עדן, נשמתם והישרים, התמימים החסידים

החסידים. ודרכי החסידות על

לספר והמצוה החובה עליו שי' מאנ"ש ואחד אחד כל

מזכרון לו ידוע אשר את חלציו ויוצאי נכדיו ובנותיו לבניו

ויוצאי נכדיו בנותיו בניו ידעו למען אבותיו ואבות אבותיו

מחצבתם. וצור גזעם המה גם חלציו

אמר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

שכל כשם לאמר, תרס"א תורה בשמחת הק' משיחותיו באחד

מחוייב הנה כן יום, בכל תפילין בהנחת מחוייב מישראל אחד

ביתו ואנשי בנותיו ועם בניו עם לדבר יום בכל שעה לקבוע

הרוחני. במצבם ולהתענין להדריכם

שי' מאנ"ש אחד וכל הלבבות, דחובת מצוה היא ההדרכה

אשר את לזכור ודעתו לבו יתן ורק אך אם אשר בלום אוצר הוא

ביראתשמים הנהגה מעניני ובבחרותו בילדותו הוריו בבית ראה

והשפה הסגנון באותו ביתו לאנשי זאת ויספר ישראל, ובאהבת

מוגבל. בלתי תועלת בעזה"י יביא תפונה בלי שומעים שהמה

נכדיו בנותיו לבניו מספר שי' מאנ"ש אחד כאשר זה ודבר

אבותיו ואבות אבותיו טוב זכרון את ביתו ואנשי חלציו ויוצאי

ענין אמיתת זהו הנה חייהם, וארחות הנהגתם גזעם החסידים

ההורים לנשמת רוח קורת הגורמים האבות נשמות הזכרת

להוושע זרעם וזרע זרעם על יגן וזכותם העליון, בעולם

וברוחניות, בגשמיות עולמים בישועת

שי' ב"ב ובריאות שי' בנו בריאות בריאותו יחזק השי"ת

בגו"ר. ובמנוחה בריוח פרנסתם להם ויזמין

בגו"ר ומברכו הדו"ש

יצחק יוסף
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ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈

B˙e˜Ï‡Â B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«∆¡…

Ì„‡ È�·Ï(רמּב"ן) ƒ¿≈»»ְַָ

ּבה' האמּונה את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאין

Ìbׁשּבאיןֿערֹו ּבאפן זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ «ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

זֹו ּבעבדה עסק לארץ ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלעבֹודתֹו

הבנה הּצדקBlLוהּכרהBlLמּצד קו "והבין הרמּב"ם: (ּבלׁשֹון ֲִַָָ∆ְַָָ∆ְְְִִֵֶֶַַַַָ
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:íøáà úLà éøN øác-ìrçéíøáàì äòøô àø÷iå ©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈
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‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»

‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ È�tÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

טֹוב" הרע יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה) ט, ברכות (וכל(ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,Ì‰È¯·‡ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֹ∆¿≈∆ֶ

'מרּכבה' ּבבחינת היּו Ì‰ÈÓÈ)האבֹות Ïkלחטא היא הּכּונה אּלא . ְְִִֶַָָָָָ»¿≈∆ְְִֵֶַַָָָ

ּׁשּגרם הינּו חּטאים), ּבני ּוׁשלמה אני והיּו (ּכמֹו חּסרֹון ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּלׁשֹון

ּבסדר האֹור מעּוט ּובדגמת אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹֻחּסרֹון

ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור מעּוט יׁש ּדרּגה ׁשּבכל ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ִֶָמּמּנּה.
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א) צג,

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית עדLÁeÓaהׁשּפעתֹו , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»ַ

זֹו והׁשּפעה ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאפּלּו

הליכה ּבלבד, ארעית ׁשכנּות ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחזקה

ּברכה הן זֹו ׁשכנּות הביאה - קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחד

לאברם הּׁשכינה ּגּלּוי העּדר והן נכסים, רּבּוי יד)ללֹוט, פסוק .(רש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»

‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

את ּומצא ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

ראה ׁשּכאׁשר לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאברם

ּדמהמנּותא, מיכלא מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוג

ּכדי לּמלחמה יצא ׁשּבוּדאי הבין הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמּונה

מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר נפׁש, מסירּות מּתֹו לֹוט את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהּציל

ֵֶַהּׂשכל.

éùéîçàëLôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´©¤½¤
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:íãñ-ãr ìäàiå økkäâéíérø íãñ éLðàå ©¦½̈©¤«¡©−©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−
:ãàî ýåýéì íéàhçåãéíøáà-ìà øîà ýåýéå §©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈

éðér àð àN Bnrî èBì-ãøtä éøçàäàøe E ©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½
äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà íB÷nä-ïî¦©¨−£¤©¨´¨®¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨

:änéååèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék ¨¨«¨¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´
:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®¨§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−

úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´¦À¦§Æ
:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´

daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´
ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®

:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â(ה (יג, ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ� È¯Ó ¯˙a ,ÈL�È‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡�Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ� ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ב"ק) ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג,

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית עדLÁeÓaהׁשּפעתֹו , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»ַ

זֹו והׁשּפעה ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאפּלּו

הליכה ּבלבד, ארעית ׁשכנּות ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחזקה

ּברכה הן זֹו ׁשכנּות הביאה - קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחד

לאברם הּׁשכינה ּגּלּוי העּדר והן נכסים, רּבּוי יד)ללֹוט, פסוק .(רש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbá-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤
øáàîLå äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ

Cìîáéúëíééáöéø÷:ørö-àéä òìa Cìîe íéBáö ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
â:çìnä íé àeä íécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©
ãìLe øîòìøãk-úà eãár äðL äøNr íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ

:eãøî äðL äøNräàa äðL äøNr òaøàáe ¤§¥¬¨−̈¨¨«§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´
íéàôø-úà ekiå Bzà øLà íéëìnäå øîòìøãë§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ
íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå íéðø÷ úøzLra§©§§´Ÿ©§©½¦§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½

:íéúéø÷ äåLaåìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå §¨¥−¦§¨¨«¦§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´
:øaãnä-ìr øLà ïøàtæïér-ìà eàáiå eáLiå ¨½̈£¤−©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷ àåä ètLîíâå é÷ìîr ¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ
:øîz ïööça áLiä éøîàä-úàçíãñ-Cìî àöiå ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
:äMîçä-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬§¨¦−¤©«£¦¨«

éíãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîråàéeç÷iå ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«Â©¦§Â

:eëìiå íìëà-ìk-úàå äøîrå íãñ Lëø-ìk-úà¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨¨§−̈©¥¥«
áéeëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®

:íãña áLé àeäåâéíøáàì ãbiå èéìtä àáiå §¬¥−¦§«Ÿ©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´
éçà éøîàä àøîî éðìàa ïëL àeäå éøárä̈«¦§¦®§ÁŸ¥̧§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³

:íøáà-úéøá éìra íäå øðr éçàå ìkLàãéòîLiå ¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´
Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À

ìLe øNr äðîL:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå §Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧
-ãr íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ©

:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBçæèiå-ìk úà áL ½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−¨
íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä̈«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬

:írä-úàå íéLpä-úàæéBúàø÷ì íãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼
íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−
:Cìnä ÷îr àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−¥¬¤©¤«¤

çéàeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìr ìàì ïäëèéíøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ

:õøàå íéîL äð÷ ïBéìr ìûìëïBéìr ìû Ceøáe §¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤¨Æ¥´¤§½
éøö ïbî-øLà:ìkî øNrî Bì-ïziå Eãéa E £¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»

‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

את ּומצא ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

ראה ׁשּכאׁשר לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאברם

ּדמהמנּותא, מיכלא מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוג

ּכדי לּמלחמה יצא ׁשּבוּדאי הבין הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמּונה

מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר נפׁש, מסירּות מּתֹו לֹוט את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהּציל

ֵֶַהּׂשכל.

éùéîçàëLôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´©¤½¤



iyyקנד - fh ,eh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Cì-ç÷ Lëøäåáëíãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå §¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

âë-øLà-ìkî çwà-íàå ìrð-CBøN ãrå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨£¤
:íøáà-úà ézøLrä éðà øîàú àìå Cìãëéãrìa ¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À

eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä eìëà øLà ÷ø©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLà øðr ézàñ ¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáéðãà íøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©´Ÿ¤©§À̈£Ÿ¨³
÷Lî-ïáe éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®¤¤´¤

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéaâéì ïä íøáà øîàiå ¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½
:éúà LøBé éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àìãäpäå ¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−¥¬Ÿ¦«§¦¥̧

øLà íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´
érnî àöé:ELøéé àeä Eääöeçä Búà àöBiå ¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨

-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦
:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez©−¦§´ŸŸ®̈©´Ÿ¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«

å:ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â(רש"י) ¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

הרמּב"ם ב)ּכתב י, אּלא(ּתׁשּובה עבד לא . . אבינּו "אברהם ְְְִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לֹומר, ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג אפֹוא מּדּוע וקׁשה, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמאהבה".

את ראה לא מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

קּדּוׁש הינּו ה', עבֹודת ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקּבלת

ÌÈÓL ÌL.וכבֹוד עׁשר מקּבל ה' את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ≈»«ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

ç:äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨
èlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiålLî ærå úLúL ©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤

lLî ìéàå:ìæBâå øúå Léälà-ìk-úà Bì-çwiå §©´¦§ª®̈§−Ÿ§¨«©¦©´¤¨¥À¤
eärø úàø÷ì Bøúa-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«¦§−¦§©´¥¥®

øtvä-úàå:øúá àìàéøâtä-ìr èérä ãøiåíé §¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®
:íøáà íúà áMiåáéäîcøúå àBáì LîMä éäéå ©©¥¬Ÿ−̈©§¨«©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈

úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå íøáà-ìr äìôð̈«§¨´©©§®̈§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤
:åéìrâéErøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì øîàiå ¨¨«©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À

úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì àì õøàa§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−

:äðLãé-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå ¨¨«§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥
:ìBãb Lëøa eàöé ïëåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥¬¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèeáeLé éréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−¨´
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpäæééäéå ¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨©§¦³

ãétìå ïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ§©¦´
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Làçéàeää íBia ¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´©À

ézúð Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk̈©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À¨©̧¦Æ
ìãbä øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬©¨−Ÿ

:úøt-øäðèé:éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà §©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
ë:íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàåàë-úàå §¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbä-úàå éðrðkä-úàå éøîàäñ ¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤©§¦«
æèàäçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬

:øâä dîLe úéøöîá-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¦§¦−§¨¬¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥
éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé éðøör àð̈º£¨©³¦§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnî äðaàâéøN çwzå ¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrdúà ïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²
:äMàì Bì dLéà íøáàìãøäzå øâä-ìà àáiå §©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzåäøîàzå ©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨©¸Ÿ¤
éìr éñîç íøáà-ìà éøNéúçôL ézúð éëðà E ¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦¦§¨¦Æ

ýåýé ètLé äéðéra ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−
éðéaéðéáe:EåCúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå ¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ

éðéra áBhä dì-éNr Cãéaçøázå éøN äprzå C §¨¥½£¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−
:äéðtîæíénä ïér-ìr ýåýé Càìî dàöîiå ¦¨¤«¨©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦

:øeL Cøãa ïérä-ìr øaãnaçúçôL øâä øîàiå ©¦§¨®©¨©−¦§¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬
éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá äfî-éà éøN̈©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´

:úçøa éëðà ézøábèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d §¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦
:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàéCàìî dì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ©§©´

:áøî øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
àépä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®

éðr-ìà ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«
áéBa ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®

:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìråâéøácä ýåýé-íL àø÷zå §©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´
éúéàø íìä íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦

:éàø éøçàãéäpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìr ©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬

xihtn ,iriay - fi - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéáåèàø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå ¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈
:ìàrîLé øâä äãìé-øLà Bða-íL íøáàæèíøáàå ©§¨¯¤§²£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈

-úà øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤
:íøáàì ìàrîLéñæéàíérLz-ïa íøáà éäéå ¦§¨¥−§©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬

åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå äðL̈−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðàáäðzàå £¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«§¤§¨¬

ðéáe éðéa éúéøá:ãàî ãàîa EúBà äaøàå Eâìtiå §¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ©¦¬Ÿ
:øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáàãéðà ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ£¦¾
:íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpää-àìå ¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«§«Ÿ

ék íäøáà EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ©§¨½̈¦²
ézúð íéBb ïBîä-áà:Eåãàî ãàîa Eúà éúøôäå ©£¬¦−§©¦«§¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ

ézúðe:eàöé Enî íéëìîe íéBâì E §©¦−§¦®§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gi zxaeg zeniyx)

¯‚‰ dÓLe ,˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL dÏÂ(א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»

˙È¯ˆÓ.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז -¯‚‰ ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ»»

העֹולם רז"ל ּכמאמר ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבֹו. ּדרים ׁשאין לפרֹוזדֹור, ּדֹומה ְְִִֵֶֶֶַָהּזה

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàíéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½

éøçà Erøæìe:EçEì ézúðåéøçà Erøæìe| úà E §©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´
éøâî õøàíìBò úfçàì ïrðk õøà-ìk úà E ¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©©«£ª©−®̈

:íéýìûì íäì éúééäåèíäøáà-ìà íéýìû øîàiå §¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈
éøçà Erøæå äzà øîLú éúéøa-úà äzàåE §©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−

:íúøãìéíëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàæ §«ŸŸ¨«Ÿ́§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½
éøçà Erøæ ïéáe:øëæ-ìk íëì ìBnä Eàéízìîðe ¥¬©§£−©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«§©§¤¾

éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìør øNa úà¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−
:íëéðéáeáéøëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe ¥«¥¤«¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈

éa ãéìé íëéúøãìøëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe ú §Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈
:àeä Erøfî àì øLàâéEúéa ãéìé ìBné | ìBnä £¤²¬Ÿ¦©§£−«¦¯¦²§¦¬¥«§−

úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬
:íìBòãéøNa-úà ìBné-àì øLà øëæ | ìørå ¨«§¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´

éúéøa-úà äénrî àåää Lôpä äúøëðå Búìør̈§¨½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−
:øôäñåèEzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå ¥©«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½

:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú-àì«Ÿ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«
æèäézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ

:eéäé äpnî íénr éëìî íéBâì äúéäåæéìtiå §¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«©¦¯Ÿ
-äàî ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìr íäøáà©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³¥¨«

-úáä äøN-íàå ãìeé äðL:ãìz äðL íérLz ¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«
çéäéçé ìàrîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬

éðôì:Eèéúãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå §¨¤«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤
éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å ïa Eì§Æ¥½§¨¨¬¨¤§−¦§®̈©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì BzàëìàrîLéìe ¦²¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«§¦§¨¥»
ézrîLBúà éúéøôäå Búà ézëøa | äpä E §©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²

ãéìBé íàéNð øNr-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½
:ìBãb éBâì åézúðeàë÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå §©¦−§¬¨«§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®

:úøçàä äðMa äfä ãrBnì äøN Eì ãìz øLà£¤Á¥¥̧§³¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤
áë:íäøáà ìrî íéýìû ìriå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©´©¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«
âëéãéìé-ìk úàå Bða ìàrîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³

úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöra íúìør øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨®̈©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàkãëíérLz-ïa íäøáàå ©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«§©̧§¨½̈¤¦§¦¬
:Búìør øNa Bìnäa äðL òLúåäëBða ìàrîLéå ¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½

ìL-ïa:Búìør øNa úà Bìnäa äðL äøNr L ¤§¬¤§¥−¨®̈§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«
åë:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨®̈§¦§¨¥−§«
æëúàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´

:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥®̈¦−Ÿ¦«
ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»

הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על לכל‡מֹורה הּדין והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְְִִִִַַַַָָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא ּגם·הּמצֹות, ּבּה יׁש . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבכל ואף הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתֹועלת

היא הּנׁשמה ּבחּיי הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמצֹות

יֹותר. ׂשכלֹו,‚ּבאיןֿערֹו העּדר מּפני וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּבקּיּום וההפסד הּטרח על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּוכׁשּיגּדל

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמצוה,

øéèôîãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëäfä íBiä íöra ¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´©¤½
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnðæëBúéá éLðà-ìëå ¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«§¨©§¥³¥Æ

:Bzà eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ¦«



קנה xihtn ,iriay - fi - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéáåèàø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå ¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈
:ìàrîLé øâä äãìé-øLà Bða-íL íøáàæèíøáàå ©§¨¯¤§²£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈

-úà øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤
:íøáàì ìàrîLéñæéàíérLz-ïa íøáà éäéå ¦§¨¥−§©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬

åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå äðL̈−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðàáäðzàå £¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«§¤§¨¬

ðéáe éðéa éúéøá:ãàî ãàîa EúBà äaøàå Eâìtiå §¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ©¦¬Ÿ
:øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáàãéðà ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ£¦¾
:íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpää-àìå ¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«§«Ÿ

ék íäøáà EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ©§¨½̈¦²
ézúð íéBb ïBîä-áà:Eåãàî ãàîa Eúà éúøôäå ©£¬¦−§©¦«§¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ

ézúðe:eàöé Enî íéëìîe íéBâì E §©¦−§¦®§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gi zxaeg zeniyx)

¯‚‰ dÓLe ,˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL dÏÂ(א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»

˙È¯ˆÓ.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז -¯‚‰ ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ»»

העֹולם רז"ל ּכמאמר ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבֹו. ּדרים ׁשאין לפרֹוזדֹור, ּדֹומה ְְִִֵֶֶֶַָהּזה

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàíéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½

éøçà Erøæìe:EçEì ézúðåéøçà Erøæìe| úà E §©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´
éøâî õøàíìBò úfçàì ïrðk õøà-ìk úà E ¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©©«£ª©−®̈

:íéýìûì íäì éúééäåèíäøáà-ìà íéýìû øîàiå §¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈
éøçà Erøæå äzà øîLú éúéøa-úà äzàåE §©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−

:íúøãìéíëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàæ §«ŸŸ¨«Ÿ́§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½
éøçà Erøæ ïéáe:øëæ-ìk íëì ìBnä Eàéízìîðe ¥¬©§£−©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«§©§¤¾

éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìør øNa úà¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−
:íëéðéáeáéøëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe ¥«¥¤«¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈

éa ãéìé íëéúøãìøëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe ú §Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈
:àeä Erøfî àì øLàâéEúéa ãéìé ìBné | ìBnä £¤²¬Ÿ¦©§£−«¦¯¦²§¦¬¥«§−

úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬
:íìBòãéøNa-úà ìBné-àì øLà øëæ | ìørå ¨«§¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´

éúéøa-úà äénrî àåää Lôpä äúøëðå Búìør̈§¨½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−
:øôäñåèEzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå ¥©«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½

:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú-àì«Ÿ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«
æèäézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ

:eéäé äpnî íénr éëìî íéBâì äúéäåæéìtiå §¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«©¦¯Ÿ
-äàî ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìr íäøáà©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³¥¨«

-úáä äøN-íàå ãìeé äðL:ãìz äðL íérLz ¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«
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éðôì:Eèéúãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå §¨¤«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤
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:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥®̈¦−Ÿ¦«
ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»

הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על לכל‡מֹורה הּדין והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְְִִִִַַַַָָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא ּגם·הּמצֹות, ּבּה יׁש . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבכל ואף הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתֹועלת

היא הּנׁשמה ּבחּיי הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמצֹות

יֹותר. ׂשכלֹו,‚ּבאיןֿערֹו העּדר מּפני וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּבקּיּום וההפסד הּטרח על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּוכׁשּיגּדל

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמצוה,

øéèôîãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëäfä íBiä íöra ¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´©¤½
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnðæëBúéá éLðà-ìëå ¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«§¨©§¥³¥Æ

:Bzà eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ¦«



קנו
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn
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daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êì êì úùøôì äøèôäàî-î ÷øô äéòùéá

îæë:øBáòé éètLî éäìàîe ýåýéî ékøc äøzñð ìàøNé øaãúe á÷òé øîàú änì̈³¨Ÿ©Æ©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®¦§§¨³©§¦Æ¥«Ÿ̈½¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬©«£«
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Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
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,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל חמישי, ו' מרחשון



לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך בערים שונות בעולם  קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:515:568:038:068:368:389:329:3316:5716:5217:2217:1716:3317:26באר שבע )ח(

5:525:578:048:068:368:389:329:3316:5516:4917:1917:1416:2017:24חיפה )ח(

5:485:538:028:058:338:369:309:3116:5716:5217:2117:1616:1217:24ירושלים )ח(

5:535:588:048:078:378:399:339:3416:5616:5017:2017:1516:3117:26תל אביב )ח(

6:326:418:318:369:039:079:549:5816:4416:3417:1417:0516:1817:19אוסטריה וינה )ח(

6:136:069:049:019:379:3310:4610:4319:5520:0220:2220:2919:4320:41אוסטרליה מלבורן )ק(

6:326:418:328:369:049:099:569:5916:4816:4017:1817:1016:2317:14אוקראינה אודסה )ח(

6:066:158:058:108:378:429:299:3216:1816:0916:4816:3915:5216:43אוקראינה דונייצק )ח(

6:196:288:178:218:498:549:409:4316:2716:1816:5816:4916:0116:53אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:496:598:448:499:179:2210:0710:1116:4816:3817:2017:1016:2117:14אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:416:518:378:429:099:1410:0010:0316:4116:3117:1317:0316:1517:07אוקראינה קייב )ח(

6:567:048:579:019:299:3310:2210:2417:1717:0917:4617:3816:5217:51איטליה מילאנו )ח(

5:465:468:208:208:508:509:529:5218:0918:0918:3018:3117:5118:35אקוואדור קיטו )ח(

5:525:468:408:379:139:1010:2110:1919:2319:2919:4919:5519:1020:07ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:296:219:269:229:579:5311:0811:0520:2920:3720:5721:0520:1721:09ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:297:369:359:3810:0810:1111:0211:0418:1018:0318:3718:3017:4718:34ארה״ב בולטימור )ק(

7:207:279:269:299:5810:0110:5210:5417:5917:5218:2618:1917:3518:30ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:217:289:269:299:5810:0210:5210:5417:5817:5118:2518:1817:3418:30ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:598:0610:0310:0710:3510:3911:2911:3118:3218:2519:0018:5318:0819:05ארה״ב דטרויט )ק(

7:307:359:439:4510:1610:1811:1211:1318:3918:3519:0318:5918:1719:08ארה״ב היוסטן )ק(

7:077:129:189:209:509:5210:4510:4718:0618:0018:3118:2617:4318:35ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:257:299:409:4210:1310:1511:1011:1118:4318:3919:0719:0318:2219:12ארה״ב מיאמי )ק(

7:187:259:229:259:559:5810:4810:5017:5217:4418:1918:1217:2818:25ארה״ב ניו הייבן )ק(

7:157:239:219:259:539:5610:4610:4917:5217:4518:2018:1317:2818:23ארה״ב שיקאגו )ק(

5:475:448:308:298:598:5810:0510:0418:4618:4919:0819:1118:3019:15בוליביה לה פאס )ח(

7:287:399:229:289:5510:0010:4510:4917:2317:1217:5517:4516:5618:02בלגיה אנטוורפן )ח(

7:277:379:229:279:549:5910:4510:4817:2517:1417:5717:4716:5818:03בלגיה בריסל )ח(

6:507:028:418:479:139:1910:0210:0616:2816:1617:0316:5216:0016:56בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:176:139:008:589:329:3010:3810:3719:2319:2719:4719:5119:0819:58ברזיל ס.פאולו )ק(

6:046:008:478:459:189:1610:2410:2319:0919:1319:3219:3618:5419:43ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

6:466:568:418:469:139:1810:0310:0616:4116:3117:1417:0416:1517:19בריטניה לונדון )ח(

7:007:118:528:589:249:3010:1310:1716:4416:3317:1817:0816:1717:25בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:557:068:488:549:209:2610:1010:1416:4416:3317:1817:0716:1717:11גרמניה ברלין )ח(

7:077:179:049:099:369:4110:2710:3017:1017:0017:4217:3216:4417:36גרמניה פרנקפורט )ח(

5:135:098:007:588:308:289:419:4118:3018:3418:5418:5818:1518:12דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:366:388:548:559:279:2810:2510:2618:0918:0618:3118:2817:4818:32הודו בומביי )ח(

6:306:328:508:519:229:2310:2110:2118:0718:0418:2918:2617:4618:30הודו פונה )ח(

6:216:308:208:248:528:569:449:4716:3316:2417:0316:5516:0816:59הונגריה בודפשט )ח(

6:296:368:348:379:069:1010:0010:0217:0616:5817:3317:2616:4217:30טורקיה איסטנבול )ח(

6:456:518:528:569:259:2810:1910:2117:3217:2517:5817:5217:0817:56יוון אתונה )ח(



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך 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
6:416:508:408:449:139:1710:0410:0716:5416:4517:2417:1616:2917:20מולדובה קישינב )ח(

6:296:318:528:549:229:2410:2210:2318:1118:0918:3418:3117:5119:35מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:126:049:089:049:419:3710:5210:4920:1420:2220:4420:5220:0220:56ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:076:118:248:268:558:579:529:5417:2817:2317:5117:4717:0617:51נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:119:119:449:4410:4510:4518:5318:5319:1419:1418:3519:18סינגפור סינגפור )ח(

6:236:348:178:238:498:549:399:4316:1616:0516:4916:3815:4816:42פולין ורשא )ח(

5:345:328:088:078:418:409:459:4418:1018:1118:3118:3317:5318:37פרו לימה )ח(

7:137:229:159:199:479:5110:3910:4217:3517:2618:0417:5617:0918:09צרפת ליאון )ח(

7:307:399:289:3310:0010:0410:5110:5417:3817:2818:0918:0017:1218:14צרפת פריז )ח(

5:335:338:058:058:358:359:369:3617:4717:4618:0818:0817:2818:12קולומביה בוגוטה )ח(

7:467:549:509:5410:2210:2511:1511:1718:1518:0718:4318:3617:5118:48קנדה טורונטו )ק(

7:277:359:289:3210:0010:0410:5310:5517:4817:3918:1718:0917:2318:22קנדה מונטריאול )ק(

6:036:088:118:138:448:479:399:4116:5516:4917:2017:1516:3217:19קפריסין לרנקה )ח(

8:258:3710:1610:2210:4710:5311:3511:4018:0017:4818:3618:2417:3218:41רוסיה מוסקבה )ח(

7:588:079:5710:0110:2910:3411:2111:2418:1118:0218:4118:3217:4518:36רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:017:109:029:069:339:3710:2510:2817:1717:0817:4717:3916:5217:51שוייץ ציריך )ח(

6:096:118:318:329:039:0410:0310:0317:5417:5218:1618:1417:3418:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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